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The anorexic exercise of self-management  

This thesis examines the link between self-management and the pathology of people with an 

eating disorder, in particular anorexia. Choosing eating disorders as a focal point is based on the 

argument that this phenomenon is the most sensitive barometer of cultural and social changes. 

Evidence suggests that the large number of people with an eating disorder is related to changes 

in society, changes, which entail the expectation of self-management, including self-

actualization, the expansion of contemporary capitalism and the neoliberal overtake. Experts 

state that terms of identity today have changed into an individual self-education project with a 

constant focus on authenticity, optimization, examination and performance. Self-actualization 

and self-management are passwords characterizing postmodern lifestyles, a kind of ideology 

that has made civil obedience into a question about self-control and self-discipline. And just 

self-control and self-discipline characterize the anorectic lifestyle as a form of self-technology, 

reflected in a masked power relation. The thesis discusses authority loss, breakdown of 

traditions, boundlessness, demands and expectations to the individual, the illusion of freedom 

and the increase of competition and choices. The extended personal accountability combined 

with the feeling of powerlessness encourages an inner justification, an attempt at self-discovery, 

which is being executed via various confessional practices, as a way to manage oneself, excel 

and perform. Confession is associated with one; the requirement of self-management, self-

control and self-discipline, and two; a method in which subjectivity and truth are produced in 

the modern West, although it does not consist of an objective truth. Self-management is 

portrayed as a means to feel better, to decrease the feeling of guilt and shame, and to obtain 

control. The anorexic tries to comply with the capitalistic and neoliberal increase of demands 

and expectations, though in a distorted and extreme manner. She has lost the ability to orientate 

herself, and thus, according to the French philosopher Dany-Robert Dufour, replaced the former 

subjects (Kant's critical subject and Freud's neurotic personality) with a new pliant and shameful 

subject with psychotic tendencies. Without any grand narratives to guide her, she assumes full 

responsibility, and thus feels obligated to perform, excel and be truly unique. Self-management 

is the cornerstone of the anorectic practice.  
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Indledning   

Forbruget af antidepressiv, i daglig tale kendt som lykkepiller, er næsten fordoblet indenfor de 

sidste ti år (Ritzau, 2010), og trods kritikken forlydende om lægernes lettere lemfældige 

udskrivning af medicinen, peger udviklingstendensen på, at flere og flere danskere får ondt i 

livet (Ibid.). Stigningen af de psykiske belastede opleves blandt andet hos de angstramte, de 

deprimerede og de spiseforstyrrede, og har været så markant, at der efterhånden tales om sociale 

epidemier og sociale patologier. Sociale patologier som de ovenstående kendetegner 

sygdomsforhold i samfundet og peger derfor samtidig på et normalideal, som de psykiske syge 

afviger fra (Østergaard, 2005:153-177). Hos anorektikeren kommer afvigelsen til udtryk i 

kropsidealet, et paradoksal sammenstød, da samfundet idealiserer den slanke og kropsbevidste 

borger, men samtidig diagnosticerer den for slanke og for kropbevidste borger som psykisk syg. 

Sammenstødet indkapsler flere af nutidens kompleksiteter, der tilsammen omkapsler skabelsen 

af det selvdisciplinerede subjekt; en figur der udforskes gennem specialet (Brinkmann, 

2005:55). 

Meget tyder på at de mange spiseforstyrrede blandt andet hænger sammen med det stigende 

forventningspres, der indirekte pålægges det frie individ. Der tales om radikale 

individualiseringsprocesser under indbyrdes konkurrence i et mulighedernes system, der 

praktiserer ansvar for egen læring (Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010:14-20; Ehrenberg, 

2010:188, 228). Eksperter har udtalt, at vilkårene for identitetsdannelse har ændret sig til et 

selvdannelsesprojekt med konstant fokus på autenticitet, optimering, eksamination og 

præstation. Selvet er i centrum som aldrig før, så ”[s]elvet som kunstværk bliver idealet.” 

(Brinkmann, 2005:60). Selvrealisering og selvledelse er kodeord der kendetegner livsstile, en 

slags ideologi, der omsætter kontrol og disciplin til selvkontrol og selvdisciplinering. Der tales 

om en maskeret magtinstans, en form for selvteknologi, der ansvarliggør individet over for sig 

selv. Det personlige ansvar ansporer en indre retfærdiggørelse, et forsøg på selverkendelse, der i 

dag via forskellige bekendelsespraksisser fungerer som en måde at lede- og realisere sig på. Den 

bekendende praksis forbindes med kravet om selvstyring, en metode hvorpå subjektivitet og 

sandhed produceres i det moderne vesten. Bekendelsen forlanger selvindsigt og selvforståelse, 

om end den ikke består af en objektiv sandhed, hvormed den i forvrænget kontekst kan tage 

form af en giftig størrelse (Foucault i Taylor, 2010:77-82,197-199; Foucault i Brinkmann & 

Eriksen, 2005:65-86; Ehrenberg, 2010:29-37). 
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Den bekendende praksis ligger Preben Kok nær i hans præstearbejde. Her står det ham klart at 

folk i dag føler sig ansvarlig for anliggender, der tidligere påhvilede udestående forhold. I sin 

bog Skæld ud på Gud (2010) beskriver Kok konsekvenserne af samfundsudviklingen særligt på 

mikroniveau (de individuelle omkostninger) men også på makroniveau (de samfundsgældende 

regelsæt). Kok leverer en vigtig vinkel, som han foruden at tale om afmagt, kontrol samt 

illusionen om det perfekte liv, emner, der gennemtrænger det postmoderne samfund og læner 

sig op ad spiseforstyrrelsens indstiftelse, behandler spændingsfeltet mellem det ansvar, der skal 

deles mellem individet, samfundet og Gud. Kok genanvender Gudstroen ved at fratage individet 

uretmæssig skyld og ansvar, for derefter at aflevere det tilbage til Gud. Kok skitserer 

selvledelsens negative konsekvenser for individet og forsøger gennem religiøse brugsvenlige 

anvisninger at afhjælpe følelsen af den senmoderne utilstrækkelighed.  

Mens Kok hovedsageligt forholder sig til de samfundsmæssige forandringer på mikroniveau, 

gør Dany-Robert Dufour det primært på makroplan. I The Art of Shrinking Heads (2008) 

analyserer han de socialpsykologiske konsekvenser af den samfundsændring, der er fulgt med i 

kølvandet på dét, han betegner som neoliberalisme. Men neoliberalismen mener han 

kapitalismens nye indretning, der fanger subjektet mellem en latent melankoli og en 

besættelseslignende tilstand om at adoptere et falsk jeg. Neoliberalismen betragter han ikke som 

en økonomisk politik, men snarere som en immanent og senkapitalistisk ideologi, som adskiller 

sig fra tidligere religiøse og politiske ideologier ved at have individet som referencepunkt. Han 

vælger derfor heller ikke at fokusere på politisk og økonomisk indtjening, men derimod på den 

menneskelige sameksistens og de socialpsykologiske efterveer (Madsen, 2011:95-116). Dufour 

anskuer neoliberalismen som en fremmedartet form for selvkørende, magtsyg og umættelig 

dominans, der ikke er afhængig af institutioner, men som derimod ødelægger al institutionelt liv 

med ønsket om at gøre subjektet afhængigt af sig. Hans tese er, at neoliberalismen ikke blot 

influerer den ydre politiske forvaltning af samfundet, men også subjektets selvorganisering, der i 

anorektikerens tilfælde bygger på streng selvdisciplin. Subjektet underlægges 

konsumerideologien, der tjener på individets utilfredsstillelse og konstante forsøg på at realisere 

sig uden den store Anden. Neoliberalismens grænseløse muligheder, uforbeholdne frihed samt 

afskaffelse af autoriterne gør det derved umuligt for individet at orientere sig, og således 

erstattes de tidligere subjekter (Kants kritiske subjekt og Freuds neurotiske subjekt) af et nyt 

føjeligt og skamfuldt subjekt med psykotiske tendenser (Dufour, 2008:1-28, 42-91).  
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Selvom selvudviklingsbølgen efterhånden stilles til ansvar for de individuelle følelser af 

utilstrækkelighed, forventes det stadig, at individet realiserer sig som noget særligt (Brinkmann 

& Eriksen, 2005:7-11). Denne forventning hænger sammen med det 20. århundrede 

autoritetsfald; en central samfundsomvæltning, der har haft radikale konsekvenser for individet 

og for samfundet generelt. Den forhenværende strenge myndighed, der forpligtede og stillede 

individet til ansvar overfor et større fællesskab, er erstattet af et mere individuelt fokus (Jensen, 

2006:9-74, 132-175), der forpligter individet overfor sig selv. Denne forpligtelse fordrer både 

selvkontrol, selvledelse og nydelse. Pligten til at nyde udspiller sig under den narcissistiske 

selviscenesættelse, der på den ene side lokker individet med grænseløse muligheder og 

selvrealiserbar lykke (Rösing, 2007b), og på den anden, forlanger at det selvdisciplinerede 

subjekt indfrier netop dette. Autoritetstabet og traditionernes fald giver således foranledning til 

selvledelse i et samfund, der fristiller individet til at vælge selv, men samtidig underlægger det 

et pres om selvledelse og succes (Jensen, 2006:134-157).  

Netop disse modsætningsfulde samfundsforhold bliver tydelige, når der gennem en 

socialfilosofisk linse zoomes ind på patologierne i samfundet. Der tegner sig en sammenkobling 

mellem øget frihed og øget belastning (Vetlesen, 2009:17-49), en hæmning der opløses af det 

selvdisciplinerede subjekt ved at begrænse sin frihed. Der formodes altså at være en 

sammenhæng mellem forventningen om selvledelse og følelser af afmagt og fortabelse, såfremt 

individet ikke præsterer, en situation anorektikeren afværger ved konstant at være på kur med 

målsætning om hele tiden at tabe sig. Diffuse og frygtsomme følelser udløser det 

selvdisciplinerede subjekt, der hos anorektikeren gennem en kamp mod legemet, tydeligt 

aftegner en væmmelse ved selvet (Hammershøj, 2005:79-105; Petersen, 2005:63-65). 

Anorektikeren og det selvdisciplinerede subjekt er med andre ord ikke én og samme figur men 

spiller på mange af de samme tangenter. I dag har selvdisciplinen imidlertid for begge figurer til 

formål at dulme en uhåndterlig uro eller angst, dér, for anorektikeren oftest igangsættes eller 

forbindes med mad, men i virkeligheden dækker over noget dybereliggende. Anorektikeren er 

det selvdisciplinerede subjekt ude af kontrol (Skårderud, 1999).  

Det høje antal af folk med en spiseforstyrrelse har fået eksperter verden rundt til at forbinde 

dette fænomen med kulturelle og samfundsmæssige forandringer. Blandt andet hævdes det, at 

spiseforstyrrelser er det mest sensitive barometer for kulturel forandring, samt at hurtige og 
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uigenkaldelige samfundsmæssige forandringer kan afkaste psykologisk fortvivlelse hos 

befolkningen i en sådan grad, at det aftegner en epidemi (Rathner, 2001:94-95; Hammershøj, 

2005:90-94). Det tyder altså på, at den senmodernistiske indretning foranlediger en forvirring 

omkring identitet og kaster individet fra den ene lejr til den anden med kroppen som flydende 

følgesvend, der konstant forsøges ommoduleres, undskyldt, forklaret eller iscenesat. Kroppen 

som en del af selvet fanges i en modstridende og kompleks spændingstilstand, hvor det hele 

tiden lokkes med den frie uskyldighed og fortjeneste, og samtidig fastholdes i et spørgsmål om 

skyld og skam, det selv må besvare. Det fornemmes således at forventning om selvledelse og 

selvrealisering lægger an til en vildfaren fornyelse af, hvad det vil sige at være menneske, 

hvordan det bør gebærde sig og hvordan det bør se ud (Dufour, 2008; Skårderud i Christiansen, 

2012). De utallige råd samt de bestandige sammenstød mellem forskellige instanser lægger op 

til en menneskelig splittelse, som specialet vil undersøge med udgangspunkt i anoreksi som 

socialpsykologiskes patologi.  

 

Problemformulering  

Specialet vil undersøge i hvilket omfang selvledelse påvirker den spiseforstyrredes patologi.  

I særdeleshed ønsker specialet at undersøge forholdet mellem anoreksi og selvledelse.  

 
Kernebegreber: selvledelse, anoreksi, spiseforstyrrelse, selvdisciplin, kontrol, uro, frihed, skyld, 

skam, bekendelse, neoliberalisme, autoritetstab, samfundsforhold og postmodernisme. 

 

Relevans og formål  

For at vende tilbage til specialets omdrejningspunkt, udtalte sundhedsministeren, Astrid Kragh i 

den fælles tv-debat om den stigende medicinering, at det er et fælles ansvar at finde ud af 

hvorfor så mange mennesker i dag har ondt i livet. Debatten udsprang sig af det faktum at hver 

12 dansker, i alt 450.000 danskere, i dag får antidepressiv. Dette betyder at Danmark er en af de 

OECD lande med flest folk på antidepressiv. Det bør imidlertid nævnes at tallet er dalet en 

smule inden for de sidste to år, dog er tallet stadig uhyggeligt højt (DR 1, 2013). Spørgsmålet, 

Astrid Kragh fremlagde, vil specialet forsøge at besvare med udgangspunkt i den 

spiseforstyrrede, særligt anorektikeren. Her vil der kigges på de samfundsmæssige mekanismer, 



!
8!

der ligger til grund for dette høje antal. Endvidere vil der med relevante teoretikere i hånden 

bores i de socialpsykologiske kræfter, der er medvirkende til at fastholde anorektikeren i spænd, 

hvorfor behandlingen af hende besværliggøres. Med andre ord vil der foretages en diagnostik af 

forholdet mellem selvledelse i moderne økonomi og arbejdsliv og konsekvenserne for moderne 

patologier, særlig anoreksi.  

 

I FORLÆNGELSE HERAF VIL SPECIALETS BIDRAG OGSÅ BESTÅ I EN ANALYSE AF 

PROBLEMSTILLINGEN UDFRA EN LÆSNING /OG ANALYSE AF CAMUS’ FALDET. 

DENNE ROMAN KAN DERFOR SIGES AT FUNGERE SOM SPECIALETS EMPIRI.  

 

Empiri 

Bekendelsesdiskursen behandles af den franske forfatter og eksistentialist Albert Camus i hans 

sidste roman Faldet (2010 [1956]) Her går Camus til bekendelse og sætter samtidig autenticitet, 

selvledelse, selvlede og selvbedrag i scene for derigennem at indfange en ny form for 

subjektivitet, der lader ham forstå sig selv og sin plads i livet (Carnera, 2011a). I Faldet udstiller 

Camus gennem en bekendende selvransagelse sin egen utilstrækkelighed, sine fejl og synder, 

hvormed han sætter derved hak ved en af nutidens mest anvendte praksisser. Bekendelsen går 

hånd i hånd med selviscenesættelsen der figurerer overalt i samfundet, ikke mindst på de sociale 

medier, som Camus dengang spottede i det franske hovmod (Ibid.). Camus skriver en moderne 

roman, hvor det moderne skal forstås ved Guds forsvinden. Overladt til sig selv i livets store 

spørgsmål er der op til Camus selv at forstå sine egne handlinger og sætte dem ind i en større 

sammenhæng. Han skildrer individualismen, der ved Faldets udgivelse så småt ansporede 

skiftet fra lydighed til selvledelse i den forstand, at det var op til individet selv at definerer sig 

og få det bedste ud af livet. Camus bruger det selvrangsagende og bekendelsen gennem en slags 

selvrealisering til at forme selvet. Hans mål er at opnå ro og tilgivelse. Men Camus bruger også 

bekendelsen til at kritisere samfundets moralske forfald, selvbedraget og den fremtrædende 

perversion. Det gør han ved at beskrive samfundsændringerne på mikroniveau. Camus bruger 

pennen til at gøre op med den forkælede idealisme, han fornemmede ca. 50 år inden Dufour 

vedhæftede det forbrugerismen og navngav det neoliberalisme. Faldet beskriver det personlige 

fald foranlediget af skyld, skam og samvittighedskvaler – menneskelige tendenser, der udspiles i 

det anorektiske univers og styrkes under hendes nedsættende syn på sig selv. Camus rammer 
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essensen af anorektikerens vilkår, som han med udstrakt selvbevidsthed ransager skylden over 

at være til. Den anorektiske metode er imidlertid langt mere ekstrem, da hun uden at protestere 

under sin egen domfældelse påtager sig skylden alene, og som efterfølgende straf påfører sig 

selv pine. Alligevel synes Faldet som empiri træffende, da Camus fremhæver det ødelæggende 

selvforhold, der opstår, når den angrende, herunder anorektikeren, ikke kan frikendes af en 

højere instans, og derved tager sagen i egen hånd. Bekendelsens former bærer talrige udtryk, og 

eksisterer blandt andet i anorektikerens tynde krop (Carnera, 2011a; Carnera, 2011b). Under 

tyngden af skyld og ansvar, der faldt på individet efter Gud forsvinden, introducerer Camus 

begrebet selvledelse som en konstant forholden-sig-til-sig-selv uden en ydre kontrol eller 

autoritet. Ved at bekende om sin egen meddelagtighed i verdens forrående meningsløshed, 

forsøger Camus at tilegne sig selvet og opnå tilgivelse, ikke mindst fra sig selv (Carnera, 

2011a).  

 

Diffuse følelser af afmagt og forvirring findes overalt og kommer til udtryk hos Camus som hos 

anorektikeren. Faldet er relevant for en samfundsundersøgelse som denne med udgangspunkt i 

anorektikeren, da Camus griber i essensen af mange af de samme problemstillinger, der tales om 

i dag: Fortabelse, opbrud af rammer, frihedens byrde, skyld, skam og misbrug. Begreber der 

sammenfattes af Camus som et selvbedrag, og eksekveres ved handling af anorektikeren. 

For Camus er Gud død, og med Gud forsvandt uskyldigheden. Det hykleriske selvbedrag styrer 

ham, og han føler sig fordømt af dets virke. Han fornemmer dommedag, hvorfor et delirium 

vinder ind på ham. Anorektikeren oplever sig ligeledes overladt til sig selv i en Gudsforladt 

scene, hvorfor hun påtager sig dommen. Men i stedet for psykose installerer hun sit eget diktatur 

i kraft af anoreksiens strenge myndighed, hvorigennem hun søger tilgivelse, ro og retning 

(Carnera, 2011a; Skårderud, 1999:15-24, 314-442). 
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Teori og Metode  

Til at undersøge ovenstående problemstilling vælges der teoretikere med meget forskellige 

indgangsvinkler. Disse teoretikere strækker sig over et bredt spænd af områder, herunder 

sociologi, psykologi, socialpsykologi, filosofi, samfundsteori, historie, eksistentialisme og 

religion. Da jeg benytter den induktive struktur, og min empiri samt min iagttagelse af en del af 

virkeligheden derfor bærer specialet, begrænser jeg mig heller ikke til én bestemt teori 

(Rienecker et al., 2012:211). Derimod diskuterer jeg løbende de mest relevante teorier, mens jeg 

sammenblander teori, metode, litteratur og empiri. Foruden Dany-Robert Dufour og Preben 

Kok, som præsenteret indledningsvist, består de væsentligste teoretikere hovedsageligt af Alain 

Ehrenberg, Lars Geer Hammershøj, Alexander Carnera, Finn Skårderud, Arne Johan Vetlesen, 

Lilian Munk Rösing, Henrik Jensen, Michel Foucault, Rasmus Willig, Marie Østergaard, Jørn 

Bjerre og Ole Fogh Kirkeby. Sammen tilbyder de udlægninger af de samfundsforholdene, der 

både kommer til udtryk retorisk, teoretisk, kropsligt og praktisk. De er valgt fordi de tilsammen 

tilbyder deres syn på individets vilkår både på mikroniveau og på makroniveau. Specialet 

bygges op som en videreformidling af de direkte og indirekte krav, der stilles til det 

senmodernistiske individ. Således tolkes der på den teoretiske og praktiske betydning af 

selvdisciplin og selvledelse med anorektikeren for øje.    

 

For at undersøge i hvilket omfang selvledelse hænger sammen med det høje antal af folk med en 

spiseforstyrrelser, anvendes fænomenologien samt hermeneutikken som metode. En 

sammenlægning af disse metoder findes oplagt, da de sammen komplimenterer hinanden og gør 

det muligt at grave dybt ned i fænomenet anoreksi. Mens fænomenologien behandler den 

direkte erfaring, som den opleves af individet, og ser på hvordan denne erfaring stadfæster sig, 

suspenderer den samtidig hver eneste forudgående antagelse, for derved at kunne udforske 

fænomenet anoreksi kritisk, præcis som sygdommen udspiller sig i nutiden. Anoreksi er et 

fænomen der går langt tilbage i tiden (Gordon, 2000:2-5), hvorfor det er vigtigt at kunne studere 

fænomenet uhæmmet af forhenværende årsager til udviklingen af sygdommen. Suspensionen af 

de forudindtagede antagelser går hånd i hånd med hermeneutikkens fortolkningskunst, da den 

modsætter sig kausale love ud fra den overbevisning, at individet som tænkende objekt altid har 

muligheden for at vælge til eller fra. Her er Dufour imidlertid ikke enig, og hævder at den 

menneskelige bevidsthed under neoliberalismens udbredelse har undergået en forvandling, 
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således at individets funktioner svækkes. Kapitalens skærpede krav til fleksibilitet, produktion 

og kommunikation betyder, at individet må tilpasse sig så ekstreme måder at være menneske på, 

at det ender som et slags ’psykotisk’ subjekt med forskellige grader af virkelighedsfortrængning. 

Virkelighedsfortrængningen kommer til udtryk hos anorektikeren, hvormed Dufour foreslår, at 

hun netop ikke har haft muligheden for at vælge til eller fra. Her skal Dufours teori ikke tolkes 

som endegyldig, men snarere som et interessant synspunkt, der kan være med til at forklare 

hvorfor antallet af de psykiske belastede er så høj (Dufour, 2008:1-12; Gadamer, 2007). 

Hermeneutikken forlanger ligeledes ingen fuldstændig neutralitet, men går derimod ind for at 

være bevidst om sin forudindtagethed (Gadamer, 2007:256). Her spiller metode og Dufours 

teori sammen, da Dufour ser det som et problem at neoliberalismen på bekostning af Kants 

kritiske subjekt og Freuds neurotiske subjekt har skabt et føjeligt individ, dog uden individet 

selv er bevidst om det. Derfor er der stor enighed om, at det gælder om bevidsthedsskabelse. At 

mine teoretiske værktøjer og metodiske overvejelser ikke ser øje til øje på alle henseender anses 

imidlertid ikke som et problem. Det gør det ikke, fordi anoreksi i sig selv er et fænomen, der kan 

anskues på så mange niveauer, hvilket netop er mine metoders grundantagelse. Sagt med andre 

ord så søger hermeneutikkens kvalitative praksis en forståelse af de forskellige 

reaktionsmønstre, meget lig fænomenologien, hvormed der tales for, at alt kan reduceres til 

bevidsthedsfænomener. Fænomenologien og hermeneutikken kommer til udtryk, idet der tolkes 

på, hvordan anorektikeren forstår sig selv i forhold til de relationer, hun indgår i og indsættes i. 

Denne forståelse udspringer sig af de forhold, hun både udsættes for, forholder sig til og 

indtager både før og efter hun stemples som syg (Gadamer, 2007:231-330). Den 

fænomenologiske tilgang tillader at fænomenet anoreksi studeres akkurat som sindslidelsen 

opleves af den enkelte, altså tilsyneladende som sygdommen er. Samtidig fastslår 

hermeneutikken at fænomenet ikke er noget i sig selv, men derimod kun i det omfang som det 

opleves af individet, hvad end vedkommende er anorektisk eller ej. ”Thi verden ikke kan forstås 

uden et subjekt på samme måde som subjektet ikke kan forstås uden verden” (Zahavi, 2003:18). 

Fænomenologien giver mulighed for at studere det anorektiske projekt, som det erfares af den 

syge samt af den raske, eller mere generelt formuleret, hvordan det udspiller sig for en 

bevidsthed, fritaget fra videnskabelige anskueformer. Bevidstheden og kroppen studeres altså 

fordomsfrit for at kunne analysere deres væsen. Således tager fænomenologien udgangspunkt i 

at viden ikke nødvendigvis forudsætter magt, teknologi eller beherskelse, men blot er rettet mod 
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livet, som det opleves af individet i dets hverdag (Kirkeby, 1994:XXVI; Gadamer, 2007:231-

330). 

