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Sammendrag 
Forfatter: Magdalena Kunkeova 

Tittel: Skam og overspisingslidelse: En litteraturstudie av skammens relevans i forståelsen av 

overspisingslidelse 

Veiledere: Guro Øiestad og Margrethe Seeger Halvorsen 

 

Etter flere tiår med forskning ble overspisingslidelse (Binge Eating Disorder) i 2013 tatt i 

bruk som en formell diagnose i USA. Selv om diagnosen ikke offisielt er i bruk i Norge, vil 

den komme med i den planlagte reviderte utgaven av ICD-11. Internasjonal forskning viser at 

forekomsten av lidelsen er tilnærmet lik, eller høyere enn for eksempel anoreksi og bulimi. 

Hensikten med denne oppgaven er å belyse overspisingslidelse fra et psykologisk perspektiv, 

og dermed bidra til å rette fokus mot en viktig og alvorlig spiseforstyrrelse før diagnosen 

innføres i Norge. Oppgaven fokuserer spesielt på hvilken rolle skamfølelsen kan spille i 

overspisingslidelse, da skam har vist seg å spille en sentral rolle i en rekke psykiske lidelser, 

inkludert spiseforstyrrelser. Utgangspunktet for oppgaven er teoretisk og empirisk litteratur. 

Utvalget bygger på en eksplorerende litteraturstudie om overspisingslidelse, teoretisk 

materiale om skam basert på sentrale forfattere og en systematisk utforsking av skam og 

overspisingslidelse i empirisk litteratur. 

Første del av oppgaven gir en innføring i historien til og diagnostiske trekk ved 

spiseforstyrrelsen. Andre del av oppgaven presenterer epidemiologiske funn, som viser at 

overspisingslidelse er en utbredt spiseforstyrrelse med varierende grad av komorbiditet og 

alvorlighetsgrad. Teoretiske forklaringsmodeller for overspising og muligheter for effektiv 

behandling vil også bli presentert. I tredje kapittel vil fokuset først skifte over på teori om 

skam som et generelt fenomen, før denne delen avsluttes med en gjennomgang av empiriske 

studier som har undersøkt sammenhengen mellom skam og overspisingslidelse.  

Gjennomgangen viser at skam er en viktig og underkommunisert faktor i forståelsen og 

behandlingen av overspisingslidelse. Selv om litteratursøket gir få artikkelfunn, er det likevel 

holdepunkter for at betydningen av skam i overspisingslidelse bør vies mer oppmerksomhet, 

da det kan ha implikasjoner for både behandlingsutfall og forskning. I det avsluttende 

kapittelet vil problemstillingen om hvorvidt skam er en relevant følelse i forståelsen av 

overspisingslidelse bli drøftet.  
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I denne oppgaven har jeg begitt meg ut på en spennende reise med to temaer som i 
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verdifull innsikt, som jeg tar med meg inn i mitt fremtidige virke som psykolog. 

Samtidig har jeg lært mye personlig gjennom prosessen. Det er kanskje ikke 

overraskende at man får et nært forhold til egen skamfølelse gjennom å fordype seg i 

dens kaotiske univers. På et vis er det derfor en lettelse å overrekke prosjektet fra meg. 

Hva er det jeg egentlig har holdt på med det siste året? Jeg håper oppgaven klarer å 

formidle hvor viktig vår forståelse av overspisingslidelse er og hvor skamfullt det kan 

være å leve med spiseforstyrrelsen, kanskje spesielt i vestlig kultur.  

Jeg vil gjerne rette en spesiell og stor takk til mine to fantastiske veiledere og 

forbilder ved Psykologisk institutt, Guro Øiestad og Margrethe Seeger Halvorsen. Takk 

for mange gjennomlesinger og entusiasme for mitt prosjekt. Takk for nyttige innspill og 

at dere har delt av deres faglige og personlige synspunkter. Takk for idéer og utlån av 

litteratur når biblioteket ikke har vært til hjelp. Underveis har jeg satt utrolig stor pris på  

deres sans for humor, noe som har gjort møtene med dere uforglemmelige. Takk for all 

varme, forståelse og støtte, og at dere hjalp meg med å finne min egen stemme. 

Veiledning med dere har vært en viktig og emosjonelt korrigerende erfaring.  

TUSEN TAKK til verdens beste heiagjeng bestående av familie og et hav av gode 

venner! Gang på gang har jeg blitt rørt av støtteerklæringer fra alle kanter. Tusen takk for at 

dere har trodd på meg, holdt håpet oppe, støttet meg, vært glad i meg, interessert dere for 

både oppgaven og meg, bidratt med livsgnist og humor, kommet med proviant, bekymret 

dere for mitt ve og vel, og ikke minst realitetsorientert meg, når jeg selv har vært på avveie. 

Takk for at dere alltid har vært tilstede i avgjørende øyeblikk! Stor takk til Solveig og Julie, 

som har lest gjennom og sparret med meg når jeg har trengt det. 

 

Takk for meg, og god lesing! 

 

Oslo, 18. april 2016 

 

Magdalena Kunkeova 
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Much of severe psychopathology contains, but also disguises, shame conflicts and is 

set up to undo, yet also perpetuate, the traumas that have brought about a searing 

sense of unlovability - myriad vain efforts to restore love and acceptance. 

 

- Léon Wurmser (1981) - 
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1 Innledning 
Karin er en kvinne i midten av tyveårene. Siden barndommen har hun strevd med lav 

selvfølelse, negative tanker om seg selv og kroppen og gjentagende perioder med mye 

overspising. Hun spiser fort og legger ikke merke til om hun er mett eller sulten. Det er som 

at noen skrur av bevisstheten mens hun for eksempel inntar tre pølser i lompe med rekesalat, 

to liter is, en pose kyllingvinger, pizza og avslutter med kjeks. Karin sier selv at så lenge hun 

spiser er hun rolig. Så lenge hun spiser ”trenger jeg ikke å bekymre meg for skyldfølelsen 

som vil ramme meg etterpå, følelsen av nederlag som ligger på lur.” Målet er å døyve 

ubehagelige følelser. Karin er overvektig og har forsøkt dietter og slankekurer fra ung alder. 

Overspisingen skjer alltid i skjul og Karin skammer seg over det hun gjør og har mange 

tanker om hva det gjør med kroppen hennes. Karins oppvekst har vært preget av vanskelige 

opplevelser og relasjoner i familien, spesielt på grunn av at mor og søster har strevd med 

mat og kropp selv. Moren til Karin har alltid vært kritisk til Karins spisevaner og vekt. Karin 

har internalisert kritikken og lever i den tro at hun er uelskbar fordi hun har spist mye og er 

tykk. Karin skjuler kroppen i store klær, hun unngår å se seg selv i speil og har nå flyttet til 

familiens sommerhus på en liten øy for å slippe unna andre mennesker og deres blikk.  

 

1.1 Introduksjon 
Karin er hovedkarakteren i romanen Speilbilder av Line Baugstø (1997). Hennes fortelling 

inviterer oss inn i livet med og psykologien bak en spiseforstyrrelse. Overordnet kan 

spiseforstyrrelser defineres som ”psykiske lidelser kjennetegnet av vansker med å forholde 

seg til mat, tanker og følelser” (Skårderud, 2015) og et gjennomgående trekk er 

overopptatthet av kropp, vekt, figur og utseende (Fairburn, 2008; Skårderud, 2015). I et 

psykologisk perspektiv kan vi forstå symptomene som uhensiktsmessige mestringsstrategier i 

møte med vanskelige følelser og livsbelastninger. Typiske eksempler er at kontroll over 

matinntaket kan supplere manglende kontroll i følelseslivet, eller at mat brukes som trøst for 

savnet etter noe annet. Kroppen er sentral i spiseforstyrrelser, men de handler ikke bare om 

misnøye med den. Det er konsensus om at spiseforstyrrelser er resultat av et kompleks 

samspill mellom kulturelle og samfunnsmessige, men også familiemessige og individuelle 

faktorer som biologi og psykologi. Spiseforstyrrelser har sjelden en enkel årsak.  

Majoriteten av litteraturen om spiseforstyrrelser handler om de to mest kjente 

kategoriene Anorexia Nervosa (anoreksi) og Bulimia Nervosa (bulimi). Jeg har valgt å 
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introdusere Karin, fordi hennes symptomer er et godt eksempel på Binge Eating Disorder 

(BED), på norsk overspisingslidelse. Dette er en av de mindre kjente spiseforstyrrelsene fra 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric 

Association [APA], 2013, se Tabell 1 på side 8). Overspisingslidelse er nylig (2013) blitt 

anerkjent og inkludert som offisiell diagnose i den femte utgaven av det amerikanske 

diagnosesystemet (DSM-5). Det sentrale ved lidelsen er tilbakevendende episoder med 

overspising. Episodene kjennetegnes av at man i løpet av kort tid spiser store mengder mat, 

som man er ute av stand til å kontrollere. Generelt skjer overspisingen i skjul, så andre ikke 

ser det. Slike episoder er vanlige i for eksempel bulimi og overspisingslidelse. Bulimi kalles 

ofte for overspising med renselse, mens overspisingslidelse kjennetegnes av overspising uten 

renselse (Skårderud, 2015). I bulimi er episodisk overspising forbundet med kompenserende 

strategier, som for eksempel oppkast eller overdreven trening. Slik vektregulerende atferd 

regnes ikke som et symptom på overspisingslidelse, og lidelsen er på sikt forbundet med 

overvekt. Underveis i oppgaven kommer jeg til å veksle mellom å bruke overspisingslidelse 

og forkortelsen BED, som ofte brukes i litteraturen og forskning. 