Af de forskellige grene indenfor fænomenologien tilstræber specialet primært at benytte den 

eksistentielle fænomenologi, der med Heidegger og Merleau-Ponty som grundlæggere ønsker at 

forstå mennesket som en væren-i-verden. Det betyder, at kroppen sammenkædes med verdens 

fænomener i livsverden frem for at studere fænomener 'i' bevidstheden og derved anskue 

kroppen og verden gennem en erkendelsesmæssige linse. Bemærk at livsverden her forstås som 

den umiddelbare hverdagsvirkelighed, hvorfra individet indsamler de vigtigste dele af dets 

sprog, sociale adfærd, begreber og identitet (Kirkeby, 1994:40-154, 195-210). Det betyder, at 

specialet i flere afsnit benytter den ontologiske fremgangsmåde ved at tage udgangspunkt i det 

eksisterende. Samtidig benyttes også den epistemologiske tilgang, da specialet i høj grad også 

beskæftiger sig med kilden, karakteristika og grænserne ved menneskelig viden og erkendelse 

særligt med fokus på anoreksi. Den ontologiske tilgang anses som ideel til en opgave med 

anorektikeren som omdrejningspunkt, da tilgangen foreslår dét, som sygdommen beviser; at 

individets bevidsthed hverken kan løsrives fra kroppen, situationen eller fra verden (Ibid.; 

Merleau-Ponty, 1994:127-129; Kirkeby i Merleau-Ponty, 1994:VII-XVI). Eller sagt med 

Kirkebys ord i hans beskrivelse af fænomenologien  ”[..] krop, bevidsthed, sprog og verden er 

en enhed.” (Kirkeby, 1994:207). Erkendelsesteorien derimod er funktionelt som den arbejder 

med ophavet og grænserne for forståelsen af anoreksi. Således sættes der gennemgående 

spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan tale om at kunne forstå, og ikke mindst beskrive 

lidelsen, og i så fald, hvad denne forståelse baseres på. Fænomener indtræder som oftest først i 

folks bevidsthed, når de bryder med den daværende samfundsmæssige tankegang og bliver 

synlige. Herefter karakteriseres de af det omgivende samfundet, lægges i bås eller idealiseres 

afhængigt af politisk strategi, religiøs overbevisning og logisk tænkning fx. Således er 

fænomenet ikke nyfødt, når undersøgelsen af det går i gang, hvorfor forskeren i dét samfund 

inden for hvilket, fænomenet bevæger sig i, bør være meget påpasselig med ikke at lade egne 

fordomme og antagelser infiltrerer sine undersøgelser (Kirkeby, 1994:40-154).   

I Kroppens fænomenologi (Merleau-Ponty, 1994) Phénoménologie de la perception (1945) 

fremsætter Maurice Merleau-Ponty at kroppen i lang tid har fået en alt for lavt rangerende 

placering indenfor den klassiske vesteuropæiske filosofi. Hidtil er krop og sjæl blevet betragtet i 
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et dualistisk lys med bevidstheden som fører og kroppen som en mere dyrisk og lavpraktisk 

følgesvend, som bevidstheden burde kontrollere og styre (Kirkeby i Merleau-Ponty, 1994:VII-

XVI). I religiøse skrifter beskrives kropslige drifter, lyster og impulser endda som beskidt, 

grænsende op til det perverse; en tendens der både findes i den anorektiske kropsskam og i det 

katolske regime med selvafstraffelse, askese og undertrykkelse af kropslige behov som 

fællesnævnere. Men Merleau-Pontys holdning er klar; det er gennem kroppen bevidstheden 

tager form, for det er med kroppen mennesket er til stede i verden. Dette udsagn er måske mere 

relevant end nogensinde, som kroppen i dag har enorm stor betydning, måske især på det 

politiske og sociale plan. At bevidstheden oprindeligt beror på jeg kan, frem for jeg tænker er en 

tankegang, der kendetegner Merleau-Ponty og ikke mindst anorektikeren. ”At være en 

bevidsthed eller rettere være en oplevelse vil sige indefra at kommunikerer med verden, kroppen 

og de andre, at være sammen med dem i stedet for at være ved siden af dem.” (Merleau-Ponty, 

1994:40). Således hænger krop og sind sammen, et træk der eksemplificeres af anorektikeren.   

[..] anoreksi er ikke kun en afvisning af at leve, men en afvisning af andre eller en 

afvisning af fremtiden, som fravristet de >indre fænomeners< transitive natur, og 

generaliseret og fuldbyrdet er blevet til en faktisk situation. [..] Kroppen kan 

symbolisere eksistensen, fordi den virkeliggør den og udgør dens aktualitet.  

(Ibid.:126). 

Hos anorektikeren er evnen til at udvikle sig, indgå i kommunikation med andre og forholde sig 

til nutid, fortid og fremtid ”blokeret i et kropsligt symptom, eksistensen er gået i hårdknude, og 

kroppen er blevet >livets smuthul<. ” (Ibid.:127). Anorektikeren beviser at hun kan trække sig 

tilbage fra verden og opgive den personlige eksistens, men kun for i sin krop at genfinde samme 

kraft, hvorigennem hun er dømt til væren. ”Den kropslige eksistens, som strømmer gennem mig, 

uden at jeg er med i den, er kun en skitse til et egentlig nærvær i verden.” (Ibid.:128). Kroppen 

udtrykker altså den totale eksistens, ikke som ydre ledsagerske men fordi eksistensen 

virkeliggøres i kroppen, og fordi eksistensen er en vedvarende legemliggørelse. Denne 

legemlige mening er det centrale fænomen (Ibid.:127-129; Kirkeby i Merleau-Ponty, 1994:VII-

XVI). 
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Sociale patologier og socialpsykologisk diagnose som begrebsforklaring 

Begrebet sociale patologier tilstræber at indkapsle mere end individuelle sygdomstræk. Snarere 

hæfter sociale patologier sig ved diskurser om sygdomsforhold, der kendetegner hvordan det 

sociale organiseres. Måden hvorpå vi organiserer os i forhold til hinanden, påvirker den  

enkeltes forhold til sig selv, hvorfor der bør kigges på samfundsforholdene i forhold til 

anorektikeren. Sociale patologier kan fortolkes som modreaktioner, oprør eller bivirkninger i 

forhold til samfundsmæssige forandringer. ”Samtidig er disse negative effekter – de afvigende 

og patologiske livsformer – med til at konstituere og fastholde den sociale orden og dens 

forestillinger om det normale.” (Sløk & Karlsen, 2007:2).  

I undersøgelsen af anoreksi som social patologi betragtes lidelsen i et nyt lys. Dette kan skabe 

en distance til den gængse måde at betragte anoreksi på, samt frigøre anorektikeren fra 

forestillingen om at sygdommen udelukkende er hendes ansvar. Anoreksi er interessant at 

studere som social patologi, fordi sygdommens udtryk har rødder helt tilbage til antikken, og 

samtidig hæfter sig på epoker op igennem tiden. Især florerer sygdommen i dag, hvilket giver 

anledning til en undersøgelser af de senmoderne forhold. For at kunne reflektere over 

forholdene i samfundet, må der stilles spørgsmålstegn ved samfundets selvfølgeligheder og 

helheden af den selvopfattelse, der angiveligt inficerer omgivelserne. Studiet af sociale 

patologier kan afsløre spændinger og konflikter, ”der står på grænsefladerne mellem normalitet 

og afvigelse og herved demonstrere, hvordan vores forestillinger og krav om normalitet 

samtidig altid er forbundet med bestemte omkostninger” (Ibid.:2). Sociale patologier fungerer 

som et spejl for samtidens normalitetsforestillinger, ”fordi det, der udsondres som sociale 

patologier, samtidig også siger noget om, hvad det er for en opfattelse af normalitet, der er på 

spil i det sociale fællesskab, de udsondres fra” (Ibid.:3).   

Ved at definere noget som sygt, peges der samtidig på et det normale, et normalideal. Denne 

betegnelse svier på tungen, da idealet om den slanke kropsbevidste samfundsborger efterhånden 

ligger sig tættere op ad den anorektiske metode, end den gør op ad den gruppe mennesker i 

samfundet, der er flest af (Østergaard, 2005:153-177). Spørgsmålet er, om dét, der portrætteres 

som normalt, i virkeligheden læner sig op ad en syg indstilling?  
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Socialpsykologi undersøger samspillet mellem individ og samfund, deres gensidige påvirkning 

så at sige. Således studeres individet som en brik i den kontekst, der omgiver det, dog uden at 

betragte individet som et konturløst objekt, der blot lader sig styre. Det antages at individets 

adfærd, holdninger og tankegang influeres af samfundsmæssige og kulturelle forhold, - men 

også at diverse grupperinger tilskynder den enkelte til en konformisme og ensartet adfærd, der 

igen sætter præg på samfundsholdningen. Således behandles forholdet mellem individ og 

samfund ikke som et traditionelt magtforhold med enkeltindividet som offer, snarere lægger det 

sig op af som Michel Foucaults opfattelse af magtforhold som et grundlæggende, ofte skjult 

element i sociale relationer (Sæther, 2005:89-95; Mathiesen. Forord I Foucault, 1994:XIX). 

 

Afgrænsning   

Selvom den sindslidende findes i mange spiseforstyrrede afskygninger, har jeg valgt primært at 

fokusere på anorektikeren. Det har jeg af flere årsager. For det første er anoreksi den type 

spiseforstyrrelse med den højeste dødsrate, dette trods for at der findes ca. 6 gange så mange 

bulimikere og ca. 8 gange så mange overspisere. For det andet er sygdommen kontroversiel, 

paradoksal og skriger i øjnene på samtidens kapitalistiske opfordring til frås og overforbrug. For 

det tredje er anoreksi tidløs i den forstand at den uanset tid og sted har til formål blandt andet at 

omdirigere en følelse af mangel på kontrol, social- og eksistentiel velbefindende til et indre 

forsøg på selvbeherskelse (Skårderud, 1992:65). For det fjerde går anoreksi langt tilbage i tiden 

og hæfter sig bl.a. på myter, helgeninder, historier og religiøsitet i forskellige epoker. Derimod 

hænger mange nylige spiseforstyrrelser, fx ortoreksi (besættelse af sundhed) og megareksi 

(besættelse af at øge muskelmassen, opfattes ofte som en maskulin pendant til anoreksi) direkte 

sammen med den senmodernistiske trend (LMS, 2013; Skårderud, 1992). Jeg har begrænset mit 

fokus til Danmark, da den røde tråd ville gå tabt, skulle jeg inkorporere kulturelle og 

sociologiske forskelle.  
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Kap. 1. Anoreksiens Univers  

Sultekunstnerens historie - kropslig æstetik og social status 

Ved anoreksi (Anorexia nervosa) (Anorexia er græsk og betyder uden appetit, mens nervosa er 

latin og betyder nervøs eller psykisk) forstås en livsfarlig og ofte kompleks psykisk lidelse med 

alvorlige følgevirkninger. Det anslås at der i Danmark er ca. 75.000 folk med en 

spiseforstyrrelse, hvoraf 5000 menes at have anoreksi. Anoreksi karakteriseres blandt andet ved 

et forvrænget kropsbillede, en manisk besættelse af at slankekure, en overhængende frygt for at 

tage på i vægt samt en ekstrem selvdisciplinering. Anoreksi betragtes generelt som et symptom 

på noget dybereliggende, og blev allerede i 1870 blev dokumenteret som en sygdom (Gordon, 

2001:1). Udbredelsen af lidelsen er imidlertid vokset kraftigt siden 1970, hvilket har fået 

eksperter til at forbinde kulturelle og samfundsmæssige forandringer med det stigende antal 

spiseforstyrrede, herunder anorektikere. Skårderud betegner anoreksi som en etnisk lidelse, da 

sygdommen synes mere udbredt i visse kulturer end i andre og derfor forstørrer en 

kultureltypisk løsning på et samfundsproblem (i Bjerg, 2010:247). I takt med kapitalismens 

voksende velstand og det stigende antal overvægtige, idealiseres det meget slanke og spartanske 

endnu mere. Denne observation tematiserer spændingsfeltet mellem individuel selvkontrol, 

selvhåndtering og afsavn på den ene side, og en samfundsomkransende grådighed og 

overforbrug på den anden (Skårderud, 1992:9). Den enkelte dømmes og stigmatiseres ud fra 

vægt og udseende, mens det ekstreme fokus på vægt, kost og spisevaner forstyrrer mange 

menneskers forhold til sig selv og deres krop.  

Anoreksi har alle dage været omgivet af meget mystik og blev sågar i 1970 og 1980’erne 

glamouriseret. Prinsessesygdom var et udtryk, der omgav lidelsen, og vedhæfter den 

konnotationer så som sårbarhed, skrøbelighed, renhed og forfinelse (Gordon, 2000:3). Inden for 

nyere tid kan anoreksi spores i alle sociale lag, mens den tidligere var udbredt i overklassen. 

Endvidere spottes fænomenet i ikke-vestlige lande så som Kina og Sydafrika, hvilket har fået 

eksperter til, en gang for alle, at sammenkæde anoreksi med opbrud af traditioner, 

identitetsforandring og kulturel forvirring (Lee, 2001:40-50; Szabo & Grange, 2001:24-39). 

Anoreksi og især andre typer spiseforstyrrelser rammer stadig flere og flere drenge. Dog er 

størstedelen af den gruppe, der udvikler anoreksi overvejende unge kvinder (LMS, 2013), 

hvorfor jeg vælger at hænge hunkønspronominer på anorektikeren. 
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Ses der på den historiske udvikling i fødefornægtelsens verden, opleves det, at mens fasten i 

mere end to tusinde år blev praktiseret som en verdslig og religiøs akt, er den kommercielle 

sultekunst i dag en blandingskompot af religion og socialpsykologi (Skårderud, 1992:63-72), 

eller måske snarere religionserstatning og psykopati. Højmiddelalderen var en periode i vestlig 

kultur hvor kvinder meget lig i dag i epidemisk udstrækning benyttede styring af appetit som 

betydningsbærende talesprog. Dengang var fasten en feminin, religiøs udfoldelse grænsende til 

det mystiske, mens den i dag er en feminin, verdslig udfoldelse med rødder i det patologiske 

(Skårderud, 1992:63). Den kollektive undertrykkelse af behovet for føde er endvidere udskiftet 

med en mere individuel og psykologisk praksis, mens kroppens æstetik er blevet til et spørgsmål 

om identitet. I dag markedsføres den ideelle krop, og figurerer som en vare, de kropsbevidste og 

selvdisciplinerede kan erhverve sig. Kvindekroppen er dog alle dage i disciplineringens – og 

selvdisciplineringens tegn blevet brugt eller misbrugt til at udtrykke sociale status. De kinesiske 

kvinders forkrøblede fødder samt korsettets stramning om livet var smertefulde metoder i stil 

med de ekstreme eksempler inden for jagten på slankhed og skønhed i dag. Via selvledelse 

tilkendegav individet sin sociale status kropsligt, akkurat som der gøres i dag ved 

selvforvandlende praksisser, herunder kirurgiske indgreb, træning og strenge diæter. At udstå 

smerte gennem selvdisciplin og selvhåndtering vækker beundring, skaber opmærksomhed og 

bærer lighedstræk til Jesus på korset, som en måde at ofre sig for noget større. Det 

selvdisciplinerede subjekt har således eksisteret i flere tusinde år, men trives i særdeleshed i dag 

(Gordon, 2000; Skårderud, 1992:9-24).  

Årsagen til udviklingen af anoreksi er ofte kompleks og mange gange er der tale om en 

kombination af forskellige faktorer, både kulturelle, familiemæssige, psykologiske og 

sociologiske. Sjældent optræder og udarter lidelsen sig ens, men bestemte karaktertræk synes at 

gå igen. Blandt andet nævnes der et lavt selvværd, usikkerhed, ensomhed, angst, sorg, skyld, 

skam og uro. Flere har beskrevet anoreksi som et følelsesmæssigt oprør, et forsøg på at opnå 

kontrol og mærke grænser, et stumt råb om hjælp samt en eksistentiel krise. Anorektikeren 

opleves i øvrigt at have høje krav til sig selv, være nøjsom, perfektionistisk og særdeles 

tilpasningsdygtig (Skårderud, 1992:44-50; Honneth, 2005:54-58; Hammershøj, 2005:79-105). 

Denne opgave koncentrerer sig primært om de samfundsmæssige, socialpsykologiske og til dels 

kulturelle påvirkninger, forandringer og tilstande, der kan have forbindelse til det høje antal af 

folk med en spiseforstyrrelse. 
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Der er sket et skred i formningen af den kvindelige identitet i vestlig kultur. Mens det tidligere i 

traditionel forstand forventedes af kvinden at være sin mand underdanig, sidestilles 

forventningerne til hende nu med dem til manden. Samtidig skal hun stadig agere kvinde. På 

den måde sidder kvinden fast i et modstridende forventningspres om på den ene side at være 

kvindelig, moderlig, givende, underdanig og sårbar, mens hun på den anden side forventes at 

deltage i arbejdsmarkedet, at identificere- og udleve egne drømme samt kunne agere under 

presset om selvrealisering og selvledelse på lige fod med manden (Bjerg, 2010:246-251; 

Gordon, 2001:3). Betragtet ud fra den vinkel kan anoreksi sammenlignes med det 19. 

århundredes etniske lidelse nemlig hysteri. På samme måde som anoreksi er nu, var hysteriet en 

reaktion fra kvinden. En reaktion på et urimeligt samfundsmæssigt krav til hende. Hendes 

hysteri dækkede over på den ene side at skulle være feminin, sexet og til dels uafhængig, 

samtidig med at hun stadig var underlagt et undertrykkende og moralsk normsæt, der bandt 

hende til manden (Gordon, 1990:9). Hysteriet over de modsatrettede krav er i dag afløst af en 

ubetinget skyld, der især pålægges kvinden. Der tales om et krydspres af modsatrettede 

forventninger, kvinden umuligt kan opfylde på én og samme tid. Anorektikeren er hende der 

både forsøger og stejler i en sådan grad, at der opleves en forvrængning. Anorektikeren 

realiserer sig ved at nedbryde sig selv. Hun ofrer sig for andre, for at redde sig selv. Hun sulter 

sig, for at kunne overleve – for at bære retten til at leve som andre. Hun forsøger konstant at 

retfærdiggøre sin ret til livet; en praksis der fordrer det selvdisciplinerede subjekt i ekstrem 

forstand (Bjerg, 2010:246-251; Skårderud, 1994:65-66). 

 

Anoreksi som løsning  

Der er sagt meget om hvorvidt medierne og modeverdens fremstilling af den tynde krop som 

noget unikt bærer et medansvar for de mange anorektikere. Og reklamen er uden tvivl er stærkt 

medie, som den insisterer på at individet har pligt til at realisere sin lyst og sine drømme 

(Rösing, 2007a:136-137). Samtidig portrætteres det ideelle menneske som et slank, sundt og 

selvkontrolleret individ, hvormed der sættes lighedstegn mellem skønhed og slankhed, og 

mellem selvkontrol og succes. Resultatet er et individ, der er skammer sig over ikke at se ud, bo 

og leve som reklamens fuldt selvrealiserede skabninger (Ibid.). Uden tvivl har fremstillingen af 

de tynde modellers glamourøse verden haft en negativ og nedslående konsekvens for de mange 
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identitetssøgende unge, dog synes det tvivlsomt, at betragte denne fremstilling som en direkte 

årsag til de meget syge anorektikere, der slås med lysten til livet. 

Anoreksi er en måde at overleve på, trods den anorektiske metode bygger på et langsomt 

selvmord. Ofte er udviklingen af anoreksi ikke en overlagt og bevidst handlingsplan, snarere et 

kontrolsystem, der udarter sig til en udvej ved at kræve individets fulde opmærksom samt alle 

dets kræfter. Hyppigt begynder den dødelig sygdom som en følge af en mediernes fokus på det 

slanke, der til sidst overtager individet og befrier hende fra de svære og diffuse følelser. Ofte vil 

anorektikeren beskrive sygdommens ankomst som en langsomt krybende bekymring, en 

stiltiende dog insisterende angst, der kun lader sig dulme ved opretholdelsen af det anorektiske 

projekt (Skårderud, 1999:20-34, 328-420). Den anorektiske verden er et ensomt sted spundet på 

ekstrem selvdisciplin og selvkontrol. Diffuse følelser af en som regel udefinerbar skyld og skam 

overføres til skylden ved at have spist for meget, have trænet for lidt eller slappet for meget af. 

Utilstrækkelighedsfølelsen er allestedsnærværende, udueligheden truer, mens skammen er så 

fremherskende, at hun ikke direkte tør gøre opmærksom på sig selv. Anorektikeren er på evig 

jagt efter personlig identitet og succes og derfor konstant tvunget til at overskride sig og 

præstere. Hun kanaliserer præstationspresset over i en kontrolleret slankeprojekt, der går for 

vidt, fordi vægtreduceringen simulerer en følelse af kontrol (Christiansen, 2012; Ehrenberg: 

2010:27-45). 

Skyldfølelsen og skammen holdes i ave ved at følge anoreksiens regelsæt, men melder sig dog 

stadig hver gang hun konfronteres med sin anderledes spisevaner og sin tynde krop. Hun er 

således fanget i et negativ spiral, der både befrier og tynger hende under bestandig kontrol. 

Anoreksi anses som et eksistentielt eksil, en måde hvorpå hun kan lukke sig inde og lukke 

verden ude. Anorektikeren føler sig tynget af forventninger og krav, hun enten direkte eller 

indirekte stiller til sig selv eller føler, påhviler sig. Hun vælger at opfylde de krav og 

forventninger, der er håndgribelige og stadig forbundet med omverdenens forventning om 

selvkontrol, herunder specifikt kontrol over krop og mad. Den ekstreme selvdisciplin bliver 

hendes ven, og hun erstatter de konturløse krav og forventninger med en ekstrem stræben efter 

hele tiden at tabe sig som et mål i sig selv. Det tynde opnår så at sige egenværdi og bliver 

selvkørende. Det anorektiske system er selvreferentielt og afbryder forbindelsen til omverdenen 

(Bjerg, 2010:246-252). 
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Det selvdisciplinerede subjekt  

Ehrenberg forklarer samtidens individualisme og autonomi, ikke med et normativt kollaps, men 

med en radikal udskiftning af de forhenværende normer og sociale regler, der påvirker 

forståelsen af hvad et normalt og ideelt individ er (Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010:16-

17). Mens individet tidligere orienterede sig i forhold til det, der var tilladt og det, der var 

forbudt, er det i dag mere et spørgsmål om det mulige kontra det umulige under promoveringen 

af ”et normativt lighedsideal, der foreskriver, at alle forventes at kunne blive noget særegent.” 

(Ibid.:17). Således er individet underlagt en forventning om aktivt at skabe sig selv, en proces 

der kræver vedvarende introspektion og en styring af den personlige frihed. Der er tale om en 

omvæltning af verdens indretning, der har udskiftet forventningen om lydighed og disciplin med 

selvbeherskelse, selvdisciplin, omstillingsparathed, fleksibilitet og handlekraft. Individet 

forventes altså at kunne tilpasse sig i en stadig mere ustabil, grænseløs og flydende verden 

(Ibid.:11-24), hvormed kravet om selvledelse bliver mere påtrængende end nogensinde.  

”Kan man ved et fuldstændigt føjeliggjort væsen, finde kapaciteten til at tage initiativ?” spørger 

Ehrenberg (i Petersen, 2005:63) i sin redegørelse af forholdet mellem disciplin, autonomi og 

føjelighed. Her belyses den pædagogik, som militæret benytter i skabelsen af det ”militære 

individ”, et individ der sammenlignes med den gængse borger. Det selvdisciplinerede subjekt 

kunne meget vel indgå i denne tese, som et subjekt der fremmes, med anorektikeren som 

resultat. Det militære individ demonstrerer disciplinær lydighed, evner at opildne sig selv til 

handling og er samtidig en del af et fællesskab. Militæret forlanger ikke et fuldstændig 

tilbageholdt individ, da det indre kamplystne derved forspildes. Altså må militæret ikke tappe 

individet for autonomi, men stadig sluge så meget, at individet er ”underlagt et overordnet mål 

om militær-adækvat føjelighed. Dannelsen af det militære individ, soldaten, [anorektikeren] har 

altså det udtalte pædagogiske formål ikke bare at skabe en styrbar enhed gennem socialitet, men 

også klargøre individet til konstant konfrontation.” (Petersen, 2005:64). Bemærk konfrontation 

skal forstås bredt, som evnen til at agere under skiftende samfundsforhold. Pointen er, at vor tids 

socialisationsprocesser, herunder uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet udvikles med det 

formål at forme et individ, der kan fungere i spændingsfeltet af skiftende samfundsforhold i et 

demokrati, der kræver integration, selvledelse og lydighed. Det betyder, at der ikke skelnes 
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mellem disciplin og selvstyre som to uafhængige størrelser, men derimod at de indkapsles i det 

selvdisciplinerede subjekt, hvori evnen til at sige fra forringes. En sådan forringelse hæmmer 

individets naturlige udvikling og føling med sig selv, hvormed udviklingen af psykisk ustabilitet 

fødes. Det betyder at realiseringen af den individuelle autonomi fordrer selvdisciplin, mens 

selvdannelse i princippet handler om lydighed inden for de rammer, hvorunder individet ønsker 

at excellere (Ehrenberg i Petersen, 2005:64; Hammershøj, 2005:79-105). Essensen af netop 

disse på overfladen modsætningsfulde forhold tydeliggøres i fænomenet anoreksi, der blandt 

andet beskrives som et afsindigt, sammenbrudt og forvrænget selvdannelsesprojekt. Anoreksi er 

resultatet af den løgnagtige frihedsretorik, der unægtelig stiller nogle krav, individet ikke kan 

indfri, da forestillingen om autonomi og egenrådighed kun er reel inden for visse 

samfundsbestemte rammer. Vi har således at gøre med en form for manipulation, der fordrer det 

umulige under tilsagnet om anerkendelse og ubegrænsede muligheder (Ehrenberg, 2010:376-

377; Sæther, 2005:89-106). Mens den deprimerede udmattes i kampen for at bevare 

selvstændigheden, opretholde selvbilledet, realiserer sig og praktisere selvledelse, giver 

anorektikeren ikke op (Skårderud, 1999:28-32). Ehrenberg rettet blikket mod definitionen af et 

godt mentalt helbred, og beskriver det ideelle og normale individ som initiativrig, handlende, 

anderledes, fleksibel og unik. At udmattelse og opgivelse i dag anses som rigtig slem (Petersen. 

Introduktion i Ehrenberg, 2010:20), kan forklare hvorfor anorektikeren så ivrigt stræber efter 

konstant at præstere og overskride sig selv.  

 

Det postmoderne menneske  

Neoliberalismen  

Neoliberalismen iklæder sig ofte abstrakte begreber, fx globalisering og udvikling og bærer 

således klang af et progressivt og indtjenende fænomen. Det betyder, at mens velfærdsstaten på 

overfladen søger løsninger, bliver der samtidig sneget neoliberalistiske reformer bliver ind ad 

bagdøren (Hahn, 2007). Disse reformer har utilsigtede konsekvenser, som de kaster mennesket 

ud i en ingenting, forvist til konstant at skulle bekræfte og forbedre sin individualitet, hvilket 

blandt andet gøres gennem kroppen (Bolt, 2011:203-206). I dag er individet forpligtiget til at 

markedsføre sig, da markedssamfundets førende og mest frembringende produkter er individet 
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selv. Det private promoveres; selvet og kroppen figurerer som varer, der skal udvikles og 

optimeres (Engedal Nissen, 2013a). Således kæmper individet for at blive mest sin egen, side 

om side med sin næste inden for rammerne i et deformt og vægtløst fællesskab, det umuligt kan 

slutte sig til (Ibid.:153-171). Fællesskabet fremhæves som eksisterende, dog er det uden for 

rækkevidde, hvorfor fællesskabet ”udhules og benægtes i skuespillets glinsende fitnesskroppe, 

der ser sig selv producere sig selv i spejlet” (Bolt, 2011:205). Samfundet kan betragtes som en 

sørgelig udgave af det billedet, som den indflydelsesrige løgnagtige retorik maler. Resultatet er 

et tomt og fortabt menneske omgivet af en tyndslidt socialitet og utallige varer. Varerne og de 

kropslige idealer bruges som forsøg på at fylde tomrummet, hvilket imidlertid kun intensiverer 

fremmedgørelsen. Individet bekæmper den sociale isolation, men den forøges, fordi individet 

søger tilflugt i div. identiteter eller projekter, herunder det anorektiske projekt. Smerten ved 

fraværet af fællesskabet forsøges lindret med intens og kortvarig overidentifikation med de 

perfekte mennesker og faldbundne vareidentiteter, som hver gang viser sig at nødvendiggøre et 

nyt ”identifikationsfix” (Bolt, 2011:204-205). For anorektikeren består fixet i yderligere 

vægtreducering. Eller sagt med Dufours ord: Neoliberalismen ønsker intet mindre end at skabe 

et nyt subjekt (Dufour, 2008:6). Resultatet er et psykisk ustabilt og fuldstændigt vildfarent 

individ. Der tales om et indskrænket og forkvaklet menneskesyn der reducerer mennesker til at 

være instinkt- og lyststyret, hvilket de senere skammer sig over, jf. Camus (2010) (Dufour, 

2008:10-17, 38-46 81-86). Neoliberalismens omskiftelige kultur stiller krav den indre 

psykologi; til evnerne til at erfare helhed og sammenhæng og samtidig agere ud fra disse, krav, 

hvis fremtoning, Camus fornemmede allerede for 50 år siden.  

 

Det grænseløse 

Der tales om individets konstante konfrontation med det postmoderne som det grænseløse, som 

en af neoliberalismens følger, der trives ved de svækkede religiøse, sociale og traditionelle 

skærmbrætter (Skårderud, 1992:11). Her synes Camus igen langt forud sin tid, da det 

fornemmes at han først nød – hvorefter han led under det grænseløse. I dag udtrykker individet 

sig i gerne gennem det konkrete, - for anorektikerens vedkommende gennem kroppen, der på det 

kommercielle marked har fået en hel ny betydning. Både kroppen og selvet er i dag meget 

eksponeret, belastet og alene som følge af grænsernes forskubbelse, der ifølge Dufour ”puts 
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individuals in a borderline state” (Dufour, 2008:12). Individet drives til vanvid, når det 

grænseløse opfordrer det til at slå sig løs og forbruge uhæmmet som en måde at definere sig på 

og skabe mening. Unge mennesker mister retning, de lider under kravet om grænseløs 

selvrealisering og selvledelse og finder ly og løsning i neoliberalismens løsningsmodel 

(Ibid.:15). Anorektikeren er et tydeligt eksempel på grænseløs selvledelse, da hendes 

slankeprojekt ingen ende vil tage. Som kort berørt er grænserne mellem det tilladte og forbudte, 

det mulige og det umulige samt det normale og det patologiske flydende (Ehrenberg, 2010:29), 

en tendens der kommer til udtryk i anoreksi. Individet strander i et flydende og udefinerbart 

univers spændt fast mellem det mulige og det umulige, der ansporer individet til konstant at 

overskride sig selv (Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010:17-19; Ehrenberg, 2010:30-33). 

Selvoverskridelsen ses hos anorektikeren, fordi hver eneste bid er et spørgsmål om at spise 

mindre end dagen før og blive tyndere (Skårderud, 1999:21). Det vil sige, at ”individet stilles 

over for en utilstrækkelighedens patologi snarere end en fejlens sygdom, dysfunktionens snarere 

end lovens univers” (Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010:20). Derfor tager det patologiske 

også form af forstyrrelser af selvets grænser, hvilket hos anorektikeren bliver tydeligt via 

kroppen. Anoreksi er et udtryk for at være sig selv for lidt selv, mens sulteprojektet paradoksalt 

giver anorektikeren en vis selvfølelse (Skårderud, 1999:20-34, 359-362, 371-372, 385-421).  

Anorektikeren kender sit forhold til grænser og ved, at der ingen er. Tomheden indeni er 

simpelthen for stor. Hun kan ikke operere med mådehold og vælger derfor overvejende afhold. 

Det er alt eller intet. Fordi hendes egne grænser engang er overtrådt eller bestandigt overtrædes, 

formår hun ikke at sige hverken til eller fra, når noget enten er for lidt eller for meget. Derfor 

betegnes anoreksi som en lidelse uden grænser (Skårderud, 1992:48) og de forvirrende 

grænsers lidelse (Skårderud, 1994:14). 

Anorektikeren søger grænser gennem sult og motion, men grænsen indtræder ikke, og i stedet 

udvikler anorektikeren en regelbestemt, ritualiseret og selvproduceret identitet. På den måde 

finder anorektikeren aldrig hvile men befinder sig i en permanent tilstand af grænseløs søgen, 

overskridelse og forvirring. Anorektikeren savner grænser og kontrol, og griber i kroppen, da 

kroppen er menneskets mest håndgribelige redskab til at erfare og sætte grænserne (Skårderud i 

Hammershøj 2005:94 ; Merleau-Ponty, 1994). Anoreksi giver hende følelsen af selvrealisering, 

selvledelse, orden og kontrol, mens ønsket om at tabe sig yderligere er et udtryk for ønsket om 

at opnå endnu mere kontrol (Skårderud i Christiansen, 2012). 
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Kunsten at kontrollere 

Den franske filosof Dany-Robert Dufour går i flæsket på den senkapitalistiske ideologi, 

neoliberalismen, når han i The Art of Shrinking Heads beskriver de socialpsykologiske 

konsekvenser den har for subjektet. Neoliberalismen bruges som overordnet term for de 

samfundsændringer, der blandt andet har formet kravet om selvledelse og selvrealisering, der i 

dag gennemsyrer samfundet både offentligt og privat. Ifølge Dufour er neoliberalismen ikke blot 

en økonomisk markedsmekanisme, der påvirker de ydre politiske beslutninger, men snarere en 

installation der påvirker subjektets selvorganisering. En insisteren på selvrealisering, der former 

en socialitet, individet foretager sig sammen - og i konkurrence med hinanden (Salaman, 

2005:151; Dufour, 2008). Som nævnt indledningsvist har neoliberalismen i al sin kapitalistiske 

iver tilintetgjort den tidligere modernismes indretning og avlet et nyt føjeligt subjekt med 

psykotiske tendenser (Dufour, 2008:7). En proces der gør idealet om det selvledende– og 

selvrealiserede individ til et magtmiddel (Salaman, 2005:150-151: Foucault,1994:125-174). 

Dette nye postmoderne subjekt har gennemgået en komplet transformation og består i dag af et 

ukritisk subjekt der forblindes af enhver ny idé, fremstilling af livsstil eller produkt, det 

introduceres for (Dufour, 2008:11-13). Samtidig fremmer selvrealiseringsidealet en urealistisk 

og overdreven holdning til egne evner og muligheder (Brinkmann, 2005:95). Det nye subjekt er 

uden substans og defineres kun af sine omgivelser; en forklaring på dets fascination af 

neoliberalismen og dets følgesvend; det frie marked med dets grænseløse linjer og indhold. 

Kravet om selvrealisering er dialektisk forbundet med ”dominerende markedsøkonomiske 

forestillinger om værdi og vareforædling” (Salamam, 2005:150), fordi det tvinger individet til at 

dele sig i to; udvikler (agens) og den, der udvikles (selvet). Det gælder om at realisere- og 

udvikle sig til et produkt, der kan sælges. Dette nye salgbare subjekt har opsagt de 

forhenværende dyder af moralsk fortvivlelse og skyld, og i stedet erstatte disse med 

postmoderne fundamentalisme, ekstremisme og skam. Selvrealisering er kilde til kriser, men 

lover samtidig en løsning, fordi det anskuer fortabelse som en vej til at vågne op til et nyt selv 

(Ibid.:150-151). I dag bygges der mere på den ukendte fremtid end på fortiden og traditioner, 

hvormed det i dag ”anses som talentfuldt at sælge sig selv på noget, man endnu ikke har 

præsteret, jævnfør den kollektive fascination af X faktor.” (Skårderud i Christiansen, 2012). 

Præstationspresset vidner om et samfund der er for ”ambitiøst til den menneskelige natur” 
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(Hansen, 2012b), mens de fleste institutioner ”modarbejder hjemfølelsen” (Ibid.). Denne 

konsekvens forvilder individet og gør det til et let offer for neoliberalismen (Dufour, 2008:7-

11), mens kompleksiteten i den senmodernistiske indretning avler øget kropsoptagethed, 

spiseforstyrrelse, kropsskam og giver ”ondt i identiteten” (Skårderud i Christiansen, 2012). 

Dufour belyser den radikale forskel mellem modernismen og postmodernismen og hiver skam 

ind i billedet. Mens skam tidligere lå i forlængelse af andre menneskers misbilligelse, har 

skamfølelsen i dag skiftet karakter. I dag skammer individet sig såfremt det ikke præsterer langs 

linjerne af perfektion, og skaber et super liv med sig selv som stjerne. En flugt fra livet 

umuliggøres af indstiftelsen af selvet som omdrejningspunkt, hvorfor individet finder tilflugt i 

psykotiske tilstande. Grænseløs og skamløs optræden indfinder sig som en del af samfundets 

accept af selviscenesættelse, mens skammen flytter ind i individet, ind i kroppen, og kommer til 

udtryk i sindslidelser som anoreksi (Ibid.; Carnera, 2011b; Dufour, 2008: 71-86). ”Postmoderne 

patologier er direkte afledt af et påbud om at skulle være sig selv på foranledning af sig selv: 

hvis du ikke lykkes, så er det, fordi du ikke forsøgte hårdt nok. Det eneste der begrænser dig, er 

dig selv.” (Langer, 2013:6-7).  

Neoliberalismen har overtaget centrale jordbundne narrativer og erstattet dem med et hult og 

overfladisk liv baseret på blandt andet ”the rule of money, the transformation of culture into a 

series of fashion, [and] the massification of lifestyles, [] (Dufour, 2008:14-15). Det ender med et 

orienteringsløst individ, der i blinde farer mod ét forankringspunkt efter et andet, eller som 

Dufour formulerer: ”We are free only to want what commodities constantly offer us.” (Ibid.:46). 

Denne fremmedgørelse kommer til syne i spændingsfeltet mellem det altoverskyggende 

incitament om at være nogen gennem forbrug på den ene side, og den social isolation, det fører 

med sig på den anden. Splittelsen forsøges lindret, men forøges kun ved at søge tilflugt i kvasi-

eksisterende verdener som anoreksi, narkomani og narcissisme for eksempel. Således 

fastspændes individet endnu mere, desto mere det søger efter frigørelse; en tendens der ifølge 

Skårderud kendetegner anoreksi: ”Det paradoksale er, at det anorektiske symptom fremmer den 

indre sammenhæng, [hvorfor anoreksi er svaret] hvormed motivationen til forandring forbliver 

ringe.” (Skårderud i Christiansen, 2012). ”Det overalt tilstedeværende påbud om at `være nogen 

´ nærer den patologiske tilstand, [..mens] påbuddet om at være stærk producerer den 

skrøbelighed ved hjælp af hvilken den håndhæves [..]” (Bolt, 2011:203). 
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Kap. 2. Selvledelse  

Antikkens selvdisciplinerede subjekt 

Til at undersøge begrebet selvledelse vil jeg begynde med Foucaults problematisering af 

nydelsernes moral, ét, for at demonstrere at det selvdisciplinerede subjekt allerede skabte genlyd 

blandt de gamle grækere, og to, for at lave en genspejling både til Clamence i Faldet samt den 

syge selvdisciplinerede anorektiker. Med udgangspunkt i Brugen af nydelserne, seksualitetens 

historie 2 (Foucault, 2008), starter jeg med grækernes overvejelser inden for seksualmoralen og 

de evner og kræfter, de mente, var på spil. Overordnet så de et moralsk problem i den måde, 

hvorpå man fandt nydelse (Ibid.:44, 59), og sporede i seksualitetsdriften en tendens til at 

overskride tilfredsstillelsen, hvilket sønderrev det etiske (Ibid.:56). Denne indsigt om 

overskridelse forekommer meget nærværende i dag og zoomer ind på anorektikerens 

overskridelse af sig selv i forlængelse af samfundets krav om konstant udvikling, selvrealisering 

og selvledelse.   

For grækernes var det ikke var et spørgsmål om det tilladte eller det forbudte men derimod et 

spørgsmål om hvordan individet kontrollerede sine handlinger, så nydelsen blev styret af 

”kloghed, overvejelse og beregning i den måde, hvorpå man fordeler og kontrollerer sine 

handlinger” (Ibid.:59). I antikken var essensen af nydelsen altså omgivet af et kodeks for etisk 

opførsel. Man efterstræbte at kunne håndtere nydelsen som en måde at forvalte sin frihed, så 

individet ikke blev sin egen lysts slave, men forblev uafhængig af nydelse. I dag er 

selvhåndteringen stadig et centralt element og optræder i mange afskygningen, herunder inden 

for det moderne arbejdsliv. Men mange formår ikke at bruge den gode selvhåndtering, og fanges 

i stedet i en afhængighed for at opfylde de kriterier, der opstilles som milepæle i vurderingen af 

succes. En sådan undertrykkende afhængighed kommer til udtryk arbejdsnarkomani, anoreksi 

og patologier generelt, og afspejler paradoksalt en manglende ledelse af- og omsorg for sig selv. 

Selvomsorgen og selvhåndteringen for grækerne skulle modvirke Alexithymia, den manglende 

evne til at kunne mærke sig selv og sit nærvær i de kontekster det indgik i ”anhedonia den 

manglende evne til at nyde, og føle passion for noget [samt] depersonalization [,] følelsen af 

hele tiden at blive afkoblet sine egne mentale processer og sin egen krop” (Bjerre, 2004:337). 

Målet med den antikke selvhåndtering var et selvdisciplineret og afbalanceret menneske, og lå 

langt fra den type askese, der inden for den protestantiske etik minder mest om en afstandstagen 
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til følelser, nydelse og selvets helhed. Den protestantiske askese kommer til udtryk i en 

ekstremisme (Ibid.:1-10, 35-42, 75-95, 333-351), der i moderne kontekst blandt andet 

kendetegner et afsindigt selvdannelsesprojekt som anoreksi.  

Det selvdisciplinerede subjekt har som udgangspunkt til opgave at arbejde med sig selv og den 

helhed det indgår i. Udgangspunktet for denne sammenligning mellem den græske etik og det 

nutidige selvrealiserede menneske, ligger i den fælles forestilling om selvledelse som noget 

nyttigt. Forskellen er imidlertid at den antikke etik i dag forvrænges og knyttes til kapitalistisk 

og neoliberal åndstænkning. Selvledelse handlede for grækerne om at blive en god, respektfuld 

og retfærdig leder, mens selvledelse i dag overordnet set handler om maksimere udbytte (Ibid.; 

Foucault, 2008:68-74). Forskellige gradbøjninger af den antikke selvhåndtering finder sted 

konstant og beskrives af Foucault som selv-teknikker (Bjerre, 2004:35-42, 76- 95, 133-151, 

333-340; Foucault i Taylor, 2010:71-72).  

Foucault inddrager flere begreber, blandt andet inden for den seksuelle adfærd, der tilsammen 

uddyber menneskets sammensætning, dets behov, grænser, lyster og styring. Specialet 

koncentrerer sig om de dele, der ligger sig uhyggelig tæt op af samtidens tendenser, og hos 

anorektikeren kommer til udtryk i forvrængede praksisser, der i sin reneste form bygger på 

grækernes tænkning. I særdeleshed vil specialet inddrage enkrateia udlagt som en kontrol, der 

definerer den indstilling individet bør besidde for at konstituere sig selv som et moralsk 

menneske, kort sagt selvbeherskelse, og sofrosyne, som med mådeholdenhed og visdom 

kendetegner et individ, der opfører sig som det bør. I den forstand er ”enkrateia betingelsen for 

sofrosyne, den form for arbejde og kontrol, som individet bør udøve på sig selv for at blive 

mådeholden” (Foucault, 2008:68-69). Der er med andre ord tale om en udøvelse af 

selvbeherskelse (Ibid.; Bjerre, 2004:1-10, 75-95, 233-251, 333-340). Den gode selvbeherskelse 

ommoduleres hos anorektikeren til afkald. Hun installerer i sig selv en suveræn magt, der 

enstemmigt befaler hvorvidt hun har udøvet tilstrækkelig selvkontrol og afkald, for med en 

sådan tilkendegivelse opstår den anorektiske ro (Skårderud, 1999).  

At varetage ledelsen af sig selv med en streng selvdisciplin betegnede grækerne som askesis, et 

kynisk liv der bestod af permanent øvelse for at træne både sjæl og krop i at kunne afstå. 

Overordnet var det et spørgsmål om at udøve selvkontrol for at være berettiget til at lede andre 

(Foucault, 2008:79). At herske over andre fordrede selvbeherskelse, for med selvbeherskelse lod 

individet sig ikke rive med at impulser, lyster og begær. Derimod medførte askesis et roligt og 
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fattet individ (Ibid.:76-79). Den græske filosof, Diogenes, ønskede at man både trænede krop og 

sjæl, og betragtede øvelserne som en ”reduktion af naturen, sejr over sig selv og den naturlige 

økonomi i et liv med sand tilfredsstillelse [..]” (Ibid.:77). Han var af den holdning, at der var 

intet i livet uden øvelse, og at, var mennesket ulykkeligt, burde det praktiserer øvelsen. Bemærk 

askesis er ikke ensbetydende med askese, hverken som man kender den i dag eller fra den 

protestantiske askese. Begrebet har en lidt svingende betydning afhængigt af den daværende 

filosofiske tradition. Overordnet indkapsler begrebet en afholdenhedsøvelse, der indebar 

forskellige former for praksisser, herunder selvransagelse, optræning, meditation, diæt og ikke 

mindst kontrol med forestillinger. Teknikken er senere blevet anvendt mod sjælesorg, (Ibid.:77) 

ligger i forlængelse af det selvdisciplinerede subjekt og optræder i forvrænget form hos 

anorektikeren. Begrebet sidestilles med en måde at performe på, holde sig selv i snor og blive sit 

bedste jeg. Overordnet kendetegner det selvledelse, og kan betegnes som en magtinstallation, 

individet praktiserer inde fra. Askesis fremstilles endvidere som frihed, der består i den 

forløsning individet opnår ved ikke at lade sig styre af kødet lyster og kroppens behov. 

Tilbageholdenhed af nydelserne karakteriserer og kendetegner altså renhed, uskyld og frihed, 

begreber, der ligeledes optager Camus, som måder at være menneske på. Ifølge Diogenes var de 

umoralske mennesker slaver af deres begær (Ibid.:83), et budskab der ligeledes skjules i 

samtidens retorik. I dag gælder det om ikke at være ryger, være overvægtig, arbejdsløs og 

doven. Selvdisciplin og selvledelse anses som kodeord, vil individet have inkorporeret lykke, 

sundhed, slankhed og frihed i dets liv (Ibid.:84-85; Bjerre, 2004, 75-95).  

 

Sydom eller livsstil 

Mantraet om selvledelse gennemsyrer samfundet både offentligt og privat. Det populære begreb 

tilbyder en ny selvstændighed og nye udfoldelsesmuligheder, men den har en pris (Raffensøe, 

2009). Forskydning fra lydighed til initiativ, fra skyld til personligt ansvar, fra disciplin til 

selvstyre og selvdisciplin har udvisket grænsen mellem det private individ og den offentlige 

borger. Anoreksi hænger sammen med de samfundsmæssige betingelser for individet, og 

betragtes som en negativ reaktion på de skærpede krav om individualisering, selvrealisering og 

selvledelse, da disse krav kan være socialt og eksistentielt krævende at leve op til. Anoreksi 

betragtes som en sygdom i selvdannelsen, forstået på den måde at anorektikeren ikke føler, hun 
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kan eller tør realisere sig ved at overskride det sociale. I stedet overskrider hun sig selv 

(Hammershøj, 2005:85; Ehrenberg, 2010:37, 188, 367-370). Mens dannelse alle tider har 

forudsat at individet overskrider det sociale i et vis omfang, har det aldrig før stået individet så 

frit for at vælge, hvordan det skal gribes an (Hammershøj, 2005:84). Dette forklarer hvorfor der 

ses så mange så mange forskellige former for ekstremitet, og forklarer hvorfor anorektikeren får 

mulighed for at bøje det slanke ideal til ukendelighed. Som følge af det ekspanderede personlige 

ansvar, har anorektikeren ikke muligheden for at give op, og vælger i stedet et afsindigt 

selvdannelsesprojekt. Det konstante incitament om at præstere, frarøver selvets ret til at sige fra, 

hvormed de skærpede krav om selvledelse, iklædt anoreksiens forskrift, får al råderum. Hendes 

forvrængede selvdannelse er langt fra et bevidst valg, snarere træder det frem som eneste 

håndgribelig alternativ til de næsten umenneskelige krav samfundet stiller (Hammershøj, 

2005:77-105). Med ovenstående i mente er det nærliggende at stille spørgsmålet hvorvidt 

selvledelse og selvdisciplin er en måde hvorpå man lever eller dør? (Raffensøe, 2009). 

Selvledelsen er ikke et tilbud, men et krav, der sidestiller frihed og selvstændighed med 

forpligtelse. ”Og med denne forpligtelse følger også frihedens og selvudfoldelsens forbandelse” 

(Raffensøe, 2009), da det forlanges af individet konstant at være ”på kanten af sig selv” (Ibid.). 