Overspisingslidelse er foreløpig mindre kjent i Norge. I en del av en norsk studie ved 

Oslo Universitetssykehus (Brandal, 2012) fylte 315 individer med sykelig fedme (BMI>40) 

ut spørreskjemaet Binge Eating Scale (BES). BES er et validert verktøy, som brukes for å 

identifisere potensielle tilfeller av overspisingslidelse. I et annet skjema ble deltakerne spurt 

om de hadde en spiseforstyrrelse. Resultatene viste et misforhold mellom 4% som svarte at 

de hadde en spiseforstyrrelse og 29% der BES indikerte overspisingslidelse (Brandal, 2012). 

Kanskje er det ikke bare overspisingslidelse som er ukjent, men generelt spiseforstyrrelser 

blant overvektige? Maskeres underliggende spiseforstyrrelser av fedme? En viktig 

implikasjon er at spiseforstyrrelser ikke fanges opp i den overvektige populasjonen. 

Manglende kunnskap om overspising kan medføre at en stor andel udiagnostiserte tilfeller av 

overspisingslidelse ikke får rett behandling. 

Selv om overspisingslidelse forekommer hyppigst av de spesifikke 

spiseforstyrrelsene, vies den ikke forholdsmessig like mye oppmerksomhet. Denne 

skjevheten er muligens ikke så overraskende sett i kulturhistorisk sammenheng. Fasten og 

kontrollen over kroppens verdslige behov for næring har alltid fascinert mennesket 

(Vandereycken & van Deth, 1994). Også i dag er selvkontrollen kilde til stolthet for mange. 

Dens tap kan derimot være kilde til dyp skam. Historisk deler overspisingslidelse visse 

likhetstrekk med fråtsing, en av de syv dødssynder. Muligens er slike sosiale representasjoner 
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av overspising og overvekt i dagens vestlige kultur med på å bidra til at mange i likhet med 

Karin opplever sider ved seg selv som skamfulle. 

Negative holdninger til overspising og overvekt er utbredt både i befolkningen og 

blant profesjonelle (Puhl, Latner, King, & Luedicke, 2014). For eksempel undersøkte Star, 

Hay, Quirk og Mond (2015) positive og diskriminerende holdninger til spiseforstyrrelser og 

fedme i et tilfeldig befolkningsutvalg. Deltakerne leste vignetter om en undervektig 

anorektisk kvinne, en normalvektig mann med atypisk spiseforstyrrelse og en sykelig 

overvektig kvinne med BED. Resultatene viste at sistnevnte ville bli mest utsatt for 

diskriminering (Star et al., 2015). Overspising forbindes med psykologiske og moralske 

mangler, og mangel på selvkontroll (Skårderud, 2004). Karins historie viser at løsninger som 

”spise mindre, og bevege seg mer” ofte bidrar til å gjøre vondt verre. Slanking og dietter er 

en del av livet for mange med BED (Mitchell, Devlin, de Zwaan, Crow, & Peterson, 2008), 

uten at det fører til varig vektreduksjon eller stopper overspisingen. Nå som overspising uten 

renselse er en offisiell psykisk lidelse, utfordres idéen om at overspising kun handler om et 

livsstilsproblem. Det skaper rom for alternative måter å forstå hva overspising dreier seg om, 

og at spiseforstyrrelser også kan være forbundet med overvekt. 

BED er et interesseområde for mange fagtradisjoner som medisin, ernæringsfysiologi, 

fysioterapi, helseøkonomi og psykologi. Fordi BED er forbundet med overvekt og fedme, er 

mange opptatt av å kartlegge risikofaktorer, opprettholdende faktorer og hvordan overspising 

kan reduseres. Man leter etter måter å redusere ”fedmeepidemien” på. Fokuset på overvekt og 

diagnosens utforming gjør at forskning fokuserer mest på det atferdsmessige symptomet 

overspising. Personlig ble jeg opptatt av de psykologiske og litt skjulte aspektene ved BED. 

Hvordan kan vi forstå den psykologiske funksjonen til BED? Hva er de psykologiske 

mekanismene bak lidelsen? Det at det er mye ytre stigma knyttet til overspising og at mange 

skjuler sin lidelse fra andre ledet meg spesielt mot å utforske skamfølelsens relevans i BED. 

Skam er en følelse som er vanskelig å identifisere, men som har vist seg å være en 

sentral affekt i ulike former for psykopatologi, som for eksempel depresjon, angst, 

rusmisbruk, traumelidelser og ikke minst spiseforstyrrelser (Goss & Allan, 2009; Tangney, 

Wagner, & Gramzow, 1992). Skamfølelsen blir foreslått som en mulig utløsende og 

opprettholdende faktor for symptomer på spiseforstyrrelser (Goss & Allan, 2009). Den er 

forbundet med alvorlighetsgrad av symptomer, og dens styrke kan påvirke hvorvidt man 

oppsøker hjelp for sine plager. I behandling av spiseforstyrrelser har skam vist seg å være 

relatert til for eksempel grad av selvavsløring, underrapportering av symptomer, tillit til 

behandler, frykt for å bli negativt bedømt og manglende gjennomføring av oppgaver (Swan 
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& Andrews, 2003). Selv om skam ikke nevnes direkte i diagnosekriteriene for BED, lurer jeg 

på om kriterienes undertekst, epidemiologiske funn, teorier om overspising og resultater fra 

behandlingsforskning kan gi oss noen indikasjoner på affektens rolle. Kan teori om skam så 

utfylle det diagnostiske perspektivet, og det vi til nå vet om BED? Oppgavens mål er å 

fremme en nyansert forståelse av BED. I hovedsak er jeg opptatt av at oppgaven skal være 

klinisk relevant, men også kunne leses av den som ikke er fagperson. Jeg håper at oppgaven 

kan bidra til økt interesse og aksept for overspisingslidelse som en kompleks psykisk lidelse.  

 

1.2 Problemstilling 
I oppgaven har jeg har valgt å belyse følgende problemstilling: Er skam en relevant følelse i 

forståelsen av overspisingslidelse, i så fall hvordan? Besvarelsen er basert på en 

litteraturgjennomgang av tilgjengelig teori og empiri om overspisingslidelse og skam. 

Underveis har jeg også stilt meg noen organiserende underspørsmål: Hvilke forståelser av 

overspisingslidelse trer frem i litteraturen? Hvordan kan skam forstås, og hvilke teorier om 

skam er relevante for overspisingslidelse? Hvilke indikasjoner har vi på at skam er relevant i 

overspisingslidelse? Hva er den praktiske nytten av å integrere disse forståelsene?  

 

1.3 Metode 
1.3.1 Valg av metode, avgrensing og fremgangsmåte 
Motivasjonen min for valg av tema og metode var først og fremst en klinisk interesse for 

overspisingslidelse. Litteraturstudie som metode ga meg muligheten til å få et generelt 

overblikk over teoretisk, klinisk og empirisk litteratur. Oppgaven baserer seg på en 

eksplorerende litteraturstudie, som oppsummerer og diskuterer problemstillingen ut fra teori 

og forskningslitteratur om overspisingslidelse. I motsetning til enkeltstående empiriske 

undersøkelser kan litteraturstudier fokusere på bredere og mer abstrakte problemstillinger, og 

syntetisere kunnskap fra ulike kunnskapsretninger og studier med ulik metodologi 

(Baumeister & Leary, 1997). Det gir muligheten til å presentere et fenomen i et større 

perspektiv, peke på styrker og svakheter ved litteraturen som finnes, og vise til områder der 

kunnskap mangler. Litteraturstudie er en nyttig metode for min oppgave som har et relativt 

bredt og utforskende fokus. Utfordringen med metoden er at utvelgelse og syntese av 

informasjon kan bli påvirket av min selektivitet og subjektivitet. Det er med andre ord 

vanskelig å si hvorvidt man kan replisere min undersøkelse og ende opp med samme 
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konklusjon. Samtidig er målet mitt å utforske og potensielt bidra med et nytt perspektiv, og 

en slik prosess er avhengig av min subjektive utvelgelse og fortolkning. Litteraturen er 

innhentet gjennom søk i relevante fagbøker om spiseforstyrrelser og artikkelsøk i databasene 

PsycInfo, PubMed, Web of science (ISI) og Google Scholar. I det følgende oppsummerer jeg 

prosessen med utvelgelse av litteratur.  

For å avgrense har jeg spesifikt valgt ut litteratur som omhandler overspisingslidelse 

(”binge eating disorder”). Jeg har vært mindre systematisk i å undersøke og inkludere 

synonyme begreper, som for eksempel ”patologisk overspising”, ”tvangsspising”, 

”compulsive overeating”, ”emotional overeating”, ”hyperfagi”, og lignende. Dette kan føre til 

en viss skjevhet i mitt litteraturutvalg. Jeg har likevel vurdert det som hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i ”binge eating”, fordi begrepet regnes som det mest etablerte både i litteratur 

generelt og i forskning spesielt. Overspisingslidelse hos barn er foreløpig lite utforsket, og jeg 

har derfor valgt å begrense meg til den voksne populasjonen i denne oppgaven. Samtidig vil 

fokus på barn og unge bli viktig fremover. Det foreligger evidens for at overspising med tap 

av kontroll, omtalt som loss of control-eating (LOC), forekommer blant barn og unge, og kan 

predikere senere utvikling av mer alvorlige spiseforstyrrelser (de Zwaan, 2005; Hilbert, 

Hartmann, Czaja, & Schoebi, 2013). I min gjennomgang har jeg forsøkt å ta med 

betraktninger fra både kvantitative og kvalitative studier. Jeg mener at ulike 

forskningsmetoder på hver sin måte bidrar til et nyansert bilde av fenomenet. 