Incitamentet om autentisk selvrealisering er påtrængende, og tager form af et tomt og 

permanente tvangsforhold, hvor subjektet har valget mellem at foregive autenticitet eller flygte, 

- mellem en instrueret originalitet eller en sygelig tilbagetrækning (Ehrenberg i Honneth, 

2005:56-58) eller som anorektikeren, adoptere træk fra det hele.  

 

Autoriteternes fald 

Igennem det 20. århundrede har en kulturændring forvandlet pligt- og ansvarskulturen til en 

individualiseret frigørelses- og selvrealiseringskultur (Jensen, 2006:14-15). Der er tale om et 

autoritetstab, der har medført et tab af den myndige faderskikkelse i traditionel forstand; 

faderen, præsten og skolelæren, og i stedet indført en individualistisk selvrealiseringskultur, der 

ikke er autoritativ, men i stedet kredser om individets ønsker og behov. Pligt er således erstattet 

af en finkulturel følelsesmæssig indordning, der konstant appellerer til impulser, til at brænde 

igennem og til selvrealisering (Ibid.:134-142). Den traditionelle hierarkisk verden, der forlangte 

at individet fandt sin plads og indordnede sig under de samfundsgældende præmisser, er fornyet, 
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og består i dag af et svævende univers med selvet i centrum. Selvet fungerer som det nye 

moralske centrum, blandt andet fordi de tidligere grundlæggende regelsæt i dag er op til debat. 

Tro, kald og overbevisning er i dag noget individet vælger til eller fra afhængigt af, hvordan det 

føles. Et træk der skinner igennem i det voksende fokus på betydningen af – og rettigheden til at 

definere sig selv, som led i selvrealiseringsprocessen. Intet er forbudt, fordi forbuddet forbydes 

af den terapeutiske kultur (Ibid.:41; Ehrenberg, 2010:27-39). Det handler altså ikke længere om 

hvad individet skylder samfundet, men om hvad samfundet skylder individet. Resultatet er et 

normativt kollaps, et nedbrudt fællesskab, og et subjekt, der stadig består men er overladt til sig 

selv (Jensen, 2006:137). Mens ”[p]ligtens grundsubstrat var en kristen skyldkultur” (Ibid.:28-

29), som forstod sig på pligtopfyldelse, selvfornægtelse og klare forventninger, er 

rettighedskulturen i dag en mere fri, diffus og ensom størrelse. Pligten regerede med våben af 

påbud og straf men gjorde samtidig plads til tilgivelse. Modsat i dag, kunne individet dengang 

blive tilgivet eller benådet af fx Gud eller kongen. I dag kan individet kun benåde sig selv, da 

det har installeret sig selv som højeste autoritet. Borgermoralen, der skilte ret fra uret, eroderede 

med individualismen, hvorfor anoreksiens regler og forbud kan føles lindrende og trygt 

(Ibid.:28-32, 135).  

Samfundet er ikke længere en institution, hvorunder individet bør tilpasse sig, men tværtimod en 

indretning, individet bør realiserer sig under, frigøre sig af og sætte sig ud over. Førhen var 

selvet forpligtet, fornægtet og undertrykt, hvorimod det i dag dyrkes, realiseres, bekræftes og 

respekteres (Ibid.:15) i konkurrence med de øvrige rettighedsbærere (Ibid.:137-141). Eller sagt 

med Dufours ord: ”[..] if I no have father, I must generate myself. “ (Dufour, 2008:80). Dufour 

slutter sig til forestillingen om faderskikkelsens fald, og betragter sågar faderskikkelsen 

”myrdet” mens morderen stadig er på fri fod. Der findes ingen tiltalte, ingen der angrer, hvilket 

umuliggør indsættelsen af en ny autoritetsskikkelse og fremmer begrebet selvledelse. Det 

betyder, at individet ikke tager sig af symbolske forbud, men i stedet er sårbar over for traumer. 

Skyld er forbundet med overjeget- og til dels med jegets ideal, mens skam er tættere knyttet til 

vores impulser, lyster og det dyriske. Fordi det postmoderne subjekt ikke stilles til afregning af 

en autoritetsfigur, og fordi dets ligegyldighed derved ikke kommer i kontakt med dets 

samvittighed, føler individet ikke skyld og behøver ikke at forklare eller retfærdiggøre dets 

handlinger ”It is as though they were absent from their own acts.” (Ibid.:83). Individet føler ikke 

skyld, da dets moral er svækket. ”When the subject has no ego-ideal, the sociogenesis of the 
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superego breaks down because it has nothing to feed on, so to speak.” (Ibid.:82). At individet 

ikke har et velbalanceret ego-ideal kan forklare hvorfor idealet om det slanke og selvrealiserede 

menneske får så stor betydning, at det ender med anoreksi. Kollapset af overjegets symbolske 

betydning fører til rovbegærlig, obskøn og uanstændig opførsel, mens skammen installeres ved 

hvert brud på de forhenværende moralske dyder, der stadig inderst inde betyder noget for 

individet selv. Således argumenterer Dufour for at det postmoderne subjekt ikke så meget er 

skyldbetynget, som det er underlagt skammen (2008:81-86). Skammen hos anorektikeren er 

præsent, dog fylder skylden stadig meget, da hun påtager sig al ansvar alene (Skårderud i 

Christiansen, 2012).  

Lilian Munk Rösing behandler ligeledes pligt og rettighedsbegreberne. Det gør hun ved at 

anbringe lysten som styrende ideologi i hendes argument om at en ny kulturændring har 

forpligtet individet til at have lyst. Som konsekvens af kapitalismens dominerende regering er 

pligten erstattet af nydelse, således at det i dag er individets pligt at nyde (Rösing, 2007a:50-53). 

Det aktuelle nydelseskonsensus der gennemtrænger samfundet, blandt andet gennem 

reklamernes opfordring til individet om at nyde livet, - om at købe produktet, fordi det fortjener 

det, er betingelsen for kapitalens cirkulation og kapitalismens opretholdelse. Således forpligtes 

individet til at realiserer sine ønsker, herunder få den krop, det ønsker (Ibid.; Hesse-Biber, 

1996:80). Skabelsen er dette lystfulde og nydelsesliderlige individ, som Rösing kalder det 

obskøne overjeg jf. Žižek (Žižek, 2003:127) fremavles altså af økonomiske grunde. Det obskøne 

overjeg og nydelseskonceptet har ikke afskediget den store Anden, men erstattet det (Rösing, 

2007:52). Eller som Žižek betragter det, har det obskøne overjeg til opgave at dække over den 

store Andens impotens (Žižek, 2003:127). Rösing kritiserer kapitalismens fremavling af et 

moralsk og menneskeligt fordærv med en bemærkning om de individuelle konsekvenser, samt 

næstekærlighedens fortabelsen. "Du skal elske din næste som dig selv" (Rösing, 2007b), ser 

Rösing som en opfordring, der ansporer individet til at elske sig selv mere end sin næste, fordi 

forbrugersamfundet tjener på individets egenkærlighed (Ibid.). Egenkærligheden er modstykket 

til den forhenværende protestantiske arbejdsmoral, der forpligtigede individet til benhårdt 

arbejde og til at give afkald på nydelse med forestillingen om, at det ikke fortjente noget som 

helst. På daværende tidspunkt var denne åndstænkning nødvendig for den spirende kapital, og 

individet rettede lydigt ind. Kigger man på Syndefaldet er det tydeligt at ”ethvert påbud mod 

nydelse samtidig bliver en opfordring til nydelse” (Rösing, 2007a:12), og således sammenholder 
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hun dét at fortjene det bedste med ikke at fortjene noget som helst. Netop denne sammenligning 

bliver interessant, når man ser på anorektikerens selvdestruktive virke i den senmodernistiske 

verden angiveligt med et væld af muligheder for nydelse og positiv selvrealisering. 

Anorektikerens syn på sig selv som værdiløs karambolerer med reklameindustriens fremvisning 

af individet som værdifuldt, hvortil Rösing ligger op til at idealet af en bestemt holdning kan 

give bagslag. Når individet ustandseligt bliver bombarderet med budskabet om hvor meget det 

fortjener, tag fx mærket L’Oreal because you are worth it, og samtidig ikke føler det fortjener 

noget, bliver dette misforhold stadsfæstet indvendigt og skaber ravage. Skamfølelsen forstørres, 

når resterne af individets kristne arbejdsmoral, dyd, skyld og underdanighed gøres til skamme af 

mediernes konstante opfordring om at nyde, fordi det kan– og fordi det fortjener det. Individet 

vil i mangel på de traditionelle autoriteter forsøge at efterleve kravene fra de 

konkurrencefikserede autoriteter, medierne og the commodity narrative, der avler på 

nydelseskonceptet (Dufour, 2008:44, 56-58; Rösing, 2007a:12-15). Neoliberalismen installerer 

en fremmedgørelse i individet, hvori en sindslidelse let kan flytte ind (Dufour, 2008:6-12, 153-

155). Anorektikeren forsøger via sine selvkonstruerede regler og forbud at gøre sig fortjent til 

nydelse (Rösing, 2007b). I det anorektiske projekt figurerer egenkærlighed imidlertid som en 

skæv størrelse, da hun kun er noget i kraft af sit sulteprojekt. Hun er i mangel af selvomsorg og 

egenkærlighed, men formår ikke at give sig selv den. Anorektikerens selvfornægtelse, hendes 

benhårde arbejdsmoral og selvafstraffelse står i dyb kontrast til det samfundsgennemtrængende 

nydelseskoncept. Hun bør nyde, men hun må ikke.   

Neoliberalismens destruktion af den traditionelle autoritetsfigur har resulteret i et splittet og 

forvirret individ, der nu må indordne sig under ånden af juridisk selvstyre og total økonomisk 

frihed. Denne individualisering kommer til udtryk i det anorektiske projekt som et regelstyret 

tomt rum uden relationer og uden konflikter. Konverteringen til denne hule verden forklares 

blandt anden med den afsymbolisering (Dufour, 2008:2-6). De meningsgivende narrativer flyder 

i dag ud i små historiefortællinger, og hæfter sig på grupperinger, hold m.m. Resultatet er en 

splittelse af det sociale bånd, der før var med til at give individet en fælles følelse af mening og 

formål. I stedet opleves en formering af grupper, alle med deres egen lov og orden, som 

individet kan forholde sig til og indgå i. I dag må individet bekende sin skyld overfor gruppens 

ånd afhængigt af hvilket mantra gruppen arbejder ud fra. Er det en sportsgren individet bekender 

sig til, må det ofre sig for sportens skyld, altså presse sig selv så hårdt inden for denne sport, at 
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døden fornemmes. Og selv når individet fortsætter og dør som følge, hyldes denne akt som et 

offer for en større ting end livet selv. Sportsgrenen leverer meningen med livet for de øvrige 

medlemmer af broderskabet, mens denne helt af broderskabets bånd, der ofrede sit liv for 

sportens skyld, giver de efterladte medlemmer én de kan hylde, en slags substitut for Gud, de 

kan bære i deres hjerter (Ibid.:54-56). Formeringen af de mange grupper kunne altså tyde på et 

manglende fællesskab og kollektivt værdisæt, under hvilket individet kan indordne sig. Det 

fornemmes at selvledelse og selvrealisering er for svært alene, hvorfor grundlæggelsen af egen 

identitet sker under gruppens kollektive navn (Ibid.:86). ”Groups, then, provide the subject with 

the complete antithesis to autonomy.” (Ibid.:87). Ud fra dette perspektiv kunne det være 

interessant et øjeblik at træde tilbage fra blikket på anorektikeren som den ensomme 

sindslidende, men betragte hende som et medlem i et sygt system, der giver hende mening med 

tilværelsen og noget at kæmpe for. Hun deltager i et neoliberalt løb med målet om at nå den 

tyndeste udgave af sig selv, et ræs hun deltager i på lige fod med alle de danskere, der selv 

sværger til en slankekur, et fitnesscenter eller en livsstil med formålet at tabe sig for derigennem 

at realiserer sig. Muligvis er vilkårene for anorektikeren og de slankesyge ikke ens, dog synes 

rammebetingelserne for medlemskabet til denne opslidende verden at være det. Dufour påpeger, 

at gruppernes mål ikke er døden, men derimod punktet lige inden døden. Denne tankegang om 

en stræben så langt, ligner til forveksling den anorektiske grænseløse tankegang (Ibid.:55-56). 

This subject is increasingly trapped between a latent melancholy [], the 

impossibility of speaking in the first person, the illusion of omnipotence, and the 

temptation to adopt a false self, a borrowed personality or even the multiple 

personalities that are made so widely available by the market. (Ibid.:71). 

Lånet af tilgængelige personligheder indtræder tidligt hos anorektikeren, allerede inden hun 

bliver rigtig syg. Hun søger en udvej, og spotter en befrielse i det medieskabte, slanke og 

selvrealiserede menneske. Hun kan imidlertid ikke bruge sig selv til at realiserer sig selv, da den 

indledende støtte, den indre tro på sig selv, ikke findes. Derfor tager hendes 

selvrealiseringsprojekt mere form af selvudslettelse. Hun knækker nakken under kravet om 

selvledelse og selvrealisering, fordi det i virkeligheden ikke er muligt (Ibid.:70-74). 
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Selvledelsens metoder 

Camus og selvledelse  

Grundlaget for inddragelsen af Faldet, er de paralleller Camus i 1956 trækker til nutiden, og 

ikke mindst til den spiseforstyrredes verden. Camus led under flere af de samme forhold som 

anorektikeren gør i dag, og særligt hans bekendelser som en måde at lede sig selv på, korrelerer 

med bekendelsens funktion i dag. Faldet behandler tematikker, der i dag er meget relevante for 

det senmoderne menneskes optagelse af samvittighed, magt og ansvar. Men også forventningen 

om det frie individ, der selv skaber mening med sit liv uden absolutte værdier. Konsekvenserne 

er tydelige; selvdestruktiviteten vokser og sindslidelserne opstår. Camus behandler den 

meningsløshed, der danner rammerne om det moderne menneske efter Guds død og det moderne 

projekts sammenbrud. Han påtager sig skyld og ansvar, thi ”[han] var den elendigste af alle 

elendige.” (Camus, 2010:110). Med Faldet fremsætter hans konsekvenserne af den nye verdens 

indretning: Det lidende individ tynget af skyld og skam over en livsstil, det hverken har valgt 

eller modsat sig (Carnera, 2011a). 

Ansporingen for mange af disse tanker var efterkrigstidens Europa, og blandt andet Holocaust, 

der fik folk til at tvivle på meningen med livet. Heraf opstod den strømning, der karakteriseres 

som eksistentialisme. Det er denne evige forholden sig til sig selv, der volder Camus problemer 

og kradser i den Stoiske etik, der inspirerede ham, som forfatter og som menneske. Faldet må 

læses som led i en virkningshistorie, der er større end historien selv, fordi Camus behandler 

konsekvenserne af verdens indretning på mikroniveau ved at tydeliggøre essensen og 

eksistensen af det enkelte individ. Igennem figuren Clamence, demonstrerer Camus, hvordan 

der søges efter individuelle løsning på kollektive problemer (Carnera, 2011a).  

I Faldet fortæller den engang så succesfulde advokat Jean-Baptiste Clamence om sit liv –før og 

efter faldet. Scenen er sat i Amsterdam, ofte på en bar i havnekvarteret, hvor han i en enetale 

underholder anonyme fremmede, læseren og sig selv med den ene anekdote efter den anden. 

Han bekender ærligt om sit liv og retter samtidig en kritik af sine medmennesker, samfundet 

som helhed og af sit forhenværende jeg; den blaserte, intelligente og kyniske hykler. Med 

udgangspunkt i egen overlegenhed og selvhævdelse bider han særligt mærke i menneskers 

overfladiske livsstil, orkestreret af ligegyldighed, bedrag og ikke mindst selvbedrag. Først 



!
35!

levede han ustraffet i en ophøjet falskhed, fortæller han, sikker på sin egen overlegenhed. Og 

han elskede det.  

”Jeg gik fra fest til fest. Det kunne ske, at jeg dansede nætter igennem og blev mere og mere 

beruset af menneskene og livet. [..] Sådan styrtede jeg af sted, altid overvældet, aldrig mæt, 

uden at vide, hvor jeg skulle standse, []” (Camus, 2010:25).  

Her berører Camus en tendens, der kun har vokset efter Faldet blev til; det fortravlede liv, avlet 

af opfordringen om konstant at jagte succes og præstige. Sådan levede Clamence, indtil den dag 

hans liv tog en drejning, hvorfor han nu lever i selvvalgt eksil med dommen hængende over 

hovedet. Den skelsættende begivenhed indtræffer, og han bliver vidne til sin indvendige kryster, 

sit manglende mod og sin afmagt. Boblen af selvbedrag springer en nat på en bro i Paris, da han 

passivt overværer en kvinde drukne. Han ved, han bør gøre noget, men han lammes, hvorefter 

han forfølges af skyld iklædt en hånende latter, der gør ham utryg og urolig, og får ham til at 

stille spørgsmålstegn ved hele sin person. Parallelt til Faldet gennemlever Camus selv sit eget 

personlige fald. Hans hustru lider af en svær depression og falder ud af vinduet. Camus er 

overbevidst om, at det er et selvmordforsøg, og bebrejder sig selv for ikke at have grebet ind 

(Carnera, 2011a). Denne anekdote om Camus’ personlige liv nævnes for at demonstrerer, at 

psykisk ustabilitet og smerte – trods samfundets fordærv eller mangler, ofte også har rødder i 

individuelle og psykologiske problemer. Oftere og oftere konfronteres Clamence med 

samvittighedens stemme, den potentielle og anmassende skyld, der fører ham først til flasken, 

dernæst til hundene akkompagneret af et par feminine flugtforsøg undervejs.  

Jeg ville bare fortælle, hvad jeg fik ud af disse måneder af orgier. Jeg levede i en 

slags tåge, hvor latteren dæmpedes, så jeg til sidst ikke hørte den. Min 

ligegyldighed, der allerede fyldte meget, mødte ingen modstand længere og satte 

mere og mere i stå inden i mig. (Camus, 2010:84).  

Der går skår i hans nonchalante, lettere lemfældige og overfladiske omgang med livet, og det 

hele begynder at vakle. Han indser, at han er bange for friheden, og tager tilløb til at se sin frygt 

i øjnene (Ibid.:107). Pigens skrig og fald fra broen bliver her til symbol for Clamences eget fald. 

Hans levevis har givet bagslag og bringer ham ikke længere lykke, frihed og beruselse. Han har 

ingen til at guide sig, ingen inspiration og ingen Gud hos hvem han kan søge mening, trøst, 

tilgivelse og direktion. Angsten indfinder sig. Han er fri, alene og bange for dommen. Han gør 
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det til sin mission at undgå dommen, men snart fortryder han. Han vil ikke nøjes, og indrømmer 

sin dobbeltmoral. Han hader, at han nyder sin magt, men han elsker den for meget til at slippe 

den.  

[J]eg kan ikke undvære det, ikke forholde mig selv disse øjeblikke, hvor en af dem 

falder sammen, hjulpet af alkoholen, og bryder ud i selvbebrejdelser. Så vokser 

jeg, kære ven, jeg vokser, jeg ånder frit, jeg er oppe på bjerget, dalen strækker sig 

for mine øjne under mig. Hvor er det berusende at føle sig som en Vorherre og 

uddele endegyldige beviser for slet livsførelse. (Ibid.:112).  

Men han fortryder atter, indrømmer sine svagheder og fordømmer sig selv. Camus går til 

bekendelse, han bekender, ikke til Gud, men til enhver der vil lytte. Han angrer, og så alligevel 

ikke. ”Han svinger mellem at være herren i bekendelsens spil og adlyde Vorherres krav om at 

være skyldig. Magtens spil og nydelsens spil kan i Clamences tilfælde vanskeligt adskilles.” 

(Carnera, 2011a). 

 

Faldet og Syndefaldet 

Clamence har inden sit syndefald nok i sig selv, en tendens der langsomt udviklede sig efter 2. 

Verdenskrig, og som i dag gennemsyrer samfundet. Camus kritiserer den manglende evne eller 

vilje til at se sig selv som tilhørende et større fællesskab overfor hvilket individet bærer et 

ansvar. Han kritiserer det kyniske og konkurrencepræget menneskesyn, der, på bekostning af de 

svageste; kvinden, der tager sit eget liv, og jøderne der henrettes, stadig styrer mod endnu mere 

pomp og pragt. Med sin indsigt formår Clamence ikke at leve lykkelig i den nye verdens 

indretning, og han falder. Hans viden og medvirken fortærer hans sjæl, og karambolerer med 

hans antagelser om sig selv som højeste instans, hans overfladiske bestræbelser på at være et 

etisk, omsorgsfuldt og retfærdigt menneske. Selvforherligelsen, der i høj grad også præger 

samfundet i dag, gør accepten af sit syndefald og sin afmagt endnu sværere for Camus. Og han 

kan ikke tilgives, - ikke ”[e]fter at uskylden er død, []” (Camus, 2010:91). I det gudsforladte 

samfund findes ingen frikendelse, kun flugtveje, fx alkohol, sindslidelser og antidepressiv 

(Hammershøj, 2005:79-105). Meget lig det postmoderne menneske, kan Clamence ikke bære 

skylden og ansvaret alene (Kok, 2010:8, 15-30). Hans udeblevne redningsforsøg af pigen på 
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broen definerer hans karakter og nedsabler hans selvbilledet som overmenneske. Han 

fremmedgøres i forstillelsen og svinger som et pendul mellem ligegyldighed og selvbebrejdelse, 

mellem ønsket om at bibeholde sit liv som overmenneske og afskyet for det. Han forsøger 

imidlertid at rejse sig igen, men tvinges til at forene sig med sin indre kujon; ikke at have lyst til 

at springe i vandet efter pigen, selv hvis han fik en chance til: ”Det er for sent nu, det vil altid 

være for sent. Heldigvis!” (Camus, 2010:114). Clamence er symbolet på det moderne og 

postmoderne individ, der i Guds skygge kæmper med sig selv, - med at skabe sig selv, og med 

at definere sine holdninger via fri rationel tænkning. Camus skitserer frihedens bagside og 

berører flugtvejene i den senmodernistiske verden uden en Gud. Han kører i ring om dommen 

og leger, trods han ikke-religiøse overbevisning, med tanken om religion som løsningsmodel. 

Kan Kristus redde ham fra dommen, fra selvbebrejdelserne, angsten og den dårlige 

samvittighed? Han har brug for tilgivelse fra en højere magt end ham selv, men han har kun sig 

selv. Så i stedet for at tro, bekender Clamence. Barstuen er den nyere udgave af skriftestolen, 

samt den ældre udgave af det nutidige terapeutiske samfund. Ved konstant at forholde sig til sig 

selv, benytter Camus bekendelsen som et forsøg på selvrealisering og selvledelse.  

Camus giver med Faldet sin fortolkning af syndefaldsmyten i en moderne ukristen kontekst. 

Han undersøger faldet som eksistensvilkår med udgangspunkt i den udprægede angstfølelse, der 

opleves, når man indser, at kontrol og udødelighed er en illusion. Denne indgangsvinkel er i dag 

uhyre aktuel, da individet i dag lever i en tilstand, hvor alt handler om ikke at komme til at falde 

i frygt for at miste kontrollen (Washuus, 2013). Splittelsen mellem rationalitet og sansning er 

det øjeblik af splittelse, Camus beskriver som sit indre fald, øjeblikket, hvor han står ansigt til 

ansigt med sin afmagt og sårbarhed (Ibid.). Ser man nærmere på Syndefaldets pointe om 

menneskets svaghed og sammenligner det med de nutidige grænseløse muligheder for 

selvrealisering, er det oplagt at hæfte sig ved det skred, der er sket. Installationen af menneskets 

overlegenhed har erstattet den tidligere holdning om mennesket underdanighed, rangerende 

under Gud. Denne udvikling har ifølge Kok alvorlige konsekvenser, fordi mennesket ikke 

længere kan give op og give sig hen til Gud. I stedet er det op den enkelte at tage vare på sig 

selv, at finde mening i livets store spørgsmål og udvikle sig under eget ansvar. Mennesket har 

ikke længere på samme måde mulighed for at søge hjælp hos Gud og i hans hænder få lettet 

byrden. Konsekvenserne er at mennesket ofte påtager sig hele skylden og ansvaret og må bære 

det alene (Kok, 2010:8, 15-30, 65-82). Camus indfanger essensen af netop den installation, der 
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gør det moderne menneske syg. Installationen af den permanente skyld og skamfølelse viklet 

ind i illusionen om at kunne slippe den, hvis blot der præsteres tilstrækkeligt og perfektionistisk 

(Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010).  

 

Bekendelsen 

På en stiltiende, indadvendt og selvudslettende facon bekender anorektikeren konstant ved hele 

tiden at måtte tabe sig. Anorektikeren realiserer sig og udøver selvledelse gennem bekendelsen 

og vægttabet. Camus gør det samme dog via sine nedskrifter.  

I the culture of confession from Augustine to Foucault (Taylor, 2010) udfordres idéen om 

bekendelsen som en medfødt impuls med målet om at opnå tilgivelse. Derimod argumenteres 

der for, at den vestlige konfessionelle praksis ikke fører til frihed og befrielse, men snarere er 

begrænsende, manipulerende og fungerer som selvovervågning, træk der kendetegner den 

anorektiske praksis, særlig dens brug af det selvdisciplinerende subjekt, som en måde at råde 

bod på bekendte synder (Nielsen, 2005:50, 79-86). 

Omkring år 400 i Augustins bekendelser introduceres den moderne idé om selvet som noget 

indre, men trods inderliggørelsen, blev verden dengang stadig defineret af gudsforholdet. Gud 

var i centrum, ikke selvet. Dette ændrer sig i det 18. århundrede med Rousseau og den moderne 

selvbiografi (Taylor i Brinkmann, 2005:45-46). Her transformeres bekendelsen til et personligt 

anliggende (Nielsen, 2005:71). Det betød, at selvofringen blev erstattet af en vedvarende 

opdagelse af selvet, dog byggede missionen ikke på en nyskabelse af selvet, som det opleves i 

dag. Alligevel blev Rousseau en af de centrale personer i overgangen fra religiøs til den 

moderne bekendelsesdiskurs, som vi kender i dag. Vejen til frelse eller selvrealisering, er 

imidlertid den samme hos Rousseau, Augustin og individet i dag, men målet har ændret sig. I 

dag er bekendelsen en vigtig del af menneskers liv og benyttes til at definere sin person og 

forme sit liv, kort sagt til udvikling, selvrealisering og selvledelse (Nielsen, 2005:69-72; 

Eriksen, 2005:109-114).  

Selvom religion igennem det 18. og 19. århundrede langsomt mistede sin gennemslagskræft, er 

bekendelsen stadig uhyre aktuel i samfundet i dag. Visse elementer er imidlertid forandret, da 

præsten er udskiftet med et hav af eksperter, herunder læger, økonomer, terapeuter osv., der alle 
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gradbøjer det private temmelig løst (Taylor, 2010:77). Bekendelsen sidestilles med det sunde, 

og praktiseres for at forbedre det psykologiske, fysiske og spirituelle helbred. At bekendelsen i-

tale-sættes som en metode til at få det godt, skjuler det faktum at bekendelsen i virkeligheden 

praktiseres af institutioner (Ibid.:66-68). Bekendelsen transformerer sig således til en indre 

selvovervågning, en selvledelse med undertoner af etik og moral, men med grundsubstans som 

disciplin og magt. Gennem bekendelsen fødes altså selvdisciplinerede og føjelige individer 

(Dufour, 2008:11-12; Faucoult i Taylor, 2010:80). Individet føler sig tvunget til at bekende, 

uden præcis at vide hvorfor. Den ydre tvang internaliseres til en indre styringsmekanisme, der 

foruden forløsningen ved bekendelse, samtidig forbinder den til begær, lyst og presserende 

nødvendighed. (Taylor, 2010:73). I forlængelser heraf bevæger Foucault sig ind på false 

confession, den subjektive sandhed, der skabes gennem bekendelse. Individet, der bekender, 

fremmaner en falsk sandhed, det selv tror på. Dette ansporer det selvdestruktive, og giver ofte 

anledning til endnu mere bekendelse, hvormed individet til sidst ender i fremmedgørelse 

(Ibid.:80-85). Både selvdestruktiviteten og fremmedgørelsen spores både hos Camus og 

anorektikeren. Der kan både være tale om selvbedrag og selvudslettelse, som al bekendelse er 

tvangsmæssige, fordi det er et produkt af den disciplinerende magt, og ikke baseret på fri og 

rationel tænkning (Foucault i Taylor, 2010:91-92, 97). I et identitetsfikseret samfund bliver 

bekendelsen nødvendig for at give vidne til hvem man er, og ud fra et selvskabte subjekt at finde 

sandheden, forstået som kernen i én selv (Ibid.:77). Bekendelsen handler altså ikke 

nødvendigvis om at bekende sig til objektiv sandheden men om at skabe et subjekt, der lader sig 

forklare, hvilket gør bekendelsen til en performativ akt. Bekendelsen omdannes til en magt, der 

ofte begrænser individet frem for at befri det (Ibid.:80; Dufour, 2008:53, 85). 

“Western literature has made the confessional mode a crucial kind of self-expression that is 

supposed to bear [witness to sincerity, authenticity] and the truth of the individual personality.” 

(Foucault i Taylor, 2010:80). Foucault nuancerer det en smule ved at hævde, at det autonome og 

autentiske selv skabes ved selvbiografier, herunder indgår Faldet, hvilket betyder at det 

selvdisciplinerede subjekt både avler - og er resultatet af den moderne form for bekendelse. Det 

betyder ar det subjektivitetsproducerende i bekendelsen opnås via autenticitet selvrealisering og 

selvledelse.  

I bekendelsen findes også en nydelsesbetinget skam og skyldighed, den motiverende faktor for 

at bekende så at sige. Der tales om en masochistisk indstilling, en skam over at føle nydelse i 
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ydmygelse, der hos anorektikeren medfører endnu mere selvdisciplin. Endvidere kan der være 

tale om en måde at forberede sig til dommen over sit sande jeg, omend denne forestilling er 

opdigtet.  

Bekendelsens selvteknologi befinder sig i skæringspunktet mellem den græske forvandling af 

selvet og kristendommens sandhedsbekendelse (Carnera, 2011a). Bekendelsesformationer giver 

i dag et enestående billede på dramaet mellem selvdisciplinering, selvrealisering og selvledelse. 

Dette forklarer i hvilken forstand anorektikeren synes at tage ansvaret for sit eget liv gennem 

selvdisciplin og bekendelse. Bekendelsens mange former træder frem ved forskellige 

discipliner, både gennem skrivehandling, fx selvbiografi jf. Faldet, performativitet og 

selvledelse, herunder dét at tabe sig. Anoreksi er som nævnt en måde at bekende på, en måde at 

vise initiativ og handlekraft, skabe sig selv og varetage sin ledelse. Bekendelsen er en praksis 

for selvtransformation (Ibid.). 

Clamence føler skyld, særligt over sin utilstrækkelighed, en tendens der i dag vinder mere og 

mere frem. Skyldfølelsen tyranniserer ham, og han skammer sig over sin person, træk, han 

dulmer ved selvransagelse og bekendelse. Camus praktiserer bekendelsen gennem 

nedskrivninger om, som en måde at beskytte sig mod egen syndighed. Gennem nedskrivninger 

skulle selvdisciplinen styrkes. Denne tendens ses endvidere ved Weight Watchers, en 

slankeprogram der følges ved at nedskrive og kontrollere sit madindtag. Ved denne 

skrivepraksis underlægger individet sig de givne retningslinjer, følger opskriften på det sunde 

liv, og står til regnskab (ved flere bekendelser og strengere selvdisciplin) når opgørets time 

kommer (Taylor, 2010:198).”As Foucault acknowledges, dominance and self-governance, 

technologies of discipline and technologies of self-care, are always co-existent and inextricably 

intertwined [..]” (i Taylor, 2010:230). Der er tale om en tvangsmæssig refleksiv bevidstgørelse, 

der får individerne til at tage sagen i egen hånd, eller i hvert fald forsøge på det (Ibid.). Følelsen 

af selvkontrol opstår ved at nedskrive sine bekendelser. Meget lig `kontrol med diæt´ udtrykker 

nedskrivninger, dét, der i antikken blev omtalt som ”arts of the self” (Taylor, 2010:198). 

Som nævnt findes bekendelsen i selvbiografien (Faldet og Facebook) og fungerer ubevidst som 

selv-overvågning bygget på en individualisme, et forsvar inden anklage, og ikke mindst en 

iscenesættelse af det individ, man forsøger at skabe (Foucault i Taylor, 2010:72; Taylor, 

2010:71-72). Bekendelseskulturen på de sociale medier jf. Facebook lægger op til en præstation 
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af én selv som en selv. Det handler ikke om at spille en rolle, men om at bekende hvem man er 

for derigennem at skabe sit jeg. Denne tendens ses tydelig hos Camus i Faldet, trods han 

bekender gennem en opdigtet figur og samtidig spiller på mange andre tangenter (Carnera, 

2011a). Dommen, der hænger over ham, fordrer bekendelsen, og han bruger selvbiografien som 

forsoning (Rousseau i Taylor, 2010:71-72). Der er tale om en selvgranskende skrivekunst, der 

åbner op for subjektsdannelse, hvor individet ser indad på eget selv, der på én gang er fremmed 

og familiært (Carnera, 2011a). Bekendelsen kan altså føre individet væk fra sig selv (Skårderud, 

1992:13). At det er bekendelsen, herunder selvbiografier, der skaber et liv, og ikke et liv, der 

skaber selvbiografier (de Man i Taylor, 2010:77) er en observation, der tydeliggøres overalt i 

samfundet, i særdeleshed på Facebook, men huserer også på siderne i Faldet. Den enkeltes krop 

og sjæl er blevet offentliggjort, og for hvad angår kroppen især, udgør den i dag et potentielt 

statussymbol. Et vægttab tager udgangspunkt i selverkendelse og bekendelse. Det biologiske 

aspekt er underlagt det politiske, og kroppen er blevet en del af den enkeltes livsfortælling, jf. 

selvbiografien (Carnera, 2011a; Hesse-Biber, 1996:39-42, 58-60).  

”Camus har skrevet en moderne roman for så vidt det er karakteristisk for det moderne 

menneske at behovet for bekendelse ikke handler om selvundertrykkelse, men det modsatte, en 

opgradering af selvet.” (Carnera, 2011a). Med dette citat griber Carnera fat i flere af de 

senmodernistiske træk: Individualismen, selviscenesættelsen og narcissismen, der alle tager 

afsæt i offentliggørelsen af privatlivet. Med bekendelsen ønsker individet at forsvare sit liv, 

og/eller omlægge sin livsstil, spisevaner eller omgangskreds, hvorfra tilgivelsen siges at 

indfinde sig. Selvransagelse er i dag lig med dyd. Clamences bekendelse er sammenlignelig med 

senmodernitetens selviscenesættelse, bekendelse på tv eller overfor en terapeut, der som i Faldet 

”veksler mellem at retfærdiggøre sig selv og en mere konfessionel praksis hvor man håber på en 

udefrakommende retfærdiggørelse.” (Carnera, 2011a). Men bekendelsen består også af et 

vekselvirkende spændingsfelt mellem nydelse, begær og magt (Foucault i Taylor, 2010:74-76), 

en narcissistisk optræden fra en magtfuld position, der troldbinder både den lyttende og 

vedkommende, der bekender. Derfor lever ”kristendommens konfessionspraksis i den moderne 

verden [] videre i bedste velgående også udenfor kirkens mure:” (Carnera, 2011a). 

Rousseau forvandlede skriftestolen til litteratur, Freud forvandlede den til 

psykoterapi, TV forvandler den til et talkshow, og den moderne arbejdskultur 
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forvandler den til selvrealisering. Formuleret med Foucaults ord er det moderne 

subjekt det bekendende dyr. (Ibid.).  

Bekendelsen er imidlertid ikke altid ensporet som Foucault ridser det op, og forbindes endvidere 

med ubehag og fortvivlelse, da folk ikke nødvendigvis får det bedre af at bekende, måske fordi 

det bekræfter dem i deres forvrængninger. Bekendelse kan samtidig benyttes som en 

selvrefleksion, som en reaktion på angst og uro (Taylor, 2010:105), samt et forsøg på 

fremmaningen af ro via det selvdisciplinerede subjekt.  

”Camus forener i Faldet den stoiske selvundersøgelse med kristen bodsgang og moderne 

selvperformance.” (Carnera, 2011a). Med dette citat forenes ligeledes selvledelse og 

bekendelsen, der i daglige tale kendetegnes som moderne selvperformance og blandt andet 

karakteriseres ved synlighed. Men citatet eksemplificerer også essensen af anoreksi; 

sammenblandingen af selvledelse, selvrealisering, selvundersøgelse og selvafstraffelse.  

Den stoiske selvhåndtering, selvbeherskelse og mestring foreskriver en selvkontrol med det 

formål at kunne håndtere og administrere følelser og tanker. Det etiske udfordring bestod i 

spørgsmålet om, hvordan den enkelte burde gebærde sig i forholdsvis frie situationer. Herved 

kom sammenhængen til syne mellem etik og selvledelse. Formålet med den stoiske 

selvundersøgelse var for den enkelte at tage ansvar for sig selv, for derved at kunne indgå i 

sociale sammenhænge baseret på ærlighed i forhold til sig selv og andre. Det overordnede 

formål var en selvomsorg, der udsprang sig fra fornuften alene, en stoisk ro, der ikke lod sig slå 

ud af modgang, og som ansås for råmaterialet for etisk opførsel og væremåde. Således var målet 

– ikke at lystre Gud, men en stålfast og intakt integritet og autonomi. Der er tale om selvledelse, 

der står i modsætning til den kristne bodsgang der ligeledes bærer præg af selvledelse, dog på et 

helt andet grundlag. Den kristne bodsgang har til gengæld stærke træk til det anorektiske 

univers. Her gradbøjes selvledelsen negativt, som størstedelen af den selvdisciplin, der udvises, 

er spundet på undertrykkelse, tvang og forbud (Carnera, 2011a; Skårderud, 1992). 

Det selvdisciplinerede subjekt findes altså i klosterlivet, i antikken, i skriftestolen, i 

fitnesscentret, på streng diæt som hos anorektikeren og i bekendelsen overalt i samfundet. 

Overordnet handler det om at kontrollere egne tanker og handlinger, underlægge sig en 

permanent disciplin, og en større magt end sig selv (Ehrenberg, 2010:200-212). Selvledelse i 

dag er på overfladen baseret på den romerske etik, uden tvivl, men desværre ender det for 
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mange mennesker med en selvdisciplin der lægger sig mere op ad den kristne bodsgang, hvilket 

eksemplificeres af anorektikeren. Meget lig den indstilling der infiltrerede tankegangen indtil 

det 18 århundrede i klostret, bebuder det anorektiske univers ligeledes, at kun tilgivelse og 

værdighed findes gennem ydmygelse, askese, straf, afholdenhed og faste. 

Det selvdisciplinerede subjekt lever således videre i bedste velgående:  

..[A]lthough technologies of discipline and self-care co-exist, the balance shifted 

toward discipline with Christianity []. While there in Renaissance there was a 

resurgence of technologies of the self, we are once more on an era in which 

subject-formation is primarily disciplinary. (Foucault i Taylor, 2010:192).  

 

Selvrealisering og Bekendelse 

Ønsket om selvrealisering er intet nyt. Derimod er det nyt at selvrealisering knytter sig til et 

indre selv, til kroppen og det private (Brinkmann, 2005:44, 55). Med inspiration fra Aristoteles 

så Hegel i begyndelsen af det 19 århundrede selvrealisering som en perfektionering af den 

menneskelige natur hen imod dens ideale form, en form baseret på socialitet og historie, hvorfor 

selvrealisering må ”forstås inden for sociale og institutionelle rammer” (i Brinkmann, 2005:44). 

Det har ikke ændret sig i dag, derimod har forståelsen af de sociale rammer ændret sig. Altså var 

selvrealisering forbundet til det etiske fællesskab og ikke til den enkeltes idé om hvad individet 

var, som det er i dag (Ibid.:44-45). I dag tjener selvrealisering ”forbrugerkapitalismens krav om 

fleksibilitet og forandringsparathed på bekostning af genuine moralske forpligtelser. 

Forpligtelser over for fællesskabet afløses af individuel selvomsorg [.]” (Brinkmann, 2005:45, 

60), en tendens der spores i individet selvoptagethed, jf. Dufour (2008:74-77), og gør det svært 

at adskille hvornår selvcentrering og selvrealisering bruges som selvomsorg med fokus på etik 

og ansvar, eller som en patologisk og narcissistisk praksis.  

Selvrealisering knyttes til kropslige praksisser, da kroppen er ”selvet som en ting” (Brinkmann, 

2005:55). At tabe sig overføres til en måde at arbejde med sig selv, en tendens der blandt andet 

ses i det amerikanske livsstilsmagasin Self, der trods titlen, overvejende fokuserer på kroppen, 

især med henblik på vægttab. Det selvdisciplinerende subjekt hæftes således til kroppen, som en 

måde at opnå succes, direkte ved vægttab (Ibid.:55). Selvrealiseringens betydning og dens 

sammenkobling til kroppen, betyder at folk, især børn, unge og kvinder, i dag er meget 
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selvkritiske (Engedal Nissen, 2013b; Hammershøj i Brinkmann, 2005:60). Den hårde slanke 

krop signalerer selvdisciplin, hvormed kroppen i nutidig kultur først og fremmest er noget, der 

producerer tegn og skaber identitet. Fedtreducering er en måde at skabe klare grænser og 

entydighed på (Brinkmann, 2005:41-62). 

 

Selvrealisering og selvledelse kendertegner i dag metoder, hvorigennem individet forstår sig 

selv på. Der er tale om en betoning af det selvdisciplinerede subjekt, en markante dyrkelse af 

selvet, som i lang tid har fået positiv genklang (Brinkmann & Eriksen, 2005:7-11). Alligevel har 

kritikken bredt sig, da dyrkelsen af selvet tilsyneladende dækker over skjulte magtinstallationer, 

der har fjernet det politiske medansvar ved at omtale samfundsmæssige problemer, som var de 

individets egne problemer og eget ansvar (Ehrenberg, 2010:188, 200-212, 301-306, 367-372). 

Der er tale om en magtfuld teknik, selvteknologier der fremmaner det sindslidende subjekt, da 

følelsen af utilstrækkelighed og uduelighed placeres hos den enkelte (ibid.; Sæther, 2005:89-

106). Denne teknik forklares af Foucault som en normalisering, eller homogenisering, der søger 

at fremme en bestemt adfærd for mennesker i en bestemt kontekst (i Bjerre, 2004:75-95; 

Foucault, 1994:161-166). Bemærk at Foucault ikke nødvendigvis opfatter magt som noget 

negativt, snarere ser han magt som en kraft, der er indlejret i enhver social relation, hvorfor 

enhver relation er en magtrelation. Han opfatter således magten - ikke som noget der udspiller 

sig inden for retslig praksis – men som en teknik til at kontrollere, manipulere og forandre. 

Ifølge Foucault synes magten at have to formål, dels at disciplinere det enkelte individ, dels at 

regulere befolkningen, tendenser der spores godt gemt under demokratiet frihedsparole og det 

presserende incitament om selvledelse og selvrealisering. Incitamentet til at bekende tegner sig 

gennem skjulte teknikker, hvorfor individet ikke anser bekendelsen påtvunget af en 

udefrakommende stemme eller som en magt der begrænser det (Foucault, 1994; Bjerre, 

2004:75-95).Vi er underlagt den forestilling at kun gennem bekendelsen bliver vi fri og kæder 

denne bekendende praksis sammen selvovervågning som en internaliseret magt og selvdisciplin 

(Bjerre, 2004; Foucault, 1994:125-174; Mathiesen. Forord i Foucault, 1994:XIX). Gennem 

bekendelse installerer individet en selvovervågning, der splitter individet i to; et disciplineret 

subjekt der er underlagt kontrol på den ene side, og et selvdisciplinerende og vogtende subjekt 

på den anden. Det vogtende subjekt overtager langsomt styringen, hvormed den ydre kontrol og 

disciplinering erstattes af selvkontrol og selvdisciplinering. Dette eksemplificeres især hos 
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anorektikeren, da hun til sidst adopterer anoreksiens regler som sine egne. Subjektet består 

således af selvdisciplinære magtteknikker, der forsøger at fremme individet. 

Disciplineringsteknikkerne har imidlertid ændret sig, og mens anorektikeren både adopterer den 

rene disciplinering af sjælen samt den fysiske selvafstraffelse fra 17. århundrede, skiller hun sig 

ud, da det primære mål, på overfladen vel og mærket, er vægttab (Foucault, 1994:125-175). En 

anden disciplineringsteknik er den normaliserende sanktion, der ifølge Foucault har til hensigt 

at forbedre individerne. Et eksempel er sundhedsstyrelsens anvisninger inden for vægt og body 

mass index, der stigmatiserer de folk, der falder udenfor, især dem der ligger over det 

anbefalede. Den normaliserende sanktion karambolere imidlertid med de disciplineringsmetoder 

anorektikeren har taget til sig, trods den normaliserende sanktion med henblik på vægttab måske 

i første omgang var kickstarteren. For selvom den normaliserende sanktion forsøger at afrette 

patologiske opførsel gennem et belønning-sanktion-system, er skabelsen af det ekstrem 

selvdisciplinerende subjekt (anorektikeren) simpelthen for stærkt til at lade sig 

adfærdskorrigerende. Incitamentet om selvledelsen er langt mere kraftfuld end at lade sig 

normaliserer, trods det normaliserende projekt både individualiserer og homogeniserer 

(Foucault, 1994:161-166). 

 

Biopolitikkens områder 

Sundhed  

Kritiske røster har anklaget det frie konkurrencemarked for den voksende diagnosticering. Men 

spørgsmålet er ikke så meget om diagnosticeringen af anorektikeren uberettiget sygeliggør 

hende, men snarere om idealbilledet, det slanke selvdisciplinerede subjekt ligger sig for tæt op 

ad anorektikeren. Det fremherskende kropsideal er en hård, slank og afrettet krop, med andre 

ord det selvdisciplinerede subjekt. Fedme opfattes som en sygdom, mens dét at spise for meget 

betragtes som et afhængighedsproblem (Hesse-Biber, 1996:43). Det store fokus på livskvalitet 

er et forholdsvis nyt fænomen og forholder sig ikke nødvendigvis til en biologisk sundhed. 

Snarere tager det form af et individuelt programmeret ideal; et forsøg på at få individet til at leve 

autonomt med sine lidelser. Selvledelse bliver en måde at arbejde med sig selv på, for at få det 

bedre, og afspejler sig inden for selvmedicinering og anoreksi. Der er tale om helbredelse som 

en selvledende praksis, der hænger sammen med det udvidede personlige ansvar (Ehrenberg, 

2010:325-327). Denne holdning understøttes af den forståelse af neoliberalismen som en 
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kvælende ideologi, der vil have sig frabedt enhver forbindelse mellem sit virke og det øgede 

antal psykiske lidelser (Vetlesen, 2011:88). Denne afpolitisering af årsagerne maksimerer 

individets sårbarhed, og stiller de mest udsatte til offentlig skue i en politisk debat, der fokuserer 

på de forkerte områder. De neoliberale rammebetingelser er diktatoriske, dog maskeret i 

frihedens navn. Diktatoriske i den forstand at neoliberalismen afkræver individerne fleksibilitet 

og omstillingsparathed i en verden af konstante valg. Individet er således altid fri til at vælge, 

men ikke fri til at måtte vælge (Ibid.:88-89). Eller som Dufour fremlægger det: ”[I]f individual 

actions are no longer referred to something that transcends and guarantees them, then there is no 

longer any difference between the freedom which is now unconditionally ours and the abuse of 

the right to freedom.” (2008:75).   

At idealet om det selvrealiserede menneske oprindeligt associeres med mental sundhed (Sæther, 

2005:94) er misvisende, fordi selvrealisering og selvledelse oftere forbindes med den slanke 

kontrollerede krop end med et rask sind. Sundhedskampagner florerer i de fleste medier, ofte 

med et fokus på vægttab, hvilket har fået eksperter til at udtale, at synet på det gode liv 

afgrænses. Det gode liv sidestilles i dag med en slank krop, hvilket fjerner andre måder at 

definere det gode liv på (Hansen, 2012a). Mens kropsfedtet førhen skildrede individets sociale 

karakter, skildrer det i dag dets psykologiske karakter (Skårderud, 1992:88). Konsekvensen er at 

kroppen kommer i centrum som aldrig før, mens de borgere, der gerne ville smide et par kilo, 

sygeliggøres, da de konstant bombarderes med sundheds- og slankeråd. Livskvalitet bliver 

således til et spørgsmål om vægt og kost snarere end indhold og mening (Hansen, 2012a).  