 

Fase 1: Eksplorerende kartlegging 

I første fase fokuserte jeg på å få et historisk overblikk, oversikt over evidens og kritikk av de 

gjeldende diagnosekriterier, lidelsen i forhold til andre spiseforstyrrelser, epidemiologiske 

funn, og hvordan overspisingslidelse utredes og forskes på (verktøy og målemetoder). Feltet 

er spredt over flere tiår og ulike fagområder og er i stadig utvikling og endring. 

Akkumuleringen av kunnskap gjør det nødvendig å sammenfatte empiri og teori for så å peke 

ut områder der det er behov for oppklaring. For å få overblikk har jeg satt meg inn i sentrale 

narrative og systematiske oversiktsartikler (se for eksempel Amianto, Ottone, Daga, & 

Fassino, 2015; Dingemans, Bruna, & van Furth, 2002; Striegel-Moore & Franko, 2008; 

Wonderlich, Gordon, Mitchell, Crosby, & Engel, 2009). På feltet er det enighet om at 

overspisingslidelse bør vies mer oppmerksomhet. Jeg valgte å følge interessen for områder 

jeg oppfattet som mindre fremtredende i litteraturen. Resterende deler av kapittel 1, og 

kapittel 2 bygger på litteratur fra den eksplorerende undersøkelsen. 
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Fase 2: Spesifisering av tema og problemstilling 

Skillet mellom fase én og to er at jeg ble opptatt av hvordan diagnosekriteriene for de ulike 

spiseforstyrrelsene var utformet. Det er interessant at i diagnosekriteriene for anoreksi og 

bulimi knyttes atferdssymptomene til underliggende kognitive forstyrrelser i kroppsbilde og 

selvopplevelse (APA, 2013), noe som ikke er tilfellet for BED. Kriteriene for BED (se Tabell 

1 på side 8) fokuserer kun på spiseatferden og mulige affektive konsekvenser av den. I dag 

tilpasses behandling spesifikke diagnoser, og tilfriskning fra BED defineres som reduksjon 

eller fravær av atferdssymptomer (overspising). Forskningen har gitt blandede resultater når 

det kommer til effekt og varighet av behandling av spiseforstyrrelser, og jeg vil komme 

tilbake til dette i kapittel 2. Faktisk viser det seg at pasienter med BED som i tillegg 

rapporterer om mer alvorlig selvfølelsesproblematikk og overopptatthet av og bekymring 

rundt vekt og figur (Grilo, 2013), er gruppen som nyttiggjør seg mindre av strukturert 

behandling. Hvorfor mangler de karakteristiske kjennetegnene som overopptattheten av 

kropp, vekt, figur og utseende i diagnosekriteriene for BED? Dette er tema i kapittel 2.  

I litteraturen la jeg merke til forskjellene mellom hva kvantitative og kvalitative 

undersøkelser fokuserte på. Skam var ofte et konkret tema i de kvalitative og mer 

fenomenologiske undersøkelsene av BED. Følelsen var ofte et nevnt, men sjelden undersøkt 

tema i den kvantitative forskningslitteraturen. Hvordan kunne det ha seg at et så 

tilsynelatende viktig aspekt ved opplevelsen av BED kunne bli oversett i forskningen? Mitt 

samlede inntrykk var at BED mangler en psykologisk dybde. 

 

En systematisk undersøkelse av skam i overspisingslidelse 

For å undersøke skammens rolle i overspisingslidelse mer grundig utførte jeg et systematisk 

litteratursøk. Søkene har blitt gjennomført gjentatte ganger i perioden januar 2015 til januar 

2016, i databasene PsycInfo, PubMed, Web of science (ISI), Google Scholar og ProQuest 

(for avhandlinger). Jeg har søkt etter fagfellevurdert litteratur, med kombinasjoner av 

søkeordene binge eating disorder sammen med: shame, negative affect, self-awareness, self-

crit* og self-evaluat*. Jeg har ikke utelukket forskningslitteratur på bakgrunn av når den ble 

publisert, selv om både forskningsmetoder, utvalg og kriterier for BED da kan være 

vanskelige å sammenlikne. Artikler som var aktuelle for problemstillingen ble valgt på 

bakgrunn av gjennomgang av titler, abstracts og gjennomlesing. Dersom det i den utvalgte 

litteraturen ble henvist til andre kilder som ble vurdert som relevante, innhentet jeg disse 

fortløpende. Resultatene av denne undersøkelsen blir presentert i kapittel 3. 
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 Siste del av kapittelet fokuserer på den diagnostiske forståelsen av 

overspisingslidelse, og inkluderer en kort historisk oversikt om utviklingen av diagnosen de 

siste 50 årene.  

 

1.4 Definisjon av overspisingslidelse 
De fleste har en eller annen gang, kanskje til og med ofte, spist mer enn det de vil betegne 

som vanlig. Julaften og andre feiringer kan trekkes frem som eksempler. I løpet av hverdagen 

hender det at vi plukker og smaker på mat opp til flere ganger. Det er relativt normalt å ty til 

mat som emosjonsregulering. Over-spising, det å spise mer enn det vi anser som nødvendig, 

er derfor i seg selv ikke et uvanlig fenomen. I motsetning til det norske språket, har man på 

engelsk begreper for ulike grader av overspising – fra det ”vanlige” overeating1 til det mer 

patologiske binge eating. I denne oppgaven peker overspising på sistnevnte. På norsk har 

Binge Eating Disorder blitt omtalt som ”tvangsspising” eller ”patologisk overspising”. Jeg 

har valgt å bruke overspisingslidelse, fordi jeg mener det er et begrep som i større grad 

dekker hele den diagnostiske beskrivelsen av problematikken, ikke bare selve spiseatferden.  

 

1.4.1 Hvor finner vi diagnosen? 
Vi har to dominerende diagnosesystemer på verdensbasis. Det ene er det allerede nevnte 

amerikanske DSM. I Norge brukes Verdens helseorganisasjons International Classification 

of Diseases and Related Health Problems Tenth Edition (ICD-10; World Health Organization 

[WHO], 1992). Den diagnostiske definisjonen av BED i denne oppgaven er hentet fra DSM-5 

(se Tabell 1 på side 8), fordi de samme kriteriene er veletablerte i forskningssammenheng 

internasjonalt, før de i 2013-utgaven ble føyd til som en ny og offisiell diagnose. DSM er 

dessuten mer oppdatert enn ICD (2013 versus 1992). I ICD-10 (1992) finnes det foreløpig 

ikke konkrete kriterier for å kategorisere BED, men diagnosen kan muligens falle inn under 

F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser (oppsamlingskategori uten spesifikke 

symptomkriterier). Det forventes at BED-diagnosen kommer med i den reviderte utgaven av 

ICD, som etter planen skal gis ut i 2018 (Al-Adawi et al., 2013; Uher & Rutter, 2012). I 

følgende tabell har jeg oversatt de diagnostiske kriteriene for overspisingslidelse:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Tidligere ble det faktisk foreslått å kalle spiseforstyrrelsen ”pathalogical overeating disorder” i stedet for Binge 
Eating Disorder for å fange opp atferdssymptomet overspising, men uten nødvendig tap av kontroll. Man valgte 
å gå bort fra denne definisjonen fordi den potensielt kunne sykeliggjøre en gruppe overvektige pasienter, som 
ikke hadde psykiske plager i tillegg (Striegel-Moore & Franko, 2008).  
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Tabell 1 
Diagnostiske kriterier for overspisingslidelse i DSM-5 (2013) 

A. Gjentatte episoder med overspising, som er karakterisert veda: 
1. Inntak av en mengde mat innen en tidsavgrenset periode (f.eks. innenfor 2 timer), som 

er klart større enn det de fleste ville kunne spise innen for en tilsvarende tidsperiode 
og under tilsvarende omstendigheterb 

2. En følelse av kontrolltap i forhold til matinntaket (f.eks. en følelse av ikke å kunne 
kontrollere, hva og hvor mye man spiser) 

B. Overspisingsepisodene skal være forbundet med minst 3 av følgende kjennetegn: 
1. Man spiser hurtigere enn normalt 
2. Spiser inntil man er ubehagelig mett 
3. Spiser store mengder mat uten å være fysisk sulten 
4. Spiser alene, fordi man er flau over hvor mye man spiser 
5. Følelse av vemmelse, tristhet eller skyld etter overspising 

C. Overspisingsepisodene er forbundet med betydelig ubehag eller fortvilelse 
D. Overspisingsepisodene forekommer gjennomsnittlig minst 1 dag i uken over en 3-

måneders periode 
E. Overspisingen er ikke forbundet med regelmessig bruk av uhensiktsmessig 

kompensatorisk atferd (f.eks. oppkast, faste eller omfattende mosjon) og forekommer ikke 
utelukkende under et forløp med anorexia nervosa eller bulimia nervosa. 

Note. Egen oversettelse av diagnosekriteriene. a Begge delkriteriene må oppfylles for at A-kriteriet vurderes som 
oppfylt. b A-kriteriet er likt for bulimi og overspisingslidelse, men det er stor variasjon i hva som er typisk 
størrelse på måltidet og varighet av episoden blant personer med BED. 
 