”Der graves grøfter mellem det speltspisende, øko-fascistiske sundhedstyranniske A-hold og det 

umoralske, dovne, fedtspisende C-hold.” (Nielsen, 2012). Sådan lyder kritikken i artiklen Vor 

tids religion. Sundhed tilsidesætter nu alle andre hensyn. Tonen er skarp over for den massive 

sundhedspropaganda, der efterhånden florerer i alle offentlig institutioner med budskabet om, at 

det for alt i verden handler om ikke at blive tyk. Problemet er, at der i dag sættes lighedstegn 

mellem – ikke kun sundhed og det gode liv, men også sundhed og gode mennesker. Vi oplever 

derfor en uklar skelnen mellem usundt og farligt (Ibid.). Sundhedsretorikken skaber altså et 

forkvaklet forhold til kost og ernæring. Mad bliver farligt, mens usikkerhed er noget, der kan 

spises udenom. Angst er krøbet ind alle vegne i det senmodernistiske samfund (Høilund, 2010) 

og findes nu i fedende fødevarer. De ændrede betingelser betragtes som endnu en udvidelse af 

velfærdsstatens omklamringsmentalitet, der hiver befolkningen rundt i manegen på jagt efter det 
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sidste gode råd, der kan sikre dem et godt liv. En konsekvens af denne ordning, er at danskerne 

som velfærdsstatens klienter mister endnu et område, hvor de kan påtage sig et personligt ansvar 

for deres liv og levevis (Hedegård Nielsen, 1999; Nielsen, 2012), trods de bildes andet ind. Vi 

har at gøre med en udbredt angst, der skaber usikre og mindre livsduelige individer, der får 

sværere ved at håndtere tilværelsen og dets vilkår (Dufour, 2008:153-155; Ehrenberg, 2010:27-

46, 273-275). Den evige jagt på sundhed bliver en ny form for lidelse, fordi det ekstreme fokus 

på sundhed og de kropslige idealer udvikler sig til en livsangst for ikke at leve op til 

sundhedsidealet (Hedegård Nielsen, 1999).  

Sanktionerne optræder da også tydeligt i polemikken om begrænsningen af velfærdsstatens 

ydelser, fx truslen om en nedrykning af storryger og overvægtige på hospitalernes ventelister. 

Problemet med et sådant menneskesyn er, at individets værd kædes sammen med dets sundhed, 

mens liv og sundhed kontrasteres med sygdom og død (Ibid.). En sådan opdeling er farlig, for 

sundhed garanterer ikke et smertefrit og fantastisk liv. I stedet bør mennesket lære at forene sig 

med det faktum at sorg, lidelse og magtesløshed er et grundvilkår i den menneskelige eksistens 

frem for at bekæmpe det. For når lidelse fremstilles som en ondskab, der indfanger os, såfremt 

vi ikke lever korrekt, bliver mennesket fremmed for sig selv. Det lader sig styre af ydre forhold, 

det i virkeligheden ikke har magt over, eller overfører denne frygt til noget håndgribeligt og 

styrbart (Kok, 2010:65-74), fx kroppen som anorektikeren.  

 

Anorektikeren i politikkens varetægt - indespærret af de sidste nye trends  

Begrebet biopolitik bruges når det biologiske menneske bliver genstand for de politiske 

holdninger, beslutninger og politisk magtudøvelse. Der er tale om en form for politisk styring, 

der påvirker alle dele af livet, favoriserer visse livsstile og udsondrer andre. Anorektikeren er et 

eksempel på biopolitikkens konsekvenser, da ”[k]roppen [] under biomagtens prøvelser og 

regimer [bliver] en disciplinérbar maskine. Kroppen er ikke blot en biologisk genstand, men 

noget der kan disciplineres for at optimere sin ydeevne og brugbarhed.” (Carnera, 2010:86). 

Med disse linjer rammer Carnera essensen af forholdet mellem anoreksi og politik, da 

anorektikeren reagerer på et samfunds gældende regelsæt, hvilket gør anoreksi til en performativ 

handling. Det paradoksale er, at mens sulteprojektet i første omgang tilstræber en tilpasning og 
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optimering af kroppens form, funktion og værdi, i sidste ende ender med det modsatte, da den 

udsultede og døende krop er ufunktionel og repræsenterer et tab for staten. Således 

repræsenterer anorektikeren både et biopolitisk ideal og et biopolitisk skrækscenarie (Schwartz, 

2011:27-29). Eller sagt på en anden måde; anorektikeren opfylder statens forventninger i en 

sådan grad, at hun samtidig afviger fra dem. Hun følger kapitalstatens krav om selvledelse og 

selvkontrol, men underminerer samtidig velfærdsstatens forventninger om ”genkendelighed, 

lydighed og normalitet både i krop, i køn, og i kulturel identitet.” (Ibid.:28). Anoreksi anskues af 

velfærdsstaten som en nedbrydende proces, der udsletter de normative værdibegreber, som 

holder sammen på velfærdsidealet. Anoreksi både omtales som en komplet 

lydighedsovergivelse til de høje krav samt som et oprør, om end ingen af delene er nøje 

overvejet. Denne ambivalens gør sig synlig i anorektikerens tvivl om hvorvidt hendes sygdom er 

selvforskyldt eller ej. Denne usikkerhed gør hende samtidig i tvivl om hvorvidt anoreksien må 

betragtes som en sejr eller nederlag (Ibid.:27-29). At der bag sygdommen gemmer sig et 

kommunikativt budskab, forbudte eller svære følelser, er der dog ingen tvivl om (Skårderud, 

1992:47), da hun skiller sig ud og hverken lader sig styre eller integrere (Schwartz, 2011:28). 

Hvorvidt hun på samme måde som en sultestrejker bevist agerer ud fra en identificeret politisk 

overbevisning med kroppen som gidsel, er tvivlsomt, dog er hendes metode sammenligning i 

den forstand, at hun ved brug af kroppen forsøger at gøre op med status quo. Bevidst eller 

ubevidst griber anorektikeren i kravet om selvstyring, hun udstiller sin sårbarhed, alt imens hun 

demonstrerer hvordan det politiske fokus står stærkere end det biologiske liv. Anorektikerens 

langsomme selvmord stilles til offentligt skue i form af hendes tynde krop; et træk hvis 

blandingskoncentrat består af hendes råb om hjælp, afmagt, fortvivlelse og sanktion til 

omverden (Hammershøj, 2005:79-105). Hendes selvdesignede krop er hendes eneste effektive 

kommunikationskanal (Bolt, 2011:181). Det påstås, at mens en sultestrejkers fokus er en 

veldefineret politiske agenda, er det for anorektikeren mere et spørgsmål om overlevelse i en 

verden, der ikke giver hendes subjekt meget plads til at eksistere. Hun tilpasser sig ved at optage 

så lidt plads som muligt (Bjerg, 2010:246-252). Langsomt mister hun retning, og formes til et 

substansløst subjekt (Dufour, 2008:6). Anorektikeren har knækket nakken på statskapitalens 

ideal. Ikke nødvendigvis mediernes fremstilling af den tynde krop som forbillede, men snarere 

på de udstillede idealer, som i øvrigt hæftes på slanke look. Anorektikeren er bevidst om sin 

afmagt, men accepterer den ikke (Kok, 2010;55-74; Ehrenberg, 2010:273-278, 373-379). Hun 

påtager sig et indbildt ansvar og forsøger at gøre bod på sine ufuldkommenheder ved at piske 
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kroppen til perfektion. Hun forfølger den evige stræben efter et utopisk kropsideal, mens 

kroppen, akkompagneret af neoliberalismens normløshed, lider under subjektets følelse af 

afmagt og utilstrækkelighed (Bolt, 2005:180-181; Willig, 2005:13- 37).  

 

Statskapitalismens suveræne overtagelse af menneskekroppen er tydelig hos en anorektiker, da 

hendes tilpasning til markedet er en bestemmende motivationsfaktor. Anoreksi er et udtryk for 

at det gode sunde liv er underlagt en neoliberal diskurs. Statsmagtens voksende politiske og 

juridiske kontrol griber således ind i det biologiske liv, og underlægger anorektikeren magten i 

dens mest rå form (Bolt, 2005:176). Suveræniteten er usynlig og adlydes af mennesker i blinde. 

Standarder for moralsk rigtighed, perfektion og selvdannelse tager på overfladen form af 

selvbestemmelse, mens de politiske understrømninger påtvinger subjektet til at følge de givne 

retningslinjer, angiveligt fordi de er individets eget valg eller for individets eget bedste. Dette 

spændingsforhold mellem politisk suverænitet og biologisk liv kommer ofte til udtryk i følelsen 

af utilstrækkelighed, indbildt ansvar, selvbebrejdelse, skam og skyld (Ehrenberg, 2010, 27-41; 

Willig & Østergaard, 2005:7-12; Petersen, 2005:61-62). 

 

”Vi er [] udsat for et forvirrende bombardement af pejlemærker, [snarere] end for tabet af 

dem[]” (Ehrenberg, 2010:33), bl.a. fordi neoliberalismen giver illusionen om ”det private 

individs herredømme” (Ibid.:34), men ikke indstifter det. Den nye suverænitet har forskubbet 

hele samfundets indretning, og efterladt individet både forsvarsløst og med idéen om en 

omnipotent magt (Dufour, 2008). Politisk suverænitet ikke er grundlagt i fællesskabet, men 

består derimod i magtens suverænitet til at ekskludere; en overhængende trussel om 

udelukkelse, der gør, at individet bestræber sig på at rette ind (Agamben, 2010; Murray, 

2010:56-76). I et præstationsfikseret og krævende samfund er det imidlertid nødvendigt at 

kunne trække sig tilbage frem for altid være til stede, i vigør og omstillingsparat. Og øver vi os 

ikke i det, risikerer vi ”at den dag, vi virkelig får brug for at trække os tilbage på grund af en 

eller anden krise – ikke formår at være eftertænksomme. Og i stedet for en krise ender vi med et 

sammenbrud.” (Toubro, 2013). Anoreksi er uden tvivl et eksempel på et individ, der går alt for 

langt i sit forsøg på at excellere og til sidst ender fuldstændig udmattet (Ehrenberg, 2010:219), 

dog uden at give op. Frygten for stigmatisering går hånd i hånd med kravet om selvledelse, 

hvorfor vægttab ved selvdisciplin fungerer ideelt til at undgå stigmatisering og samtidige 

demonstrere selvledelse. Dog bliver anorektikeren stigmatiseret når hendes forvrængede 
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slankeprojekt bliver synligt. Dette har imidlertid ingen indvirkning på hende, da hendes 

selvkontrol gennem vægtreduktion har transformeret sig til en suverænitet. At tabe sig er i 

hendes øjne en måde at være noget på; en tendens der ikke ligger langt fra den eftertragtede 

selvkontrol og selvledelse, det øvrige samfund forbinder med at gå ned i vægt (såfremt der er 

behov for at tabe sig) Der tales altså om en form for suverænitet, en overlevelse i fællesskabet, 

der paradoksalt fører til døden, får den for meget råderum (Agamben i Bolt, 2005:173-174). 

Forholdet mellem suverænitet og eksklusion kan bl.a. eksemplificeres ved nazismens udryddelse 

af jøderne (et forhold Camus kritiserer) og kan ligeledes sammenlignes med kapitalstatens 

trussel om at ekskludere de dovne, de syge og de utilpassede (Ibid.:176). Eksklusionen af 

anorektikeren er imidlertid paradoksal, da det var selvsamme stat, der igennem 

sundhedskampagner m.m. opfordrede hende til at tabe sig til at begynde med. Således både 

opfordres og eksluderes anorektikeren, hun både fremavles og forsøges tilintetgjort. 

Neoliberalismens definition på succes, herunder selvdisciplineringens indlejring, 

afnationaliserer individet og tømmer hende for biologiske rettigheder (Ibid.). Anorektikeren 

skabes. Selvet underlægges det fysiske, og således definerer anorektikeren sit indre værd, 

værdier, selvkontrol og styrke via sit fysiske kontrollerede udseende. Paradokset opstår, når 

hendes tilpasningsproces har fundet sted og efterladt hende umenneskelig tynd. Her stemples 

hun som psykisk syg og reduceres til en svag, unormal og ufunktionel krop, mens staten 

udelukkende fokuserer på at genoprette den gode konkurrencedygtige krop (Schwartz, 2011:26).  

 

Sundhedsstyrelsen – en apatisk demagog  

Befolkningen bombarderes med advarsel og instrukser, hvormed den selvledende og 

selvkontrollerede praksis bliver til måder at beskytte sig på. Den guidende instans skaber med 

sine advarsler og opfordringer et angstfyldt samfund, hvilket giver den biopolitiske indblanding 

gode vilkår (Skårderud, 1992:85-90; Virno, 2004:34-35).  

Schwartz bemærker i sin analyse af sundhedsstyrelsens retorik, at der oftest tales i bydeform 

”pas på”, ”undgå”, ”hold dig fra” (Sundhedsstyrelsen i Schwartz, 2011:7). På overfladen 

forsøger velfærdsstaten via påbud og anbefalinger at minimere risici for at befolkningen bliver 

syg, mens der under overfladen på disse anbefalinger gemmer sig et autoritært og indskærpende 
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dannelsesideal, som ved indgydelsen af implicit frygt appellerer til den lydige, skrøbelige og 

pligtopfyldende borgere (Schwartz, 2011:10). Denne sundhedsfremmende parole er en strategi, 

en kapitalistisk kamufleret styringspolitik, der fokuserer på det enkelte individs 

udviklingskompetencer under dække af at værne om borgeren (Ibid.:9). Sundhedsstyrelsens 

retorik veksler altså imellem at være sundhedsfremmende og være forebyggende, en 

konstellation, der indstifter den styringsmekanisme, som Foucault kalder governmentalitet (se 

nedenstående afsnit). Den sundhedsfremmende retorik dækker over det virkelig mål; at sikre 

den desubjektiverede konkurrencedygtige krop, eller sagt med andre ord, at fremmane det 

selvdisciplinerede subjekt. Governmentalitet dækker således over styringens to formål, dels at 

styre befolkningen via påbud og anbefalinger og dels at få befolkningen til at udøve kontrol med 

sig selv og hinanden (Foucault i Schwartz, 2011:9; Foucault, 1994:125-130). Sagt på en anden 

måde: ”Individualiseringen til frihed indgår i et øget krav om selvforvaltning der leder frem til 

nutidens entreprenørmennesker.” (Carnera, 2010:87). Herved forstås det, at intet er gratis; 

hverken at deltage i den beskyttende velfærdsstat eller at benytte sig af de eksisterende 

muligheder. Kombinationen af Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmende og forbyggende retorik 

må opfattes som manipulerende. Synden består ikke i den deciderede udøvelse af biopolitik, 

men i det faktum at det skjules. Denne skjulte praksis medfører ifølge Schwartz, at det enkelte 

individ i Danmark sammenlignelig med individet i de lande, der praktiserer åbenlys biopolitik, 

føler et større ansvar samt en større forpligtigelse til at adlyde og stille den regerende stat tilfreds 

(Schwartz, 2011:30). 

Biopolitik handler på individets regning - ikke via forbud, men derimod ved at gøre individet 

ansvarlig for egne handlinger. Hermed optræder overgangen fra styring gennem direkte 

magtudøvelse til selvstyring (Foucault i Carnera, 2012). Den egentlige magtanvendelse tilsløres 

ved et fokus på konsekvensen af ikke at følge anbefalingerne, fx følgesygdomme forårsaget af 

overvægt og rygning. På den måde styres befolkningen til at lede sig selv og andre igennem 

normaliteten; en normalitet der i dag stræber mod at opdrage legemet til at præstere mest i et 

økonomisk kontrol- og performance samfund (Schwartz, 2011:25; Carnera, 2010:94). I 

Sundhedsstyrelsens skjulte dannelsesprojekt ses en splittelse af krop og sind samt en splittelse 

imellem liv og form. Dette reducerer borgeren til et tomt og nøgent biopolitisk subjekt 

(Schwartz, 2011:10). Det opleves altså, at velfærdsstatens ønske om at kombinere ydre styring, 

kontrol og dominans med indre selvstyring, selvkontrol og selvregulering resulterer i et spaltet 

subjekt (Ibid.:17; Dufour, 2008). Dette betyder, at det disciplinerende samfund gennem dets 
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retorik manipulerer folket til arbejde for deres egen desubjektivering gemt i budskabet om 

personlig frihed (Foucault i Agamben, 2009:19).  

 

Governmentalitet 

Det faktum, at anorektikeren ubevidst med sin patologiske adfærd forsøger at opfylde dele af 

velfærdsstatens og markedets krav, vidner om forekomsten af governmentalitet i den 

anorektiske praksis. Anorektikeren griber i forventningen om selvkontrol og selvledelse, og 

forener det med de slanke kropsidealer. At hun i sin ekstreme overfortolkning i princippet 

modsætter sig velfærdsstatens og markedets krav er underordnet. Overordnet gør hun som der 

bliver sagt; hun udøver en yderst kontrolleret selvledelse og beviser det med sin tynde krop. I 

begrebet governmentalitet ligger forestillingen om en kollektiv mentalitet, en social krop, der 

ikke kan reduceres til det enkelte menneskes biologiske liv. Ifølge Foucault styres mennesker 

gennem den kollektive mentalitet. Governmentalitet skal forstås som statens måde at få folket til 

at styre sig selv ved at skabe en præference som helhed (Carnera, 2012; Foucault i Carnera, 

2012:73-74).  

Anorektikeren forsøger at kopiere de af hendes rollemodeller, der står stærkest. Hertil er 

mediernes indflydelse af væsentlig betydning, da de ofte holder urealistiske forventninger samt 

illusionen af perfektion i hævd. Anorektikeren regulerer sig selv ved at indrette sig efter dét, hun 

tolker blandt sine omgivelser. Her refereres der til medierne samt til andre kvinders blikke. 

Hendes tynde krop vækker opsigt, og af den årsag retter hun muligvis også andre kvinder til 

(Schwartz, 2011:27). Bemærk som nævnt indledningsvist hvordan anoreksi i nogen grad bærer 

betegnelsen prinsessesygdom. Dette må tolkes som befolkningens besættelse af det slanke look 

og/eller ønsket om at genskabe sig selv og blive til noget særligt. Selviscenesættelsens hungren 

er kapitalismen tro følgesvend. Anorektikerens selvkontrol vækker opsigt og beundring, og af 

den grund bliver hendes ressourcer interessante og til dels eftertragtet. Hun betragtes som blid 

dog som uhyggelig, som skrøbelig dog som sej, som meget syg men ustyret med metafysiske 

kræfter. Hun vækker både sorg, frygt, ærefrygt, forbløffelse og afsky. Anoreksi er gennemsyret 

af en paradoksal ambivalens, da anorektikeren er den mest lydige, og den, som protesterer mest 

voldsomt. Anorektikeren er så tilpasningsdygtig, at hun er mistilpasset. I forsøget på at skjule 

sig, skriger hun efter opmærksomhed (Skårderud, 1999:374; Bjerg, 2010:250-251). 

Anorektikeren frarøves al magt men udgør samtidig en trussel overfor velfærdsstaten grundet 
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hendes dysfunktionelle indretning og ekstreme overfortolkninger af staten opfordringer. Således 

kan anoreksi betragtes som ”[m]agten over livet og livet som magt” (Carnera, 2010:170). 

 

Kap. 3. Eksistens  

Frihed  

Diskussionen af frihedsbegrebet er væsentlig i undersøgelsen af postmoderne sociale patologier, 

og bl.a. hænger frihedens skyggesider sammen med selvrealiseringens sociale patologier 

(Hammershøj, 2007:17-25). Det er paradoksalt, at individet i dag er fri til at realisere sig, men 

samtidig ekstrem disponibel for udviklingen af sociale patologier, herunder spiseforstyrrelser. 

Årsagen er at individet underlægges illusionen om at være mere fri end det i virkeligheden er, 

og ser det som sin pligt at realisere sig under denne. Det betyder at frihed både bærer præg af 

tvang, og tager form af et disciplineringsmiddel (Ibid.).  

 

I følge Rousseau måtte individet i det 18. århundrede dannes for at kunne være fri. Dette betød 

at det måtte forpligte sig til de samfunds gældende betingede værdier for at opnå frihed 

(Rousseau i Nielsen, 2005:71-72). Denne holdning har igen fået fodfæste. Men selvom 

retorikken foreslår selvledelse som vej til frihed, synes anorektikeren snarere bundet ved sin 

selvledende praksis. Således opleves sociale patologier at komme til udtryk i patologiske 

selvdannelsesprojekter, der ikke lader sig gøre. Det gælder fx depression og anoreksi 

(Hammershøj, 2007:3, 17). Frihed forbindes til senmodernitetens radikale 

individualiseringsprocesser, der både sætter mennesket fri og så alligevel ikke (Hammershøj, 

2005:81-82). Det betyder at selvom friheden tildeler individet uafhængighed, efterlader det 

samtidig en ensomhed, en magtesløshed og en fortvivlelse. Resultatet er en barsk isolation, der 

kun ophæves ved enten at opnå den positive frihed; selvrealisering understøttet af individualitet, 

- eller ved at underkaste sig en ny form for tilflugt, der ofte tilbyder en falsk autenticitet fx 

anoreksi (Ibid.:81-88; Honneth, 2005:56-58). Anorektikeren befrier sig fra frihedens byrde ved 

at søge tilflugt i en afhængighedsspiral spundet på kost, vægt og kalorier. Hun underkaster sig 

en dominerende magt i form af en ekstrem slankekur, i en sådan grad at hun fratages frihedens 

byrde. Hun er i følelsesmæssig sikkerhed, så længe hun følger kostklausulens regler 

(Hammershøj, 2005:79-83). Som Hammershøj formulerer det: ”Modernitetens patologiske 
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former har således karakter af en flugt fra friheden til at bestemme selv, en flugt som er 

kendetegnet ved, at individet underkaster sig nye former for autoritet og tilpasser sig konforme 

erstatningsfællesskaber..[ ]. ” (Ibid.:82). 

 

”Det post-traditionelle sætter måske nok mennesket frit, men det forpligter også til en mere 

refleksiv egentænkning” (Arendt, 2010:179), udtaler Arendt, som hun reflekterer over 

fundamentet for handling, tænkning og moral efter traditionens fald. Denne egentænkning har 

nok rødder i vaner, normer og skikke, men kan sagtens erstatte andre, ”da de ikke tvinger 

mennesket til at reflektere over det moralske i dets handling, men kun tilpasning til en ny orden, 

hvis regler udgør det nye accepterede grundlag for andre lige så tankeløse vaner og adfærd.” 

(Ibid.).  

Frihedsbegrebet bruges i flæng og flyder ind over den daglige debat svøbt i undertoner af 

progressivitet, demokrati og liberalisme (Schanz, 2012:50-59). Men den frihedsbegejstrede 

ultraliberalisme har store individuelle omkostninger, og former blandt andet det substansløse, 

skamfulde og angstfulde subjekt (Dufour, 2008:55-72).”Den indre usikkerhed er prisen” 

individet betaler for frihed (Ehrenberg, 2010:41). Men frihed etableres ikke ved fejlfri 

selvledelse, tværtimod, for ”[e]nhver frihed kræver sin skyld” Det betyder, at tør man ikke være 

skyldig, kan man heller ikke være fri. Det skyldfri findes ikke, for forudsætningen for at være et 

menneske, er at begå syndefald. Skylden er en uundværlig del af livet, fordi synden 

tilvejebringer en enorm frihed samt et dødsstød til det perfekte (Kok, 2010:75, 69-70). Jagten 

efter illusionen om det frie og fejlfrie menneske, skaber ravage i menneskers sind, for ”[h]vis vi 

vender ryggen til os selv som syndere, vender vi ryggen til det dybeste i livet” (Ibid.:75). 

Silhuetten af det perfekte menneske efterstræbes i høj grad af anorektikeren, da hun med sin 

askeselignende og selvfornægtende praksis, demonstrerer et rent og adlydende menneske.  

 

Men der er ingen, der bestemmer længere, der er ingen regler! Man er fri, så man 

må klare sig selv, og da det i særlig grad er frihed, de ikke vil vide af, eller dens 

domsafsigelser, så beder de om at få med linealen over fingrene, de opfinder 

frygtelige regler, de skynder sig at lægge bål til rette som erstatning for kirkerne 

(Camus, 2010:106).  
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Med dette citat griber Camus i et samfundsforhold der aldrig har været mere tydelig, og 

beskriver samtidig anorektikerens underkastelse, herunder hendes selvafstraffende praksis. 

Friheden er tung, og fordrer selvledelse, kontrol og selvdisciplin. Anoreksi erstatter kirken, da 

den hjælper med hverdagens indretning, kreerer sine egne regler, og holder individet i skakt. 

Både Clamence og anorektikeren oplever bagsiden af frihedens medalje, vrangsiden af det 

syndfri og perfekte; den overfladiske følelse af overlegenhed, der resulterer i ensomhed.  

For enden af al frihed er der en domsafsigelse; derfor er friheden alt for tung at 

bære, især når man lider af feber, eller har smerter, eller ikke har nogen, man 

holder af. Å, kære ven! Er man alene uden nogen gud eller herre, er dagenes 

tyngde forfærdelig. Så må man vælge sig en herre, for Gud er ikke længere på 

mode. (Camus, 2010:105).  

Clamence erkender at overmenneskets frihed er forfærdelig tung, anorektikeren derimod vælger 

sin herre. Det postmoderne subjekt er altså ikke så meget fri som forladt (Ibid.:89-90; Dufour, 

2008:85). 

 

Frihed eller fangenskab  

Den senmodernistiske frihed kendetegnes ved de mange valg og muligheder, individet i dag 

stilles over for. Men der er ikke så meget tale om valg, som der er om en pligt til at vælge. 

Derved er frihedsbegrebet misvisende, omend hæmmende, da frihed til selvbestemmelse sidst i 

det 20. århundrede i dag er udskiftet med en frihed til selvrealisering. (Hammershøj, 2005:83). 

Det betyder, at den frihed der engang bar præg af valgfrihed, i dag er erstattet af en tvang til 

udnytte sin frihed (Ibid.:79-90; Rösing, 2007b). Årsagen er, at mens individet sidst i det 20. 

århundrede, trods sin ret til selvbestemmelse, stadig havde muligheden for at lade andre vælge 

for sig, har individet i dag intet alternativ, da det ikke kan få andre til at realiserer sig. Altså er 

der ingen flugt fra friheden (Hammershøj, 2005:81-90). Individet definerer sig ikke længere ud 

fra dets samfundsmæssige afhængighed og underkastelse, men derimod ud fra idéen om dets 

retsmæssige og juridiske selvstyre samt dets totale økonomiske frihed (Honneth, 2005:55-58; 

Ehrenberg, 2010:27-41). Men netop det overfladiske forbrug af frihedsbegrebet indikerer at 

neoliberalisterne mangler en fornemmelse for de paradokser, der også er indbygget i 
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frihedsbegrebet. Blandt andet det faktum at frigørelse sjældent fører til frihed, fordi 

frigørelsesprojektet militariseres, når det skal være effektivt. Dette ses fx indenfor det frie 

demokratis lovgivning og i politiske anbefalinger. Således præges friheden af byrder og 

belastninger, der gør folk syge. Individets frihed står således i et dialektisk forhold til frihedens 

bagside, fordi dets mulighed for selvrealisering, fremstår som en tvang (Vetlesen, 2009:32). 

Eller som Petersen formulerer det: ”[..] nutidens individ fremstår som den ubundne kilde til sin 

egen frihed. Således jagter vi alle vores egen frihed ved at jage os selv – og denne jagt er ikke 

kun en abstraktion.” (Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010:17). Anoreksi er et tydeligt, dog 

ekstremt eksempel på dette dialektiske forhold med frihed på den ene side, og tvang og 

selvdisciplinering på den anden.  

Men frihedsbegrebet er flertydigt, når der snakkes om stigningen af individuelle valg og 

muligheder. Individets rodløse søgen og forvildelse kan også være en frygt for at vælge, fordi 

individet med valget, sætter valgfriheden over styr og dermed indskærper friheden. Mennesket i 

dag vil ikke begrænses, snarere vil det bibeholde sine muligheder, trods det faktum, at det har 

svært ved at navigerer i dem (Jensen, 2006:25).  

Med friheden følger ansvaret, ansvaret for sig selv, vel og mærket, mens ansvaret for sine 

medmennesker (med undtagelsen af egne børn) er kraftigt faldende (Vetlesen, 2009:34). Vi er 

blevet os selv nok, og har udskiftet det autoritets- og afhængighedsbærende element med en 

indbildning om at uafhængighed medfører frihed. Skiftet ligger i ansvaret for egne valg, 

resultater og levevis, som har redefineret friheden til et spørgsmål om selvrealisering og 

selvdisciplinering. Tvangstanker er udsprunget som en naturlig følge heraf og har ramt den 

stadig voksende procentdel, der omsætter de samfundsgældende krav til et indre 

forventningspres (Ibid.:17-49; Christiansen, 2012).  

Individets situation i dag præges af såvel øget frihed som øget afmagt. Mennesket er frit til at 

vælge, men ikke hvad som helst; (Vetlesen, 2009:17-47). Et træk der kendetegner 

individualiseringen som en skæbne, ikke et valg (Bauman i Vetlesen, 2009:20). Altså lever 

individet i krydsningspunktet mellem to så modstridende træk i tiden – frihed kontra den 

afhængighed, som de institutionelle og økonomiske instanser fremmaner ved deres virke 

(Vetlesen, 2009:17-23). Anorektikeren binder sig selv, men angiveligt ved eget valg. Denne 

selvbinding, herunder de mange forbud bringer hende imidlertid ro i sindet. Anorektikeren 

nyder sin fængselslignende tilstand, da det er ofte er frihedens følger, herunder ansvarsfølelsen, 
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hun flygter fra (Ibid.:32-33; Hammershøj, 2005:79-105). Alt skematiseres, og hun arbejder på at 

nå- og helst overgå sine slankemål (Ehrenberg, 2010:30). Under frihedens mange 

valgmuligheder forsøger hun at skabe sig selv, men hun ved ikke, hvilken af de mange 

muligheder, hun skal benytte, og er efterladt alene med beslutningen. Hun griber derfor i det 

sundhedsmæssige anviste, der muliggør øjeblikkelig afregning og fordrer en selvkontrol hun kan 

administrere. Friheden fører for anorektikeren paradoksalt til et liv med kolossalt mange regler 

og forbud (Vetlesen, 2009; Hammershøj, 2005:79-105).  

At tro, kapitalens uforbeholdne frihed også vil føre til menneskenes fuldstændige frihed, må 

altså opfattes som en fundamental misforståelse. For selvom frihed i-tale-sættes som det liberale 

demokratis idealer, kan frihed også figurere som en undertrykkende ideologi.” (Schanz i Brandt, 

2012; Raahauge, 2012). Dette synspunkt demonstreres kropsligt af anorektikeren og mundtligt 

hos Camus:   

Tidligere havde jeg kun ordet frihed i munden. Jeg smurte det på brødet ved 

morgenmaden, jeg tyggede på det hele dagen, det gav mig en liflig frisk ånde, når 

jeg var sammen med andre. Det var mit afgørende våben, når man sagde mig 

imod, jeg brugte det til at tjene mit begær og min magt. [..] Man må tilgive mig 

disse uforsigtigheder; jeg vidste ikke hvad jeg gjorde. Jeg vidste ikke, at frihed 

ikke er nogen belønning, ingen medaljeoverraskelse, man fejrer med champagne..  

[..] Det er tværtimod et pligtarbejde, et ensomt og udmattende maratonløb. 

(Camus, 2010:104-105). 

 

Angst  

Frygt må fra naturens side defineres som et advarselssignal. Frygten indsættes i os og skærper 

vores sanser i kritiske og risikofyldte situationer, - og slipper så grebet i os, når faren er 

fordrevet. Men den dybe, vedvarende og eksistentielle angst, der på det seneste har inficeret 

samfundet og forpester menneskers liv, er en giftig størrelse. Den lader sig ikke placere som en 

frygt for noget specifik, men opleves derimod som en dyb angst for at leve, simpelthen en 

rædsel for at være til (Wulff & Kirk, 2011). Frygten er disse år i centrum for offentlig 

magtudøvelse, for når folk er angste, er de lette at styre, uanset om frygten retter sig mod terror 

eller overvægt (Høilund, 2010:18).  
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Høilund skelner mellem frygt, som rettet mod det specifikke, og angst som mere udefinerbar. 

Angst kan som oftest ikke placeres eller forklares, den lader sig ikke tæmme og hæfter sig tit på 

en skjult eller ubevidsthed advarsel. Mens frygten lader sig definere, er angsten mere effektiv 

som styringsmekanisme, da dens konturløse skikkelse spiller på ét af urmenneskets dybeste 

instinkter; frygten for det ukendte (Høilund, 2010:17-24). Sociologen Zygmunt Bauman har 

undersøgt hvad der sker når frygt og angst blandes sammen, og beskriver resultatet som en 

flydende frygt (i Høilund, 2010:13, 19). Denne flydende frygt er en permanent følelse af uro og 

ængstelse, florerer overalt i det senmodernistiske samfund og kommer tydeligt til udtryk i 

fænomenet anoreksi. Anorektikerens dybe angst konkretiseres til en mere specifik angst for at 

tage på i vægt. Det handler dybest set ikke om et par ekstra kilo, men derimod om en angst for 

livet (Skårderud, 1999:15-38).  

 

Virno opdeler frygten lidt i stil med Høilund, dog ud fra et lidt anderledes perspektiv. Her 

skelnes der mellem fear, som værende skabt gennem samfundet, dets form, påbud og normer, og 

anguish, en følelse der kommer i stand, når den løsrevet fra samfundet gennemtrænger verden 

udefra (Virno, 2004:32-33). Det betyder at mens fear er en offentlig følelse, én der kan deles og 

forklares, er anguish, herunder angst, fortabelse og rodløshed en mere individuel størrelse. 

Sammenblandes de to størrelser, bliver det tydeligt, at det angstfyldte individ betragter angsten 

som selvforskyldt, selvom følelsens hovedsubstans ofte er samfundsskabt. Det voksende antal af 

mennesker med ondt i sjælen, kan altså ikke hjælpe sig selv, da følelsen ikke er selvforårsaget. 

Alligevel simulerer samfundet en forventning om at de bør hjælpe sig selv, hvorfor anoreksi for 

nogle bliver løsningen. Den offentlige evige anmasselse om forbedring sker på bekostning af 

individets privatliv og tryghedsfølelse, hvormed frygten får magten (Brinkmann i Engedal 

Nissen, 2013a; Høilund, 2010:11-72). 

Endnu en tillægsfaktor i frygtens forskellige ansigter er den dybe sorg og den menneskelige 

nedtrykthed, som folk i dag er bange for. Selvom disse er naturlige og helt centrale følelser 

gennem et liv, bliver de lynhurtigt og til forveksling sammenlignet med en psykisk lidelse, da de 

ingen naturlig plads har i samfundets permanente konkurrencetilstand, der indpoder i os 

bevidstheden om at have muligheden for at rette op på enhver situation (Kok, 2010:12, 18, 64-

67). Det postmoderne mantra ”alting kan blive bedre” (Ibid.:65) installerer en angst, fordi det 

giver individet følelsen af at være mere magtfuld end det virkelig er (Ibid.:65-82). 



!
59!

Når folk er rigtig angste, gælder det om at tage håbet og magten fra dem, fordi deri ligger 

angsten. 

[D]et er håbet, der gør én angst, [og] hvis det låser én fast, så skal man fratages det 

håb ved at styrke den del af en selv, der godt ved at håbet er omsonst. Og det 

virker grusomt, men skaber liv. (Ibid.:22). 

Mens datidens misbrug af frygt som regeringsmiddel omgav samfundet som helhed, og gjorde 

folk afhængige af hinanden, med kongen eller Gud som dominerende autoritet, spredes frygten i 

dag i et individuelt samfund, hvor sidemanden er den potentielle fjende. Selvledelse bliver 

synonym for sikkerhed, mens bestræbelsen efter en perfekt krop fx knytter sig til moralsk 

rigtighed, pligtopfyldelse og lydighed (Bolt, 2011:203; Højlund, 2010:18). Således optræder 

altså sammenhængen mellem datidens religiøse praksis og nutidens besættelse af det perfekte 

ydre. Det handler om sikkerhed og klare regler, en måde at forholde sig til frygten på, en 

tendens anorektikeren demonstrerer til ekstremer. Søgen efter tryghed er en essentielt biologisk 

faktor (Carnera, 2010:80), hvormed anorektikerens overordnede praksis (en 

sikkerhedsforanstaltning) fremstår som forståelig, selvom metoden (kontrol af mad) synes 

ubegribelig. Der installeres en permanent usikkerhed og årvågenhed, hvormed individet via 

selvkontrol og selvstyring konstant passer på ikke at træde ved siden af (Ibid.:11-72). Virno 

hævder, at mennesket i processen af at beskytte sig, konstant forsøger at identificerer faren; en 

angstfremkaldende praksis, der låser mennesket fast i en bestandig selvbekræftende 

frygtsomhed (Virno, 2004:32). “[..] being truly anguish-ridden is just a certain way of 

confronting anguish” (Ibid.:35). Denne praksis er især gældende hos anorektikeren. Samfundets 

advarsler mod fedt og overvægt aktiverer hendes alarmberedskab, hvorefter hun konstant 

garderer sig. I en selvbekræftende overbevisning om, at hun gør det rigtige ved at tabe sig, som 

en måde at komme i sikkerhed på, bliver fedtet endnu farligere. Det lydige og strømlinet 

mennesket skabes gennem et velfungerende samarbejde mellem velfærdsstat og kapitalisme, 

hvor spredningen af frygt, installere en permanent tilstand af usikkerhed, afmagt og 

utilstrækkelighed hos den enkelte (Højlund, 2010:19, 24). Denne angst afkaster en mægtig kraft, 

som anorektikeren bruger til at undgå angsten. Trygheden opstår, når hun undertrykker sult og 

derved synes at performe i fuld kontrol (Virno i Carnera, 2010:114).  
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Skyldfølelsens Tyranni  

Intet er mere vestligt end at hade Vesten, skriver Bruckner i The Tyranny of Guilt, i hans essay 

om den vestlige masochisme (Bruckner, 2010:33-34). Alt moderne tænkning kan reduceres til 

en mekanisk fordømmelse af Vesten, fortsætter han og sætter samtidig flueben ved hykleri, vold 

og væmmelse (Ibid.:2). Bruckner er kontroversiel, dog uhyre interessant med anorektikeren for 

øje, da han behandler årsagen til det vestlige menneskes skyldsforhold. Blandt andet henviser 

han til europæernes morbide tendens til selvbebrejdelse og til at påtage sig skyld; træk, der 

tydeligt træder frem hos anorektikeren og hos Camus. Bruckners formuleringer om skyldens 

ophav er en dybtgående, kritisk og historisk præsentation af en ny universel konformisme, der 

på én gang vender sig mod sig selv, undergraver individerne og samtidig nyder oprejsning ved 

mindet om tidligere oprør (Bruckner, 2010). Mens europæerne engang var så stolte af deres 

heroiske foretagender og traditioner, meget lig amerikanerne i dag (Ibid.:32-33), er fortidens 

mod nu forvandlet til fordomsfulde og selvbebrejdende klichéer, der holder europæerne 

bagbundet af mantraet om, at hele verden med rette hader dem (Ibid.:6).  

Skyldens fader beskrives af Bruckner som en lang række historiske begivenheder, særligt med 

reference til de mest grusomme af slagsens; nazismen, fascismen, m.fl. (2010:28). Og her 

kommer Camus igen på banen, som han demonstrerer den hykleriske diskrepans mellem 

menneskets overfladiske selvopfattelse og de barske realiteter, der indgyder en destruktiv 

skyldfølelse. Med udgangspunkt i efterkrigstiden maler Camus et billede af den passivitet, 

mange europæer udviste i forhold til Holocaust. Denne passivitet fik stolte civilisationers 

selvopfattelse - deres høje tanker om egen moral, til at krakelere, hvormed dommen blev 

installeret. Camus bebrejder sig selv for ikke at have grebet ind. Han tynges af skyld over dét 

han har stået vidne til (Olsen, 2012). Med en morbid sarkasme borer Camus flere gange ned i 

dræbende kendsgerninger:  

Jeg bor selv i det jødiske kvarter eller det, man kaldte sådan, indtil vores nazistiske 

brødre ryddede ud. Sikken en storvask! Femoghalvfjerds tusinde jøder deporteret 

eller myrdet, en fuldstændig udrensning. Jeg beundrer denne omhu, denne 

metodiske tålmodighed! Hvis man ikke har nogen karakter, må man tillægge sig 
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en metode. Her har den udrettet vidundere, man kan ikke sige andet, og jeg bor, 

hvor en af historiens største forbrydelser har fundet sted. (Camus, 2010:10-11). 

Kvarteret og dens beboere, herunder ham selv, er for Camus et symbol på forræderi og 

grusomhed. Den dårlige samvittighed, kvalmen over hykleriet besætter Clamence, og han bindes 

til skylden over nationale handlinger. Han ødelægges af det dobbeltmoralske, og pines af løgnen 

og selvbedraget. Den pæne moderne facade skjuler en historisk, grim og rædselsvækkende 

baggrund, hvilket han demonstrerer med sine overordentlige venlige handlinger, der dækker 

over hans skyld. Clamence har ikke brudt loven inden for det juridiske embede, tværtimod, og 

moralen holdes udadtil i hævd bl.a. ved at hjælpe de svagtstillede. Som det typisk moderne 

menneske han er, begår han ikke de store synder med blodige hænder, men derimod uengageret, 

med distance og undladelse (Olsen, 2012). Der tales om en kollektiv og historisk skyld, der er 

kvælende, patologisk og destruktiv. Vores skyld truer et grundlæggende frihedsbegreb som 

ytringsfriheden, den frarøver os retten til at sige fra eller til, og således ommoduleres vi fra aktør 

til vidne (Bruckner, 2010; Schanz, 2012). 

Skyldfølelsen dominerer i dag fordi individet har fået mere magt, mere ansvar og angiveligt 

mere frihed. Disse udvidede områder installerer forventningen om selvrealisering og selvledelse 

(Kok, 2010:69) og giver anledning til en konstant øvelse af selvkritik. Og fordi mennesket fra 

naturens side ikke er så selvkørende, magtfuld og fejlfri som det opdrættes til at være, vælter det 

sig i skam, skyld og selvlede (Ibid.:12-15, 65-99). Når magtesløshed i-tale-sættes som et 

område, individet besidder og kan ændre, får skylden et adfærdsregulerende aspekt. Men 

magtesløshed er i virkeligheden et uundgåeligt og menneskeligt grundvilkår og strider stik imod 

selvrealiseringsbølgen (Ibid.:55-63, 107-113). De steder, mennesket har magt, har det et ansvar, 

men de steder, det ikke har magt, bør det slippe skylden, erkende dets magtesløshed og lægge 

ansvaret fra sig (Ibid.:7-9, 24-34). Eller som Kok forslår, lægge ansvaret over på Gud, som rent 

faktisk besidder magten, ”men alligevel lod det ske.” (Ibid.:8). 

På det personlige plan er skylden ledsaget af en terapeutisk kultur af narcissisme, et egocentreret 

fokus, der forstørrer vores forfædres skyld og den uretfærdighed dette har medført os. Således er 

individet allerede i ubalance i forhold til skyldsspørgsmålet, når det indtræder i det postmoderne 

konkurrencecirkus med sig selv som mest værdifulde objekt. På det politiske plan fungerer 

skylden som skyklapper, en manglende forståelse såvel som selvforståelse, der hviner af 
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manglende selvtillid og tiltro, til andre og ikke mindst sig selv. Denne falske anger fungerer som 

undskyldning for en passivitet i de store spørgsmål, og er i virkelighed et forsøg på at maskere 

en skyldbetynget og forsagt overlegenhed. Således svinger individet som et pendul mellem - 

med lukkede øjne at nyde godt af forbrugerismens goder med en følelse af at fortjene det som 

himlens hersker - og et øjeblik efter at fornemme forbrugerismens hykleriske undertoner, 

fortiden, bedraget og selvbedraget - og føle skyld derved. Skyldfølelsens sammenstød med den 

postmoderne narcissisme resulterer i en forvirret befolkning, der ikke er i stand til at skelne 

mellem det patologiske og det raske (Kok, 2010:55-90, Bruckner, 2010). 

Hvorvidt Bruckners belæg er i direkte forlængelse af det høje antal anorektikere er usikkert, dog 

er hans synspunkt yderst interessant, da skyldsfølelsen hos anorektikeren er et væsentligt og 

påfaldende omdrejningspunkt. Med Bruckner og Camus i hånden kan anoreksi betragtes som en 

selvfordømmende indre straffeaktion installeret efter en grundig selvransagelse, hvor 

anorektikeren betragter sig selv som repræsentant for verdens onde. Kravet om selvledelse, 

succesfuld selvrealisering og retskaffenhed klasker imod de menneskelige syndefald, hvormed 

ydre krav internaliseres og resulterer i skyldfølelse. 

 

Kontrol og hverdagsreligiøsitet 

I Buyology forelægger Lindstrøm de fysiologiske mekanismer inden for neurovidenskab med 

henblik på hjernen og dens virke. Undersøgelserne tager udgangspunkt i det senmodernistiske 

samfunds omskiftelighed blandt andet ansporet af den teknologisk udvikling. Det påvises at 

hurtige forandringer tilskynder hurtig beslutningstagen, hvilket ofte medfører usikkerhed. Høj 

usikkerhed maksimerer ønsket om kontrol og gør individet disponibel overfor overtro og 

ritualer, hvormed religiøsitet og reklamer kommer ind i billedet (Lindstrøm, 2008:89). 

Usikkerhed og ængstelse øger endvidere individets behov for fornemmelsen af at være en del af 

et fællesskab, hvilket påvirker dets adfærd. Følelsen af at være én af de få udvalgte efterstræbes, 

og indfries blandt andet ved at benytte bestemte mærker, men også ved at opnå den slanke 

semireligiøse krop (Ibid.:107-108). At anoreksi omgives af mystik, gør sygdommen populær i 

disse tider. Afskeden med de ydre autoriteter har flyttet religiøsiteten ind i enkeltindividet, ind i 

kroppen, og derved transformeret sig til et spørgsmål om selvkontrol, skyldfølelse og selvfølelse 
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(Thranholm, 1996:68-76). Det opleves at ”centrale kristne begreber som synd, anger, bod, nåde 

og forsoning oversættes psykologisk” [.. ] og ”lever videre i os som psykologiske tilstande, vi 

selv er ansvarlige for.” (Ibid.:70). Især selvkontrol må opfattes som et kodeord, da kontrol er 

kernen i forståelsen af anoreksi (Bjerg, 2010:251). Det konstante incitament om at tabe sig, 

underforstået forbedre sig, udløser et yderst selvbevidst subjekt. Den tæmmede og kontrollerede 

krop er i dag et billede på det socialt og verdsligt hellige, mens fedme er skamfuldt, og 

signalerer mangel på kontrol. Den slanke og tonede kropsmuskulatur er et billede på det gode 

liv, den udlover roen ved selvkontrol og frigørelsen fra den jordiske legemsvægt, der angiveligt 

hæmmer os. Forestillingen om lykke, rigdom og perfektion ligger implicit i budskabet om at 

styre og kontrollere kroppen, mens tilskyndelsen om motion er spundet på en skyld over i 

mange tilfælde at have spist for meget eller for fedt. Fitnesscentret er stedet at ”gøre aflad og 

opnå en følelse af tilgivelse”(Thranholm, 1996:71). Fitnesscentret samt den anorektiske praksis 

har overtaget kirkens virke i form af aflad, tilgivelse, ritualer og fællesskabsfølelse, og kun 

overgangsritualerne, døden fx, tilhører endnu kirken. Det konstante fokus på kost og motion 

lærer os hvilken mad, der er syndig og angiver endvidere midlet, der kan råde bod på vores 

synder. Samvittighedsfølelsen inden for krop, vægt og udseende bliver konstant gradbøjet i det 

offentlige rum; et træk der former fitness til et hverdagsritual på samme måde som kirken var 

det engang (Ibid.:68-77). Spisevaner er i sig selv små rituelle udstillinger, og tillægger gennem 

kroppens form vidnesagn om personens indre kvaliteter (Giddens, 1996:79). 

Vejen til selvkontrol går i dag primært gennem kontrol af kroppen, vægttab og fedtreducering; 

et udsagn der bevises med anorektikeren. ”Forsagelse og fornægtelse af fedt er blevet en del af 

den moderne krops fundamentalisme.” (Thranholm, 1996:70). Fedtforskrækkelsen afspejler 

frygten for kontroltab, afmagt og utilstrækkelighed, hvilket er essensen i anoreksi. De mange 

tilfælde af anoreksi hænger sammen den sygelig overdrivelse af nutidens kollektive idealer, 

samt det faktum at vi igennem kroppen kan skabe os, da kroppen i dag udgør en stor del af 

selvet (Skårderud i Thranholm, 1996:70-71). Selvkontrollen ved den verdslige askese skaber 

grænser, giver tryghed og holder tillige sammen på indre ambivalenser og uro, hvilket forklarer 

hvad anoreksi tilvejebringer den urolige. Askese giver en følelse af selvkontrol og af at være et 

bedre menneske. Fornægtelse af mad bibringer følelsen af at hæve sig op over andre og tildeler 

individet en særlig identitet. Det er en psykologisk tilfredsstillelse at afstå, en verdslig udgave af 

det guddommelige (Thranholm, 1996:72-73). 
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Den ensidige og puritanske praksis, herunder askesen, normalt forbundet med en praksis i 

middelalderens klostre, benyttes i dag i flæng. Underkastelsen af en spartansk diæt og et strengt 

træningsprogram, benyttes for at opnå den eftertragtede følelse af selvkontrol. Samtidig er det 

også et udtryk for en religiøs sult; et behov for at underlægge sig en støre magt og komme i 

kontakt med noget, der er større end én selv. Nærvær er i dag en mangelvare, og underskud af 

nærvær skaber uro, rastløshed og ensomhed. Hertil er den verdslige askese til nytte, da den 

modvirker uro, dårlig samvittighed og samtidig skaber klare grænser og identitet (Ibid.:68-76; 

Giddens, 1996:79). ”I kristendommen var det tidligere almindeligt at udsætte sig selv for lidelse, 

i dag er det fitnesskulturen [samt diætkulturen], som indbyder til semireligiøs selvtugt.” 