1.4.2 Spiseforstyrrelser i DSM-IV og DSM-5 
I tidligere utgave(r) inneholdt kapittelet om spiseforstyrrelser i DSM hovedsakelig tre 

kategorier. Mest spesifisert var kategoriene Anorexia nervosa (kjennetegnes av betydelig 

frykt for vektøkning, motstand mot å opprettholde kroppsvekt og en forstyrrelse i 

vurderingen av egen kroppsfigur eller vekt) og Bulimia Nervosa (kjennetegnes av overspising 

etterfulgt av kompenserende strategier for å motvirke eventuell vektøkning). Den tredje var 

en residualkategori for uspesifikke og atypiske spiseforstyrrelser (Eating disorder not 

otherwise specified [EDNOS]). Personer som enten ikke oppfylte alle kriterier for de to første 

kategoriene (sub-terskel), eller hadde annen spiseproblematikk, fikk sistnevnte diagnose. Det 

er en uheldig og feilaktig oppfatning at den atypiske gruppen er mindre alvorlig enn anoreksi 

og bulimi. Den atypiske gruppen har hatt høyest forekomst, og har da paradoksalt nok vært 

den mest typiske diagnosen. Overspising uten renselse stod nevnt som et av eksemplene på 

en EDNOS (APA, 1994).  

Før DSM-manualens fjerde utgave ble gitt ut, ble det på bakgrunn av to feltstudier 

(Spitzer et al., 1992; Spitzer et al., 1993) foreslått å inkludere spesifikke diagnosekriterier for 

BED. Dette avventet man med til det forelå mer empirisk belegg for å inkludere lidelsen som 

en egen diagnostisk kategori. Kriteriene ble tatt med i et appendiks i DSM-IV (Appendix B; 
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APA, 1994), sammen med andre potensielle diagnoser under videre utforsking. Interessen for 

BED som et viktig forskningsområde økte. Selv om en rekke spørsmål fortsatt forble (og 

forblir) ubesvarte, fikk den etter hvert støtte som en egen diagnostisk kategori. I en 

oversiktsartikkel presenterte Wilfley, Wilson og Agras (2003) kritisk oppsummering av 

forskningen på BED. De konkluderte med at det forelå evidens for at BED var en distinkt 

klinisk kategori, som skilte seg betydelig fra den ikke-kliniske populasjonen og andre 

spiseforstyrrelser (som for eksempel bulimi). BED var også forbundet med signifikant risiko 

for redusert livskvalitet, somatisk sykdom eller psykososiale vansker. Striegel-Moore og 

Franko (2008) kom frem til lignende konklusjon. Evidensgrunnlaget bidro til at BED i 2013 

ble inkludert som en formell diagnostisk kategori. 

Til forskjell fra sin forgjenger har DSM-5 utvidet kapittelet ”Feeding and Eating 

Disorders” med flere spesifikke underkategorier i tillegg til BED. Felles for disse er at de er 

karakterisert av ”en vedvarende forstyrrelse i spising eller annen spiserelatert atferd, som 

medfører endringer i inntak eller opptak av mat og som betydelig svekker fysisk helse eller 

psykososial fungering” (APA, 2013, s. 329). Håpet er at utvidelsen kan bidra til mer nøyaktig 

diagnostisering og at man da klarer å redusere størrelsen på oppsamlingsdiagnosen, som nå 

heter ”other specified feeding or eating disorder” (OSFED).  

BED-kriteriene i DSM-IV og DSM-5 er i hovedsak like. Det er kun hyppighets- og 

varighetskriteriet som har blitt endret mellom de to utgavene. For å oppfylle kriteriene for 

BED i DSM-IV måtte overspisingsepisodene inntreffe minst 2 ganger i uken over 6 måneder. 

Som vi ser i Tabell 1, har kriteriet i DSM-5 blitt redusert til én gang i uken over en periode på 

3 måneder. Endringen er viktig å merke seg, fordi mesteparten av forskningen til nå har tatt 

utgangspunkt i DSM-IV-kriteriene. Endringen i hyppighets- og varighetskriteriet tillater at 

flere med overspisingspatologi blir fanget opp, uten at dette medfører noen betraktelige 

konsekvenser for alvorligheten eller forekomsten av BED (Trace et al., 2012). 

  

1.4.3 En kort historisk digresjon om overspising og kroppsbilde 
Selv om overspisingslidelse ikke var en egen offisiell diagnosekategori før i 2013, har 

kriteriene vært under utprøving og brukt i forskning i lang tid. Begrepet ”binge eating” ble 

først introdusert av Stunkard (1959) i artikkelen Eating Patterns and Obesity. Han brukte det 

for å beskrive et orgieliknende spisemønster han observerte hos en gruppe sykelig 

overvektige pasienter. I en artikkel fra 1977 presenterte Stunkard og kollegaer følgende 
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kriterier for det de valgte å kalle ”binge-eating syndrome” (Wermuth, Davis, Hollister, & 

Stunkard, 1977):  

1. impulsive episoder av overspising 

2. episodenes slutt kjennetegnes av fysisk ubehag (magesmerter, kvalme). 

Selvindusering av oppkast kan være tilstede, men er ikke nødvendig for diagnosen 

3. etterfølgende følelse av skyld eller skam.  

Ukontrollert overspising ble tidligere betegnet som bulimia (av det greske boulimos – ”stor 

sult” eller ”oksehunger”). Overspisingssyndromet ble derfor inkludert som Bulimia i den 

tredje utgaven av DSM (1980). På 80-tallet var bulimi altså en diagnose for både dagens 

bulimi og overspisingslidelse. En rekke kontroversielle endringer i utviklingen av 

spiseforstyrrelsesdiagnosene har ført til at BED har falt ut og kommet inn igjen som ny 

diagnose i 2013. Jeg vil kun gjengi en kort oppsummering av historien her.  

Mens Stunkard observerte overspising hos overvektige pasienter, ble en liknende 

trend observert blant normalvektige kvinnelige pasienter. Det ble beskrevet et økende antall 

pasienter som periodevis overspiste, og av frykt for å legge på seg tydde til ekstreme former 

for vektregulering (Casper, 1983; Russell, 1997). Kvinnene var normalvektige, i motsetning 

til det man anså som ”tradisjonelle anorektikere”, men kunne også bli overveldet av frykten 

for økt vekt. Deres kropps- og vektideal var lavere enn det som ble ansett som sunt. Den 

britiske psykiateren Gerard Russell (1979) kalte dette syndromet for bulimia nervosa. 

Bulimia representerte overspisingen (jf. historisk bruk av ordet), og nervosa for frykten for å 

legge på seg. Den rensende atferden symboliserte frykten for vektøkning og ble ansett som 

kardinalsymptomet. Da en revidert utgave av DSM-III kom i 1987, ble de opprinnelige 

diagnostiske kriteriene foreslått av Stunkard og kolleger, erstattet med Russells Bulimia 

Nervosa, som i større grad fokuserte på den kompenserende atferden. Dette til tross for 

begrenset evidens (Stunkard, 1993). Pasientgruppen som overspiste uten systematisk 

kompensering hadde plutselig ikke bulimi, men en atypisk spiseforstyrrelse, en 

residualkategori som dessverre fikk lite oppmerksomhet.  

Endringen i bulimidiagnosen fikk etter min mening en rekke uheldige følger. For det 

første har bulimi i større grad blitt forbundet med den kompenserende atferden (ofte oppkast) 

og mindre med overspising. For det andre har kompenserende atferd blitt et mål på 

kroppsbildeproblematikk. For overspisingslidelsens del kan det dermed se ut som at 

kroppsbildeproblematikken er fraværende i diagnosen fordi kompenserende atferd ikke skal 

forekomme. Men som vi vil se senere i oppgaven, er det uheldig at en sentral psykologisk 
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komponent ved overspisingslidelse blir borte, fordi man forsøker å skille to spiseforstyrrelser 

fra hverandre basert på atferd. 

 

1.4.4 Utfordringen med diagnosekriterier 
Selv om Karin kanskje oppfyller diagnosekriteriene for BED, forteller diagnosen i seg selv 

lite om hvordan problemet har utartet seg. Hvordan har overspisingen oppstått og hvilken 

funksjon har den for henne? Diagnosekriteriene dekker ikke all sentral informasjon. Både i 

klinikken og forskningen finner vi motstridende holdninger til diagnoser. På en side mener en 

rekke klinikere at diagnoser reduserer individuell menneskelig lidelse til smale kategorier og 

observerbare atferdsymptomer. Diagnosene er mange og overlappende (Axelsen, 2009). 

Samtidig er det nyttig å ha en form for kategorisering dersom vi skal kunne si noe generelt 

om pasientene vi skal hjelpe. Diagnosekategoriene er ikke fullstendige og årsaksforklarende, 

men heller veiledende i møte med ulike sammensetninger av symptomer. I oppgaven vil jeg 

ikke diskutere for eller mot diagnoser, men vil heller fylle ut innholdet i BED-diagnosen der 

jeg tenker det er mangler. 

Spiseforstyrrelser er en kontroversiell diagnostisk gruppe, fordi man ser variasjon 

mellom pasientene innad samme spiseforstyrrelseskategori og likheter mellom pasienter med 

ulike diagnoser (Fairburn, 2008). Mens forskningen på en side synes å vise at BED har en 

distinkt profil (Grilo et al., 2009; Grilo et al., 2008), ser man i praksis at diagnosen har en 

rekke fellestrekk med andre diagnostiske kategorier som bulimi, nattspisingssyndrom og 

fedme (APA, 2013). I tillegg har diagnosekategorier og kriterier blitt endret de siste årene, og 

det gjør det vanskelig å sammenlikne evidens fra ulike tidspunkt. For eksempel har man ikke 

skilt mellom bulimi med rensende kompensatorisk atferd (som oppkast eller laksativer) og 

bulimi med annen kompensatorisk atferd (som faste eller trening) i tidligere utgaver av DSM. 