(Thranholm, 1996:73). Her fornemmes transformationen fra synd til forsoning. Derfor bliver det 

store kropsfokus til et spørgsmål om hverdagsreligiøsitet og udgør måske det mest 

gennemslagskraftige erstatningsritual i nutidig protestantisk kultur (Ibid.:72). Anoreksi kan 

sammenlignes med en pilgrimsfærd, fordi det indebærer en selvransagelse, ”en skuen indad, en 

søgen efter et transcendent mål, en overvindelse af barrierer og fysisk eller åndelig healing.” 

(Lindstrøm, 2008:107.) Områder i hjernen aktiveres når individet får fornemmelsen af at være 

forbundet med det guddommelige, hvorfor helligt vand eller andre vidunderdrikke, der 

angiveligt slanker eller gør os sunde, sælger. I et religiøsforladt samfund får individet oplevelsen 

af at være tæt på Gud, når det følger opskriften på det perfekte menneske (Ibid.:103-106; 

Thranholm, 1996:68-76). 

Kroppen er blevet en metafor for det sociale på en anden måde end tidligere, for i dag findes 

mening og sammenhæng hovedsageligt i kroppen. Det skyldes at den tæmmede, trænede og 

slanke krop i dag er lig med en vis status og magt. Selvkontrol anses som en af de største dyder i 

den vestlige kultur, og mens kropsidealet skriver sig ind i kulturen, skriver kulturen sig ind i 

vores kroppe. Kroppen har bevæget sig fra produktion til præstation og fra natur til kultur. Den 

udsultede krop er ufunktionel biologisk betragtet, og derfor kun en psykologisk klædedragt. Den 

tynde krops ejer har selvdisciplin og viljestyrke. Selvkontrol vækker beundring, et faktum der 

ligeledes er gældende inden for sportsverdenen. Selvledelse optræder i høj grad inden for 

elitesport og anoreksi, og karakteriseres ved det selvdisciplinerede subjekt. Der tales om en 

konstant overskridelse af egne grænser for derved at blive en bedre udgave af sig selv, uanset 

om målet er en guldmedalje eller vægtreduktion. Der opleves et pres ud over det sædvanlige, - 

en fascination af det ekstreme og næsten overmenneskelige (Raffensøe, 2009). Kroppe formes i 

bestemte retninger og skaber resultater der tidligere ikke ansås som mulige. Disse resultater 
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forudsætter kontrol over diæt, træning og hverdagen generelt. Og mens en god procentdel 

praktiserer en sund tilgang til kost og motion, er der samtidig et voksende antal, der går over 

gevind. Her tænkes der på anorektikeren, men også på doping, steroider og dødsfald forårsaget 

af selvoverskridelse (Skårderud, 1992:115-119). Træning, diæt, toppræstationer, ritualer, vaner 

og smerte. Der er tale om præcis samme kodeord inden for den professionelle idrætsverden som 

der er hos anorektikeren. Der er en uhyggelig overensstemmelse mellem idrætsudøverens 

legitimering af en stræben efter præstation og anorektikerens tvangsmotion og diætfikserede 

sultekunst. Denne selvkontrol med kroppen som omdrejningspunkt spiller på en religiøs tangent. 

En form for hverdagsreligiøsitet, hvis koder består af helsekost, diæt, træning og afkald. Altså er 

der mange gange et aspekt af ofring inkorporeret i oversættelsen af selvkontrol. At kunne stå 

igennem et enormt og ofte unaturligt fysiologisk pres, anses som noget helt unik, og hyldes 

(Skårderud, 1992:92-93, 115-119). I en verden uden Gud bliver alternativet for mange at søge 

perfektionering af kroppen. “[A]skese serves no higher moral aim but the promise of pleasure 

through self denial” (Hesse-Biber, 1996:45). 

Hesse-Biber fæstner sig ved den antagelse at kropskulturen i dag fungerer som en kollektiv kult 

med religiøse undertoner. I sit afsnit Joining the cult of thinness beskriver hun hvordan denne 

praksis af kropslig selvkontrol i dag betragtes som værende en del af et fællesskab, selv hvis den 

enkelte praktiserer sit slanke- eller diætforløb mutters alene. Det handler om at bevæge sig inden 

for de kollektive og næsten sygeligt sunde rammer. Det handler om kropskorrigerende ritualer, 

der forbedrer kroppens fejl (Ibid.:69). ”[T]he cult of thiness promises the rewards of cultural 

acceptance” (Ibid.:68), skriver hun og forklarer samtidig anoreksi med ”becoming a certain 

body” (Ibid.:59). Skårderud hæfter sig ligeledes ved det kollektive aspekt af den udbredte 

slankepraksis, for når der indgås i et slankeprogram, opleves der en ”kollektiv version af sig 

selv” (Skårderud, 1992:117).  

Men man glemmer én ting, hvis man involverer Gud i det nutidige fokus på kroppen. Og det er 

forskellen på psykologi og tro. For mens psykologien arbejder med at få kontrollen over ens liv, 

arbejder troen med det, man ikke kan få kontrol over. Mens den kollektive psykologi om 

selvhjælp, præstation og selvoverskridelse handler om at finde løsninger på problemer, ofte ved 

et fokus på at forbedre kroppen og korrigerer individets mindset, hjælper troen folk med at leve 

med deres nederlag (Kok, 2010).  
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Skam    

Skammekrogen er afskaffet, gabestokken forældet og sjældent praktiseres sætningen du skulle 

skamme dig som adfærdsregulerende opdragelse. Man kunne fristes til at tro, at skammen var på 

vej ud. Men skammen lever i bedste velgående, blot kommer den til udtryk på anderledes vis 

(Remar, 2007). Historisk set er skammen forbundet med skyld og fornedrelse ”[men i] det 

moderne performancesamfund og dets krav om individualisme, eksponering og narcissisme er 

det snarere fraværet af [den synlige] skam der dominerer vor tid.” (Carnera, 2011a). Skammen 

styrer os stadig, men ikke som en stemme udefra. Derimod har den rod i vores selvrefleksion 

(Ibid.), og fungerer i dag som en skjult tabubelagt praksis, hvor individet ved udøvelse af 

selvkontrol og selvledelse forsøger at fjerne sig fra denne potentielt angstfremkaldende og 

destruktive følelse. ”Skammen er navnet på den impuls eller affekt som vi påfører os selv – en 

slags auto-affektion” (Ibid.), hvilket betyder at det er individet selv, der bestemmer, hvornår det 

bør skamme sig. Altså er skammen blevet privatiseret og udspringer sig primært i den 

bagvedliggende forventning om selvledelse og selvrealisering. Skammen er forbundet med 

samfundets idealer, hvorfor angsten for at falde, blive afvist og udelukket fra fællesskabet er 

forbundet med at skamme sig. Således har skammen erstattet skyldens funktion som 

organiserende faktor i moderne menneskers liv (Skårderud i Remar, 2007). Den menneskelige 

skam fungerer som en fremmedgørelse inden i os selv, der splitter individet mellem sit faktiske 

jeg og det ideal, det stræber mod. Det betyder at vi, når vi skammer os, ”på én gang er henvist til 

os selv samtidig med at vi er tabt for os selv. Vi er splittet og fremmed for os selv.” (Carnera, 

2011a).  

”Den dybe skam er smerten ved at se sig selv som én, der ikke fortjener at blive elsket” 

(Skårderud, 1999:133). Og den vedvarende dybe skam er patologisk, hæmmende og destruktiv. 

Psykologisk set er skammen menneskets eneste medfødte moralske følelse, en naturlig dog 

kompleks følelse, der dækker over flere af nutidens patologier. Blandt andet er skammen 

forklædt i den anorektiske krop, da hun konstant skammer sig over sin egen eksistens 

(Skårderud, 1999:133,137). Hun underlægger sig selv de skarpeste idealer, og stræber 

ufravigeligt mod dem til gengæld for retten til at leve. 
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Skammen er flyttet ind i kapitalens krav om konstant selvrealisering og 

individualisering og lever i den prekære balance mellem produktion og fortabelse, 

mellem succes og fornedrelse. Gennem evig bekræftelse, selveksponering og 

bekendelse søger vi opmærksomhed og anerkendelse. (Carnera, 2011a).  

Skammen opfattes som et menneskeligt grundvilkår, et socialiseringsredskab, og betragtes i den 

narcissistiske regulering af selvfølelsen som nyttig, da selvet helst skal undgå udelukkelse af 

fællesskabet. Selvfølelsen vokser, når det opleves at leve op til de samfundsmæssige idealer, 

mens skammen vokser, når det fornemmes ikke at leve op til dem. Selvbebrejdelser er hånlige 

og skamfulde og kan bevirke en positiv omlæggelse af vaner. Den moderne skam er imidlertid 

en mere vedvarende slags, og kollidere med de permanente og ofte urealistiske krav individet 

stiller til sig selv (Dufour, 2008:81-86). Individet i dag accepterer ikke dets afmagt og nederlag, 

men stræber i stedet efter at være et frit, autentisk og uafhængigt menneske. Dog træder den 

eksistentielle fortabelse i stedet, da individet føler sig alene, forladt og uden muligheden for at 

sige fra (Ibid.:84-86; Kok, 2010:67-68). Meget tyder altså på at folk knækker nakken - ikke på 

grund af manglende evner, men på grund af for høje ambitioner. Når ambitionerne bliver så 

høje, at de umuligt kan indfries, indfinder sindslidelsen sig. Uhyggeligt er det imidlertid at 

accept af egen grænse og magtesløshed er mere smertefuld og skamfuld end fx neurosen og 

sindslidelsen (Kok, 2010:103). Mantraet om at alting kan forbedres indstifter en konstant skam 

over- og angst for ikke at slå til. Skammen etableres stærkere i et individualiseret samfund med 

fokus på selvet selv. Fordi det hele handler om individet selv, formeres følelsen derved også 

hurtigere (Remar, 2007; Kok, 2010; Petersen. Introduktion i Ehrenberg, 2010). ”Skammen 

indtager en problematisk plads i det nydelsessyge teater af performance, narcissisme og 

mindreværd” (Carnera, 2011a), skriver Carnera og tager her hul på et væsentligt element ved 

anoreksi i det senmodernistiske samfund. Meget lig Rösing stiller han indirekte spørgsmålet 

hvordan individet skal kunne nyde, praktisere selvhævdelse og spejle sin fortjeneste i 

forbrugsgoder uden at skamme sig? Har vi at gøre med en uløselig ligning, der beordrer 

mennesket mod sin natur? Den sindslidende føler skam fordi hun i sit vanvittige forsøg på at 

leve op til neoliberalismens idealer ikke anerkender sin utilstrækkelighed, samt det faktum at 

hun er begrænset af virkeligheden. Mens skyld på mange punkter er knyttet til loven, er 

skammen i højere grad knyttet til det `sociale blik´, hvorfor anorektikerens solopraksis besværer 



!
68!

en frigørelse fra skammen (Ehrenberg, 2010:219). Mens det sociale svækkes, styrkes følelsen af 

skam, afmagt og utilstrækkelighed.  

Det lede ved skammen er, at det er skamfuldt at skamme sig, meget anderledes skylden, da 

individet kan få oprejsning efter at have angret, bekendt dets skyld og bedt om forladelse 

(Skårderud, 1999:135). Skam derimod avler mere skam og afføder ofte en lyst til at gemme sig 

eller forsvinde. Mens skyld dækker over noget individet har gjort, dækker skammen over noget, 

individet er – eller i hvert fald føler, at det er. Selvafstraffelse i form af overdrevet motion, 

selvprovokeret opkast samt en askeselignende fornægtelse af føde, kan ofte forklares med en 

skam, der sidder i kroppen. Skammen er ofte at finde i det anorektiske fundament, da det 

grundlæggende mindreværd samt følelsen af ikke at fortjene noget, forvandler sig til et 

indskrænkende projekt, hvor skammen dikterer anorektikerens strenge leveregler. Det 

skamfulde indre blotlægges, når hun stiller hendes tynde krop til offentlig udstilling. Skammen 

er ensom, men forholder sig til andre, fordi hun skammer sig i forhold til andre (Skårderud, 

1999:137-138; Ehrenberg, 2010:219).  

Eksperter har udtalt, at det er ikke skamfølelsen i sig selv, der er problemet, men derimod 

samfundets forvrængning og tabuisering af den. Det er skamfuldt at være fed og spise 

ukontrolleret, men det er også skamfuldt at skamme sig over sin krop (Remar, 2007).  

Den tavse individuelle skam er langt mere hæmmende for individet end den kollektive 

adfærdsregulerende skam. Årsagen er at den tavse skams voluminøse størrelse vokser, når den 

tabuiseres (Skårderud, 1999:143-144). Resultatet er ét stort selvcentreret og narcissistisk 

skuespil, spillet af frygtsomme fortravlede individet, hvilket ironisk nok harpunerer med idéen 

om det senmoderne individ som selvstændig, fri og autentisk (Remar, 2007). Skyld knytter sig 

ofte til en definerbar handling, mens skammen associerer sig med en afsløring af hele individets 

person (Skårderud, 1999:141).  
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Konklusion  

Psykisk smerte og sygdom kan have mange og vidtstrakte rødder, og ikke dem alle kan følges 

og forklares med entydige samfundsmæssige forandringer eller socialpsykologiske tilstande. 

Meget af min viden om den spiseforstyrredes patologi, herunder anorektikeren, er derfor også 

videreformidlet via det erfaringsnære gennem kvalitative observationer, hvorfor det kan være 

svært at sige noget universelt om selvledelsens indvirkning på den spiseforstyrrede. Formålet er 

imidlertid heller ikke at sige noget universelt, da mit metodevalg anskuer mennesket som et 

unikt produkt af dets kontekst, opvækst og historie, - men snarere at ridse karaktertræk op, der 

synes at tegne sig specifikt for udviklingen af en spiseforstyrrelse, særligt anoreksi i dagens 

Danmark (Skårderud, 1999:458-459). Ved brug af den fænomenologiske metode kan jeg 

undlade at tegne et alt for tydeligt teoretisk perspektiv, og i stedet tilbyde en ”åbenhed for det 

givne” (Ibid.:459). Fænomen (gr. fainomai) betyder  jeg viser mig (Ibid.), akkurat som 

anorektikeren gør, når fænomenet anoreksi tilbyder hende en identitet, hun tør fremvise og 

samtidig søger tilflugt i. Anoreksi har en melankolsk kraft i sig, en selvledende, egenrådig og 

semireligiøs tilgang, dog en tilbagetrukket og indadvendt søgen efter forståelse og forandring. 

Anoreksi er en livsform samt en handling, for dét at være syg, er en måde at forholde sig på, og 

specielt for anoreksi; en selvledende måde at performe på. ”[..] uroen er rastløse bevægelser som 

søger efter et bedre flow i bevægelserne[, hvorfor] sygdomme kan være meget sundt” 

(Ibid.:1999, 36). I patologiske lidelser kommunikerer individet med kulturen, med dets 

omgivelser og med sig selv, for smerte er en relation individet har til sig selv. Men anoreksi er 

en ambivalent størrelse, fordi ét, anoreksi er ligeledes en afstandstagen til sig selv, og to, selvom 

dér i sygdommen ligger et oprør med status quo, foregår der ligeså en tilpasning til 

omgivelserne. Det selvreducerende opnår egenværdi og bliver en måde at være til på i verden, 

hvormed anorektikeren psykologisk set reducerer omfanget af sin angst, usikkerhed eller uro, 

fordi det virker uoverskuelige (Skårderud, 1999).  

Der er visse træk i det postmoderne samfund, der giver næring til udviklingen af en 

spiseforstyrrelse i særlig grad, og disse træk har alle den indre uro- samt den selvledende praksis 

i centrum. Det kulturelle ideal om at være slank og have kontrol over sin krop sammensmeltet 

med kravet om selvrealisering og selvledelse danner trivelige vilkår for udviklingen af en 

spiseforstyrrelse, særligt anoreksi. Den individuelle selvkontrol og selvdisciplinering fremstår i 
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dag som ideel, heroisk og tilvejebringer ro, tilfredsstillelse samt følelsen af at være noget 

særligt. Afkobling, opgivelse og eftergivenhed er derimod fyord. Det er ikke tilfældigt, at 

anorektikeren kontrollerer maden og vægten, for ”fedt er i dag mere et begreb for moralsk 

karakter end navnet på et nødvendigt næringsstof.” (Ibid.:360). Anoreksi er både personlig 

frelse gennem et ideelt kropsbillede, og et ”udtryk for psykisk smerte, hvor symptomet er den 

psykologiske strategi for at undgå smerte.” (Skårderud, 1992:45). Vi lever i ”selvets kultur” 

(Skårderud, 1999:28) omgivet af kodeord som selvrealisering, selvledelse, selvkontrol og 

selvstændighed. Hele tiden gælder det om at forholde sig til sig selv, måske så meget at man kan 

blive syg af sig selv! (Ibid.:28). Denne tendens skitseres af Camus, som han overladt til sig selv, 

forsøger at definere sin rolle i livet og sætte den ind i en større sammenhæng. Han skildrer 

individualismen, autoritetstabet og ikke mindst det personlige ansvar, der ved Faldets udgivelse 

så småt ansporede skiftet fra lydighed til selvledelse i den forstand, at det var op til individet 

selv at få det bedste ud af livet. Selvom karakteren Clamence er opdigtet, tager Faldet mere 

form af sagprosa, end den gør af fiktionsprosa, fordi Camus forsøger at fremstille verden via 

hans erfaringsmæssige erindringer. Udfordringen i at anvende skønlitterær sagprosa som empiri, 

har været behandlingen af en problemstilling på et fagligt højt niveau via følelsesmæssige 

erfaringer (Ibid.:458). Her har hermeneutikken og fænomenologien imidlertid arbejdet for mig, 

da de lader fænomener og følelser træde frem og tale for sig selv (Ibid.:34-36). Camus beskriver 

tingene, så det kan mærkes, på en helt anden måde end en fagperson kan forklare dem. Ved 

læsning af Faldet stod det klart, at Camus led under flere af de samme forhold som 

anorektikeren gør i dag, og særligt hans bekendelser som en måde at lede sig selv på, korrelerer 

med bekendelsens funktion i dag. Faldet behandler tematikker, der i dag er meget relevante for 

det senmoderne menneskes optagelse af samvittighed, magt og ansvar. I det ustabile stilles der 

store krav til den indre psykologi. Bekendelsen transformerer sig således til en indre 

selvovervågning, en selvledelse med undertoner af etik og moral, men med grundsubstans som 

disciplin og magt. Gennem bekendelsen fødes altså det føjelige og selvdisciplinerede subjekt, 

herunder anorektikeren (Dufour, 2008:11-12; Foucault i Taylor, 2010:80).  

Selvets kultur i dag inddrager i høj grad kroppen, som både udgør individets subjekt og objekt 

(Skårderud, 1999:28). Og selvom kroppen er noget af det mest grundlæggende ved mennesket, 

er den særligt i dag, grundet skjulte magtforhold, konstrueret i mere eller mindre grad. 

Anorektikeren har selv designet sin krop. Bestandigt leder hun sig selv imod en endnu tyndere 
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udgave af sin krop, for derigennem at præstere. Generelt er mennesket i kontakt med omverden 

via kroppen, hvilket tydeliggøres af anorektikeren, da hun isolerer sig ved at svinde ind til 

ingenting (Merleau-Ponty, 1995). Men anorektikerens tynde krop er paradoksalt ligeså hendes 

stolthed, hendes bevidsthed samt hendes grundlag for eksistens. Kulturelle etniske lidelser som 

anoreksi og andre spiseforstyrrelser handler endvidere om mangel på grænser, herunder den 

kvindelige krops mangel på afgrænsning og integritet (Skårderud, 1999:25). Når det 

grænseløse og ukontrollerbare i dag florerer som aldrig før, giver det mening for individet at 

søge grænser og kontrol, hvilket er det præcise, som anoreksi tilbyder.  

Selvledelse var for grækernes også et centralt element. Målet med den antikke selvhåndtering 

var et selvdisciplineret og afbalanceret menneske, og lå langt fra den type askese, der hos 

anorektikeren og inden for den protestantiske askese kommer til udtryk i ekstremisme. Desværre 

er der i dag mange, der ikke formår at bruge den gode selvhåndtering, og i stedet fanges i en 

afhængighed for at opfylde de kapitalistiske kriterier for succes. En sådan undertrykkende 

afhængighed kommer til udtryk i fx arbejdsnarkomani, anoreksi og patologier generelt, og 

afspejler paradoksalt en manglende ledelse af- og omsorg for sig selv (Bjerre, 2004:1-10, 35-42, 

75-95, 333-351). Neoliberalismen påvirker altså subjektets selvorganisering og avler et nyt 

føjeligt subjekt med psykotiske tendenser (Dufour, 2008:7), eksemplificeret af anorektikeren.  

Dannelse har alle tider forudsat at individet overskrider det sociale i et vis omfang, dog har det 

aldrig før stået individet så frit for at vælge, hvordan det skal gribes an (Hammershøj, 2005:84). 

Dette forklarer hvorfor anorektikeren får mulighed for at bøje det slanke ideal til ukendelighed. 

Som følge af det udvidede personlige ansvar, har anorektikeren ikke muligheden for at give op, 

og vælger i stedet et afsindigt selvdannelsesprojekt (Ibid.:77-105). Selvledelse kan reduceres til 

autentisk selvrealisering (Petersen, 2007:136), og praktiseres via den anorektiske metode. 

Incitamentet om autentisk selvrealisering er påtrængende, og tager form af et tomt og 

permanente tvangsforhold, hvor subjektet har valget mellem at foregive autenticitet eller flygte, 

- mellem en instrueret originalitet eller en sygelig tilbagetrækning (Ehrenberg i Honneth, 

2005:56-58) eller som anorektikeren, adoptere træk fra det hele. Den permanente tvang opstår 

fordi mennesket i dag ikke accepterer sorg, frygt, magtesløshed og nederlag som en del af livet 

og i stedet stræber efter kontrol, udvikling, selvledelse og selvrealisering. At der er områder i 

livet, hvor mennesket ikke har magt, passer ikke ind i idéen om det fuldt ud selvrealiserede og 
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selvledende mennesket (Jensen, 2006:28-29). Derfor kan et nederlag let udvikle sig til en krise, 

og installere en følelse hos individet, at det ikke er noget værd, at det er syndigt og bør skamme 

sig (Kok, 2010:67). En præstation ud over det sædvanlige kan blive den eneste måde hvormed 

individet genvinder sit værd i livet. Denne tendens er meget tydelig hos anorektikeren. Hun 

excellerer ved voldsom vægtreducering. Men bestræbelsen efter perfektion er 

angstfremkaldende og stressfremkaldende, fordi den undertrykker virkeligheden. Derfor virker 

anoreksi også kun i teorien og i sygdommen.  

Individet i dag føler sig ansvarlig for forhold det i virkeligheden ikke har magt over. Derfor 

føler individet sorg, smerte, skam, skyld, uro, angst og utilstrækkelighed, når de ydre forhold 

knirker (Kok, 2010:55-90). Og fordi oprindelsen til disse ubehagelige følelser er utydelig, bliver 

målet endnu mere utydeligt (Skårderud, 1999:27). Dette forklarer hvorfor anorektikeren 

omsmelter den flydende og ukonkrete angst og uro til en specifik angst for fedt og overvægt. 

Hun skaber orden i kaos. Meget lig Clamence i Faldet påtager anorektikeren sig uberettiget 

skyld og ansvar, jf. Bruckner (2010). En spiseforstyrrelse er et symptom på angst, uro eller 

forvirring, men det er også en overlevelsesmetode, en metode hvorigennem den spiseforstyrrede 

finder noget af det, hun søger, hvorfor hun også mister noget ved at blive rask (Skårderud, 

1999:360-361). Anorektikerens fantastiske evne til hardcore selvledelse igennem 

vægtreducering og fødefornægtelse, går tabt ved helbredelse, hvorfor hun på sin vis fastholdes i 

sygdommen ved kravet om selvledelse. Anorektikeren er ikke syg, fordi hun benytter 

selvledelse, specielt selvdisciplin og selvkontrol til at opnå succes i sine målsætninger. Hun er 

syg, fordi hendes gradbøjning af selvledelse går over gevind og udelukkende overføres til mad 

og vægtreducering. Anorektikeren er det selvdisciplinerede subjekt ude af kontrol.  
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