Sistnevnte vil i større grad kunne overlappe med et BED-forløp (Jordan et al., 2014). Av og 

til er det altså sprik mellom manual og praksis. 

Det er ikke sjelden at pasienter med spiseforstyrrelser over tid skifter mellom ulike 

diagnoser. Derav kommer følgende vansker med å finne frem til effektiv diagnosespesifikk 

behandling. Et forsøk på å omgå denne problematikken er Christopher Fairburns 

transdiagnostiske perspektiv på spiseforstyrrelser (Fairburn, 2008; Fairburn, Cooper, & 

Shafran, 2003). I dette perspektivet ser man på felles og spesifikke underliggende faktorer på 

tvers av spiseforstyrrelser. Ifølge Fairburn (2008) er kjernen i all spiseforstyrrelsespatologi 

overvurdert betydning av kroppsfigur og vekt for ens selvfølelse (overvaluation of shape and 
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weight). Spiseforstyrrelser blir forstått som kognitive forstyrrelser. Hvordan denne 

overvurderingen kommer til uttrykk i form av observerbare atferdssymptomer, som for 

eksempel restriksjon, slankeatferd eller overspising, vil variere mellom pasienter. 

Atferdssymptomene vil også kunne variere mellom ulike tidspunkter i pasientens liv. I lys av 

denne modellen skifter man altså ikke mellom ulike diagnoser. Den underliggende patologien 

er den samme, men uttrykket endrer seg. Modellen kan brukes som et utfyllende alternativ til 

de gjeldende diagnosekriteriene. Det transdiagnostiske perspektivet fokuserer i større grad på 

årsaken og funksjonen til spiseforstyrrelsen. Symptomene blir i større grad satt i sammenheng 

med underliggende selvfølelsesproblematikk som overvurdering av vekt og figur. Eating 

Disorder Examination (EDE; Fairburn, Cooper, & O'Connor, 2008) er et hyppig brukt 

utredningsverktøy i klinikk og forskning basert på nettopp denne modellen. 

 

1.5 Oppsummering og videre oppbygging 
I første kapittel har overspisingslidelsesdiagnosen og dens utvikling blitt presentert som 

bakteppe for resten av oppgaven. Det er både fordeler og ulemper ved diagnosen. En klar 

fordel er at flere personer med alvorlige spiseforstyrrelser kan bli identifisert og dermed få 

hjelp. På en annen side kan diagnosens utvikling kritiseres for at den kan virke relativt 

tilfeldig. I motsetning til anoreksi og bulimi kan det virke som at diagnosekriteriene for BED 

mangler fokus på viktige psykologiske symptomer, som kognitive forstyrrelser knyttet til 

kroppsbilde. Samtidig nevner kriteriene viktige affektive konsekvenser knyttet til overspising 

og disse vil bli tatt opp igjen senere i oppgaven.  

Neste kapittel presenterer noen sentrale funn fra epidemiologiske studier, utvalgte 

forklaringsteorier og modeller for tilbakevendende overspising, og avslutningsvis to 

evidensbaserte behandlingstilnærminger. I kapittel 3 vil vi se nærmere på utvalgte teoretiske 

betraktninger om skam, som så munner ut i en systematisk empirisk oversikt over skam i 

overspisingslidelse. I siste og fjerde kapittel blir problemstillingen diskutert i lys av den 

presenterte litteraturen. Avslutningsvis vil jeg komme inn på implikasjoner for behandling og 

forskning. 
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2 Overspisingslidelse 
Hvor mye vet vi egentlig om de som har symptomer som Karin? Hvor mange berøres av 

overspisingslidelse? Når kan spiseforstyrrelsen fanges opp, og hvor alvorlig er overspisingen 

egentlig? Hvordan oppstår og opprettholdes overspising, og hvordan kan overspisingslidelse 

behandles? Disse spørsmålene vil vi se nærmere på i dette kapittelet.  

 

2.1 Epidemiologi 
2.1.1 Forekomst 
Basert på amerikanske utvalg vil 3,5% kvinner og 2,0% menn kunne utvikle BED i løpet av 

livet (DSM-IV; Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007). Det kan virke som at forekomsten av 

BED er noe høyere sammenliknet med anoreksi og bulimi (Hudson et al., 2007; Kessler et 

al., 2013). En undersøkelse i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO), med 24 124 

respondenter (over 18 år) fra 14 ulike land, ble utført for å estimere den globale forekomsten 

av BED (DSM-IV; Kessler et al., 2013). I utvalget oppfylte ca. 2,0% av verdens voksne 

befolkning diagnosekriteriene (med mer eller mindre varierende nasjonsspesifikke estimater). 

I Norge er den antatte prevalensen for BED blant kvinner i alderen 15 – 44 år ca. 3,0% 

(Götestam & Agras, 1995; Götestam, Skårderud, Rosenvinge, & Vedul-Kjelsås, 2004). Ifølge 

en oversikt av Mitchison og Mond (2015) er patologisk overspising den hyppigste 

spiseproblematikken blant menn. Sistnevnte artikkel peker på problemet med at menn i stor 

grad underrapporterer om sine symptomer og at de ofte utelates fra forskning på 

spiseforstyrrelser. 

Blant overvektige er forekomsten av BED høyere enn i den generelle befolkningen. I 

30 – 40% av tilfellene er spiseforstyrrelsen assosiert med overvekt og sykelig overvekt2 

(Kessler et al., 2013; Mitchell et al., 2008; Spitzer et al., 1992). Forekomsten av BED øker 

parallelt med økende overvekt (altså høyere forekomst med høyere BMI-gruppe, Götestam et 

al., 2004). Estimatet er at 30% av de som søker hjelp til vektreduksjon, eller er i påvente av 

kirurgisk behandling av sykelig fedme3, oppfyller kriteriene for BED. Forskningsresultater 

varierer også mellom ulike studier blant overvektige, som finner BED hos 4 – 50% av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Overvekt defineres ofte gjennom BMI-verdi; body mass index (BMI) eller kroppsmasseindeks. Beregnes som 
kroppsvekt delt på høyde i annen (kg/m2). Brukes som et mål når helserisiko ved under- og overvekt skal 
sammenliknes i befolkningen. BMI ≤18,5 defineres som undervekt. BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som 
normalt. BMI mellom 25 og 29,9 defineres som overvekt, og BMI-verdier over 30 omtales som fedme. Målet 
tar ikke hensyn til fordeling av muskler og skjelett. 
3 Bariatrisk kirurgi. I hovedsak inngrep på magesekk (og tynntarm), der man reduserer størrelse. Fører i 
etterkant til drastisk reduksjon i matinntak hos pasienten, og på sikt vektreduksjon. 
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tilfellene (Coker, von Lojewski, Luscombe, & Abraham, 2015; Mitchell et al., 2008; Striegel-

Moore & Franko, 2003). Et interessant funn blant pasienter med sykelig overvekt i 

primærhelsetjenesten er at de som oppfylte kriteriene for BED la på seg betydelige mye mer 

vekt året før oppstart av behandling, sammenliknet med kontrollgruppen som ikke overspiste 

(Ivezaj, Kalebjian, Grilo, & Barnes, 2014). Når pasienter presenterer problemer med raskt 

økende vekt kan det være viktig å fokusere på eventuelle underliggende psykiske vansker. 

Forskningen på overspisingslidelse har gitt mange interessante funn, men er foreløpig 

nokså uoversiktlig og preges av en rekke begrensninger. Det er spesielt viktig å trekke frem 

metodiske utfordringer, som for eksempel bruk av ulike diagnostiske verktøy, 

diagnosekriterier, måleinstrumenter og definisjoner av prevalens (Hay, Girosi, & Mond, 

2015; Striegel-Moore & Franko, 2003). De fleste studier er basert på selvrapportering og 

korrelasjon, og det er derfor begrenset hvor mange kausale slutninger vi kan trekke ut fra den 

evidensen som foreligger. En utfordring er også at BED ofte undersøkes i svært varierende 

utvalg. Mye av kunnskapen om BED kommer fra kliniske utvalg, som voksne i påvente av 

behandling for sykelig fedme, og det kan derfor begrense muligheter for generalisering. 

Fokuset på BED i befolkningen generelt ser ut til å være et viktig område for videre 

utforskning. I forskningslitteraturen brukes ofte terminologi knyttet til vekt, som BMI, 

normalvekt, overvekt, fedme eller sykelig overvekt. Av og til er dette forvirrende, og jeg tar 

utgangspunkt i definisjoner brukt i mine kilder.  

 

2.1.2 Forløp 
Selv om BED er mest undersøkt blant voksne, ser man at overspising kan ha oppstått allerede 

i barndom eller ungdomsårene. Marcus, Moulton og Greeno (1995) sammenliknet tidlig (<18 

år) og senere (>18 år) debut av BED blant sykelig overvektige pasienter. Resultatene viste at 

tidlig debut var assosiert med overspisingsepisoder i forkant av eventuell slanking, tidlig 

overvekt, i tillegg til mer alvorlig spiseforstyrrelsespatologi og en sykehistorie med bulimi og 

stemningslidelser. Ifølge en oversikt av de Zwaan (2005) støtter flere studier at tidlig 

overspising er risikofaktor for BED. Anoreksi og bulimi blir i større grad forbundet med at 

slankeatferd debuterer først. Nyere undersøkelser fra den generelle befolkningen viser at 

BED ofte debuterer i ungdomsårene og 20-årene (Kessler et al., 2013; Mustelin, Raevuori, 

Hoek, Kaprio, & Keski-Rahkonen, 2015). På grunn av manglende longitudinell forskning og 

langtidsoppfølging etter behandling er det foreløpig vanskelig å konstatere hvordan forløp og 

utfall av BED utarter seg. Basert på retrospektiv selvrapportering om debut og varighet fant 
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Pope og medarbeidere (2006) at BED kunne ha gjennomsnittlig varighet på ca. 14,4 år. I 

andre studier har man funnet liknende, men også kortere varighet (Kessler et al., 2013; 

Mustelin et al., 2015). BED er assosiert med risiko for tilbakefall, selv etter vellykket 

behandling (Smink, van Hoeken, & Hoek, 2013). Jeg tolker dette som at BED kan medføre 

relativt kroniske forløp. Tatt i betraktning at tidlig debutalder og varighet av ubehandlede 

symptomer predikerer dårligere utfall av behandling (Vall & Wade, 2015), er det essensielt å 

avdekke de faktorene som bidrar til å opprettholde lidelsen. 

 

2.1.3 Komorbiditet og alvorlighetsgrad 
Overspisingslidelse bør regnes som et folkehelseproblem blant både unge og voksne på lik 

linje med andre spiseforstyrrelser (Kessler et al., 2013). Faktorene som kan komplisere 

sykdomsforløpet av BED er blant annet komorbiditet med psykiske og somatiske vansker, og 

spesifikk spiseforstyrrelsespatologi. 

 I en av de nyeste studiene fant man at 79% av BED-deltakerne oppfylte diagnostiske 

kriterier for en annen psykisk lidelse (Kessler et al., 2013). I rundt halvparten av tilfellene 

sammenfalt BED med stemningslidelser (spesielt depresjon) og angstlidelser som sosial 

angst, spesifikke fobier, generalisert angstlidelse og posttraumatisk stresslidelse (Kessler et 

al., 2013). Rusmisbruk, svekket sosial fungering, interpersonlig problematikk, og generelt 

redusert livskvalitet er eksempler på andre relaterte psykososiale vansker (Agh et al., 2015; 

Becker & Grilo, 2015; Grilo, Masheb, & White, 2010; Rieger, Wilfley, Stein, Marino, & 

Crow, 2005; Stice, Marti, & Rohde, 2013). Somatisk er BED assosiert med belastninger som 

for eksempel fedme eller svingninger i vekt, diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom 

(Sheehan & Herman, 2015). 

Det foreligger ikke noe entydig evidens på hva som kommer først av overvekt og 

overspising, men det er sannsynlig at langvarig og ubehandlet overspising kan medføre 

alvorlig overvekt. Selv om forholdet mellom overspising og overvekt er fremtredende kan 

man ikke sette likhetstegn mellom disse to. Overspisingslidelse er en spiseforstyrrelse, en 

psykisk lidelse, med høyere kroppsvekt som somatisk korrelat. Det er ikke nødvendigvis slik 

at misnøye med egen vekt er forklaringen til de psykiske problemene. Barnes, Ivezaj og Grilo 

(2014) fant for eksempel at sykelig overvektige med BED har mer negative holdninger til 

fedme enn sykelig overvektige uten BED. Evidensen tilsier at overvektige personer med BED 

har mer negativ selvfølelse, forstyrret kroppsbilde, og mer alvorlige psykiske symptomer enn 
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overvektige uten BED (de Zwaan, 2005; Hsu et al., 2002; Lewer, Nasrawi, Schroeder, & 

Vocks, 2015). 

Spesifikk spiseforstyrrelsespatologi, som bekymring om og overvurdering av vekt og 

figur, er et sentralt aspekt ved spiseforstyrrelsesdiagnosene anoreksi og bulimi. Dette går ut 

på at egen verdi i større grad knyttes til aspekter som utseende, figur og vekt enn til andre 

aspekter ved en selv, som personlighet, evner eller interesser. Som nevnt tidligere uteblir 

denne kjernepatologien ved spiseforstyrrelser fra den diagnostiske definisjonen av BED. 

Flere studier har dog vist at overopptattheten av kroppsaspekter er sentralt i BED (Ahrberg, 

Trojca, Nasrawi, & Vocks, 2011; Harrison, Mond, Rieger, & Rodgers, 2015). Goldschmidt 

og kolleger (2010) fant at overvurdering av vekt og figur kunne predikere alvorlighetsgraden 

av BED-forløp. Mer overvurdering var assosiert med svekket psykososial fungering i 

motsetning til BED med lavere grad av overvurdering. Det kan virke som at overvurdering av 

vekt og figur blant overvektige med BED er assosiert med mer alvorlig 

spiseforstyrrelsespatologi, depressive symptomer, lavere selvtillit og mer angstproblematikk.  

Grilo, White, Gueorguieva, Wilson og Masheb (2013) fant at overvurdering kunne ha 

negativ effekt på utfall av behandling. Når man har sammenliknet overvurdering av vekt og 

figur hos overvektige personer med BED og overvektige uten BED, har flere studier funnet at 

overvurderingen i større grad er relatert til spiseforstyrrelsen og ikke overvekten i seg selv 

(Grilo, White, & Masheb, 2012; Hrabosky, Masheb, White, & Grilo, 2007). Dingemans og 

van Furth (2012) sammenliknet normalvektige og sykelig overvektige (BMI>30) pasienter 

med BED og fant at de overvektige ofte rapporterte om mer bekymring knyttet til vekt og 

figur enn normalvektige deltakere med BED. De normalvektige pasientene var også 

signifikant yngre, og mottok ikke noe behandling (Dingemans & van Furth, 2012). Dette kan 

tyde på en viktig variasjon i hvordan BED manifesterer seg og fremtidig forskning bør derfor 

i større grad inkludere deltakere som har BED uten overvekt. 

Alvorligheten av BED graderes ut ifra antall overspisingsepisoder i uken (APA, 

2013). Et alternativ forslag til å spesifisere alvorlighetsgrad er å bruke nettopp 

kategoriseringen BED med eller uten forstyrrelse i kroppsbilde (overvurdering av vekt og 

figur; Grilo, 2013; Grilo, Ivezaj, & White, 2015; Sonneville et al., 2015). Stice og kolleger 

(2001) foreslo en liknende inndeling basert på kroppsmisnøye. I denne inndelingen skilles det 

mellom en gruppe som overspiser fordi misnøye med kropp fører til overdreven restriksjon 

(teoretisk modell i neste underkapittel). I den andre gruppen fører misnøye med kropp til 

negativ affekt som så reguleres med overspising. I sitt utvalg fant Stice og kolleger (2001) at 

63% av kvinnene med BED passet inn i førstnevnte og mildere ”slanke”-variant. Den andre, 
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mer affektive typen utgjorde 37% av utvalget, og viste mer omfattende 

overspisingsproblematikk, alvorlig komorbiditet (blant annet depresjon, dystymi og panikk), 

mer mellommenneskelig problematikk, og dårligere behandlingsutfall (Stice et al., 2001). 

Som vi kan se er det evidens for at BED for en stor andel blir mer belastende enn andre. For 

mange går BED hånd i hånd med andre psykososiale vansker, negativt selvbilde og 

kroppsbilde, kompliserte relasjoner og er ikke bare konsekvenser av overvekt eller fedme. 

De assosierte plagene og alvorlighetsgraden av BED indikerer at mange har behov for 

å få hjelp. Blant personer med spiseforstyrrelser er det relativt få som oppsøker behandling, 

og ofte er det minoriteten, og de mest alvorlige tilfellene, som får behandling. Ifølge 

Skårderud, Rosenvinge og Götestam (2004) kommer kun om lag 30% av alle med anoreksi 

og under 6% av dem som har bulimi til behandling i helsevesenet. Hva med 

overspisingslidelse? Kessler og medarbeidere (2013) fant at rundt en tredjedel av de som 

oppfylte kriteriene for BED (DSM-IV) det siste året, var i behandling for emosjonelle 

vansker. Av disse igjen var det ca. en fjerdedel som var i behandling spesifikt for sin 

spiseforstyrrelse. At BED ikke oppdages og behandles kan for eksempel skyldes at 

symptomer som overspising av ulike årsaker ikke rapporteres av pasientene selv. Manglende 

kompetanse blant helsepersonell bidrar muligens også til lavere identifisering. 

På grunn av overvekt kan det tenkes at en stor andel av pasientene med BED søker 

behandling hos fastlege og i somatiske deler av helsevesenet. Det kan derfor hende at det i 

større grad fokuseres på somatiske konsekvenser ved overvekt, fremfor psykologiske. Mange 

med spiseforstyrrelser utsetter å oppsøke behandlingsapparatet, og kan gå i 4 – 5 år med 

alvorlige symptomer (Skårderud et al., 2004). Ifølge meddelelser ved Rådgivning om 

spiseforstyrrelser (ROS) opplever mange med symptomer på BED at de ikke blir tatt på alvor 

i hjelpeapparatet. Nyere forskning viser at negative fordommer mot overvekt er utbredt også 

blant behandlere som jobber spesifikt med spiseforstyrrelser (Puhl & Suh, 2015; Puhl et al., 

2014). Sammen med underrapportering av symptomer er stigma ingen god forutsetning for 

behandlingsutfall. For at flere skal oppsøke behandling og oppnå bedring er det 

hensiktsmessig å gjøre de psykologiske aspektene ved overvekt og overspisingslidelse mer 

synlig, både for pasienter og helsepersonell. 

Som jeg nevnte tidligere finner vi mange med BED blant pasienter som oppsøker 

fedmekirurgisk behandling. Det er en viss fare for at vi i mange tilfeller behandler somatiske 

symptomer fremfor underliggende psykiske vansker. Den psykiske byrden, smerten og 

skammen overspisingslidelse bringer med seg kan opprettholde det vi fra utsiden ser på som 

problematisk atferd. Det psykologiske kommer i skyggen av diskusjonen om hvordan vi 
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effektivt skal få bukt med overvekt og usunn livsstil. Utredes pasienter godt nok for 

underliggende spiseforstyrrelsespatologi? Følges pasientene godt nok opp i etterkant av 

operasjonen? Kirurgi kan gi kortvarig reduksjon i overspising, men på lang sikt ser det ut 

som at en stor del av pasientene som strever med overspising (BED) i forkant av operasjonen 

opplever flere negative senfølger (Mitchell et al., 2008). Enkelte fortsetter overspisingen og 

opplever dermed mindre vektreduserende effekt, enkelte til og med vektoppgang. Noen 

erstatter overspisingen med rusmisbruk eller andre skadelige strategier. 

 

2.2 Teoretiske modeller for overspising 
Flere teorier og modeller har blitt utviklet for å forstå overspising. Noen fokuserer på det 

biologiske og somatiske grunnlaget, andre mer på nevropsykologiske aspekter (som 

eksekutive funksjoner). Overspisingslidelse har også blitt sammenliknet med modeller for 

misbruk og avhengighet av ulike rusmidler (Curtis & Davis, 2014). Det er ikke nødvendigvis 

slik at én måte å forstå overspising på er mer riktig enn en annen. Perspektivene kan utfylle 

hverandre. Jeg har valgt å presentere to sentrale psykologiske modeller som forklarer hvordan 

overspising oppstår og hvordan den opprettholdes. Disse modellene er fundamentet for to 

evidensbaserte og strukturerte metoder utviklet for behandling av BED. Disse vil derfor også 

bli gjennomgått i neste underkapittel. Den ene modellen ser på overspising som resultat av 

overdreven kontroll over matinntak (restriksjon). I den andre modellen har overspising en 

viktig funksjon i å regulere affekter. De teoretiske modellene er i hovedsak basert på 

forklaringsmodeller tidligere utviklet for overspising ved bulimi og krever derfor noe 

tilpasning når det gjelder BED.  

 

2.2.1 Overspising som resultat av restriksjon 
Karin hater kroppen og vekten sin og begynner derfor på en sultekur for å slanke seg. I 

begynnelsen går det greit og hun spiser bare en halv skive til frokost, én skive til lunsj, 

hopper over middag, og gulrot til kvelds. Hun drikker mye te. Etter hvert begynner hun å 

merke at tanker og kroppen roper etter mat. Etter to uker og tre dager sprekker hun, og spiser 

opp to fulle handleposer med mat.  

Det som skjer med Karin her kan forklares ut fra modellen som går ut på at 

overspising skyldes slanking og matrestriksjon. Polivy og Hermans (1985) restriksjonsteori 

(dietary restraint theory) bygger på at streng overregulering av matinntak (over tid) øker 

sannsynligheten for overspising. Overspising blir i dette perspektivet forklart ut fra en 
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kognitiv modell, som viser hvordan den kan oppstå og opprettholdes i en ond spiral. 

Utgangspunktet i denne modellen er at det oppstår et ønske om å redusere eller kontrollere 

egen kroppsvekt, og en tanke om at dette vil gjøre at personen føler seg bedre (overvurdering 

av figur og vekt er relevant). Personen vil da utøve kognitiv kontroll over behovet for næring. 

I teorien vil slik kontroll over fysiologiske mekanismer som sult og metthet over tid gjøre 

personen sårbar for svikt i inhibisjonsevnen. Ved å utøve slik kontroll blir man med andre ord 

mer sårbar for å miste den. Hvis man da i tillegg har et enten-eller tankemønster, vil små 

avvik fra reglene bli tolket som svikt i selvkontroll og føre til at man gir opp og ”sprekker”. 

Dette vil i etterkant føre til mer restriksjon. 

 Assosiasjonen mellom slanking, restriksjon og overspising er mer tydelig for bulimi. 

Hvorvidt restriksjon er en god prediktor for overspising i BED er mer utydelig. I 

undersøkelser med skalaer som for eksempel Eating Disorder Examination (Fairburn et al., 

2008) skårer overvektige med BED ofte lavere på restriksjon sammenliknet med pasienter 

med bulimi (for oversikt se de Zwaan, 2005). I noen tilfeller er det heller lav restriksjon og 

kaotiske spisevaner som korrelerer med overspisingsepisoder i BED. Ved bulimi ser man for 

eksempel at slanking debuterer forut for overspising, mens man ved BED har observert 

omvendt tendens i oppveksten (de Zwaan, 2005). På en annen side har for eksempel Reas og 

Grilo (2007) funnet at overvekt debuterer først hos 63% av voksne med BED, etterfulgt av 

slanking eller overspising. Restriksjon kan være årsaken og mekanismen til at noen utvikler 

BED, men mest sannsynlig ikke en dekkende nok forklaring.  

 

2.2.2 Overspising som affektregulering 
Karin sier at hun tidlig lærte ”at nesten enhver følelse av ubehag kan spises bort” (Baugstø, 

1997, s. 27). Teori og forskning støtter antakelsen om at overspising oppstår som en måte å 

regulere negativ affekt på (Duarte, Pinto-Gouveia, & Ferreira, 2014; Haedt-Matt & Keel, 

2011; Leehr et al., 2015). Heatherton og Baumeister (1991) foreslo at overspising er en måte 

å regulere affekt på gjennom å flykte fra økt selvbevissthet. Denne hypotesen bygger på 

teorien om at selvbevissthet av og til oppleves som ubehagelig (aversivt) og dermed er noe 

individet søker å begrense, for eksempel gjennom kognitiv flukt (se for eksempel Duval & 

Wicklund, 1972). I enkelte situasjoner vil økt selvbevissthet og negativ selvevaluering 

aktivere ubehagelig affekt, som for eksempel frykt, tristhet, sinne eller skam. Heatherton og 

Baumeister (1991) tar utgangspunkt i at vi har ulike nivåer av bevissthet om oss selv og det vi 

gjør. Lave nivåer omfatter konkrete og avgrensede aspekter, som sansing og bevegelse. 
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Høyere nivåer omfatter derimot mer kompleks prosessering, som for eksempel å 

sammenlikne seg selv opp mot normer og idealer. Hvis selvbevisstheten i de høyere nivåene 

skaper ubehag og negativ affekt, kan overspising være en strategi for å redusere disse ved å 

snevre oppmerksomheten inn mot mer konkrete stimuli (mat og spising) i omgivelsene. Ved 

å gjøre dette reduseres selvbevisstheten til et mer håndterlig nivå for øyeblikket, slik Karin 

beskriver i dette eksempelet: ”Så lenge jeg spiser er jeg rolig, så lenge jeg spiser kan jeg 

konsentrere meg om å tygge, smake, svelge, tygge smake, svelge. Dette kan jeg. […] Mens 

jeg spiser går jeg opp i maten, i smakene, i velværet,” (Baugstø, 1997, s. 68). 

 Forhøyet negativ affekt forut for overspisingsepisoder er et konsistent funn blant 

personer med overspisingslidelse (Berg et al., 2015; Leehr et al., 2015). En studie fant at 

personer med BED rapporterte økning i negativ stemning og negative kognisjoner i forkant 

av episoder med overspising, men ikke i forkant av vanlig spising (Hilbert & Tuschen-

Caffier, 2007). Målingene rett etter overspisingen viste at den ikke førte til umiddelbar 

reduksjon av negativ affekt. Haedt-Matt og Keel (2011) viste også at overspisingsepisoder 

ble utløst av negativ affekt, men observerte ikke reduksjon i affekten i etterkant. At studiene 

ikke fant reduksjon av negativ affekt etter overspising utfordrer antakelsen om at overspising 

forsterkes som mestringsstrategi ved at den demper ubehag. Ulempen med begge studiene er 

at målingene ble gjort rett etter overspisingen. Dermed utelukker man en eventuell gradvis 

reduksjon i de negative følelsene. Munsch, Meyer, Quartier og Wilhelm (2012) adresserte 

dette problemet i sin studie ved å måle negativ affekt over et 4-timers intervall i etterkant av 

overspising. Resultatene tyder på en sakte og varig reduksjon i negativ affekt, som ikke er 

mulig å observere rett etter overspisingen. 

Forskning på affektive endringer er absolutt relevant, men utfordringen er bruken av 

ulike metoder og begreper. Foreløpig er ”negativ affekt” et for stort og diffust begrep. Man 

bør i større grad undersøke spesifikke affekters rolle i overspising, før, under og etter 

overspising. Det kan også være en fordel dersom det gjøres flere repeterte studier, der samme 

måleinstrumenter og metoder tas i bruk. Og hva er det som egentlig utløser negativ affekt? 

En modell som bygger på blant annet teori om overspising som affektregulering er 

den interpersonlige modellen for overspising (Wilfley et al., 1993). Ut fra denne modellen 

kan vansker i relasjonen til andre, negativ sosial evaluering, og manglende interpersonlige 

evner føre til lav selvfølelse og negativ affekt. Gjennom overspisingen prøver så personen å 

unnslippe eller regulere ubehaget (Fairburn, 1997; Rieger et al., 2010). Modellen får støtte av 

forskning som viser en konsistent sammenheng mellom sosial fungering og spiseforstyrrelser 

(Rieger et al., 2010). I en studie sammenliknet Zeeck, Stelzer, Linster, Joos og Hartmann 
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(2011) personer med BED med personer med sykelig overvekt og en normalvektig 

kontrollgruppe. Hos BED-gruppen fant de et mer negativt emosjonelt mønster i hverdagen. 

Lysten til å spise og overspising var assosiert med negative emosjoner knyttet til relasjonelle 

aspekter. Sinne var den hyppigste triggeren til overspising. Ensomhet, avsky og skam kunne 

også utløse overspising. Ifølge Duchesne og medarbeidere (2012) har kvinner med BED 

større interpersonlige vansker sammenliknet med kontrollgruppe. For eksempel kan 

manglende selvhevdelse i relasjonen håndteres med å undertrykke egne behov gjennom å 

flykte inn i maten. Den interpersonlige modellen for overspising får empirisk støtte av en ny 

studie, som viser at interpersonlige problemer kan føre til mer alvorlige BED-symptomer og 

psykopatologi, og at dette til dels kan forklares av negativ affekt (Ivanova et al., 2015). 

 

2.3 Evidensbasert psykologisk behandling 
I en ideell verden skulle Karin ha søkt hjelp hos sin fastlege, som enten kunne ha behandlet 

henne selv eller henvist henne videre til psykisk helsevern med mistanke om BED. I Norge 

har vi foreløpig ikke retningslinjer for behandling av BED. I England, Tyskland og USA er 

psykoterapi foretrukket behandling av spiseforstyrrelsen (Herpertz et al., 2011; Iacovino, 

Gredysa, Altman, & Wilfley, 2012; National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2004). I første omgang anbefales kognitiv atferdsterapi (CBT) for BED. Effekten av 

CBT på symptomreduksjon har de siste årene fått bred empirisk støtte (Wilson & Shafran, 

2005). En annen og effektiv behandling for BED er interpersonlig psykoterapi (IPT), som i 

utgangspunktet er utviklet for behandling av depresjon (Hilbert et al., 2012; Wilfley et al., 

1993). Siden mange med BED oppsøker behandling for å gå ned i vekt har man også 

undersøkt hvilken effekt vektreduserende behandling (behavioral weight loss) har på BED. 

Ifølge en oversiktsartikkel av Iacovino og kolleger (2012) antyder forskningen at 

vektreduserende behandling er lite effektivt sammenliknet med CBT og IPT. 

Behandlingsmetoder som bidrar til økt bevissthet om egne følelser og til mer adaptive 

måter for selvregulering er også interessante å følge med på videre. For eksempel kan 

dialektisk atferdsterapi (DBT; Telch, Agras, & Linehan, 2001) redusere overspising. Andre 

mindfulnessbaserte metoder kan også være virksomme i behandlingen av BED (Kristeller & 

Wolever, 2011; Starkman, 2015). Å jobbe med BED ut fra et psykodynamisk perspektiv er 

også aktuelt (Zerbe, 2015), selv om dette ikke blir redegjort for mer inngående. Effekten av 

for eksempel gruppebasert psykodynamisk interpersonlig psykoterapi (GPIP; Maxwell, 

Tasca, Ritchie, Balfour, & Bissada, 2014; Tasca, Balfour, Presniak, & Bissada, 2012; Tasca 
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et al., 2011) har blitt dokumentert. Medikamentell behandling av BED kan være et alternativ 

til psykologisk behandling, men foreløpig ser samtaleterapi ut til å gi bedre effekt (Iacovino 

et al., 2012). Siden effekten av CBT og IPT for BED er best dokumentert presenterer jeg 

disse nærmere. Behandlingene kan både tilbys individuelt eller i gruppeformat. Evidensen er 

i hovedsak basert på studier der terapiene har blitt gjennomført i grupper. 

 

2.3.1 Kognitiv atferdsterapi (CBT) 
Utgangspunktet for en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til BED er at overspising 

skyldes underregulering og overdreven restriksjon av matinntak, på grunn av en kognitiv 

forstyrrelse. Arbeidet i CBT rettes i hovedsak mot atferdsmessig endring, redusert 

symptomfrekvens (overspisingsepisoder) og kognisjoner som opprettholder overspising. 

Behandlingen består som oftest av 15-20 timer og deles inn i tre faser (Wilfley et al., 2002). I 

første fase (ca. 1/3 av timeantallet) fokuseres det på å bli kjent med sitt spisemønster gjennom 

selvmonitorering (for eksempel atferdsregistrering) og forholdet mellom tanker, følelser og 

atferd. Her jobber man for å finne et sunnere og mer strukturert spisemønster. I andre fase er 

fokuset på å tilegne seg evner til å utfordre negative tanker om en selv, ens kropp og andre 

triggere som ofte fører til overspising. Spesifikke temaer kan være kroppsbilde, bekymringer 

og overvurdering av figur og vekt, stresshåndtering, problemløsning og selvhevdelse. I siste 

fase er fokuset på vedlikehold, integrering av endring og tilbakefallsforebygging. Pasienten 

får hjelp til å forutse eventuelle utfordrende situasjoner og til å sette realistiske mål for seg 

selv (for manual se for eksempel Mitchell et al., 2008). I behandlingen vektlegges fokus på å 

forstå og redusere overspising fremfor fokus på slanking og vektregulering. CBT-basert 

selvhjelpsmateriale (se for eksempel Fairburn, 2013) har vist seg å gi god effekt for mildere 

former for BED.  Retningslinjer for behandling av BED anbefaler selvhjelp, med eventuell 

veiledning, i første rekke (NICE, 2004). 

 

2.3.2 Interpersonlig psykoterapi (IPT) 
Rasjonalet for interpersonlig psykoterapi for BED er at problemer i relasjoner til andre truer 

ens selvfølelse og skaper ubehag (negativ evaluering og affekt) som man så søker å regulere 

gjennom overspising (Rieger et al., 2010). Overspising blir et uttrykk for undertrykkede 

følelser, og dette kan på en måte tolkes som at maten erstatter en støttende eller regulerende 

relasjon. Overvektige kvinner med BED skårer høyere på vansker med å legge merke til, 

kjenne på eller benevne følelser (aleksitymi; Zeeck et al., 2011). De har også større vansker 
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med å hevde seg selv i forhold til andre, uttrykke sine følelser og opplever større ubehag i 

sosiale situasjoner (Duchesne et al., 2012). Overspising kan opprettholde relasjonelle vansker 

ved at personen isolerer seg mer, og dermed går glipp av muligheten til korrigerende 

relasjonelle erfaringer.  

I IPT fokuseres det på ulike interpersonlige problemområder som omhandler tap eller 

endring av relasjonen til andre. Her inngår sorgreaksjoner, rolleendringer (ny jobb, 

skilsmisse) interpersonlige konflikter og manglende interpersonlig kompetanse eller 

utilstrekkelighet (Wilfley et al., 1993). IPT er i likhet med CBT en kortidsterapi på rundt 20 

timer, som kan deles inn i tre faser. I første fase arbeides det med å få oversikt over 

pasientens relasjonelle historie, de interpersonlige problemområdene og sammenhengen med 

spiseproblematikk. I midtfasen fokuseres det så på mestring av de interpersonlige 

problemene, fremfor overspisingsatferden i seg selv. Pasienten utvikler evnen til å legge 

merke til, erkjenne og uttrykke vonde følelser som oppstår i mellommenneskelige relasjoner. 

Målet er at pasienten utvikler interpersonlig kompetanse og finner hensiktsmessige måter å 

regulere affekt på. Det er også viktig å fremme et positivt selvbilde. I sluttfasen arbeides det 

med å evaluere endring og planlegging av tiden etter terapi.  

 

2.3.3 Sammenlikning av CBT og IPT 
Mens CBT retter seg mest mot individuelle tanke- og atferdsmønster, vil pasienter som 

gjennomgår IPT fokusere på vanskelige relasjoner og hvordan endring i disse kan medføre 

endring i intrapersonlige aspekter, som selvbilde og spiseforstyrrelsessymptomatologi.  

Kunnskapsmengden om langtidseffekten av de ulike behandlingene er begrenset. 

CBT anbefales på bakgrunn av å være den best dokumenterte virksomme behandlingen i 

kontrollerte studier, men allerede i en tidlig studie fant Wilfley og medarbeidere (1993) at 

gruppe-IPT kunne gi en likeverdig effekt. Mer nylig har Hilbert og kolleger (2012) 

sammenliknet langtidseffekten av CBT og IPT. Ved avsluttet terapi var suksessraten (fravær 

av symptomer) for CBT 82% og 64% for IPT. Etter ett år var 78% av CBT-gruppen fortsatt 

symptomfrie, i motsetning til 54% i IPT-gruppen. Fire år etter avsluttet behandling var kun 

50% av pasientene i CBT-gruppen symptomfrie, i tillegg til at det større frafall fra CBT-

gruppen i oppfølgingsstudien etter 4 år. Derimot rapporterte 77% av deltakerne i IPT-gruppen 

om fravær av overspisingsepisoder. På grunn av frafall og metodiske begrensninger er det er 

vanskelig å tolke betydningen av resultatene. Det går an å spekulere på om det relasjonelle 
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fokuset kan ha en større effekt på underliggende problematikk og bedring på lang sikt i IPT-

tilnærmingen enn CBT. 

Wilfley og medarbeidere (2002) sammenliknet også grupper med CBT og IPT. Ved 

endt behandling hadde 79% av pasientene i CBT-gruppen og 73% i IPT-gruppen sluttet å 

overspise. Pasientene i CBT så ut til å oppnå reduksjon i overspisingsepisoder raskere enn de 

i IPT, men sistnevnte tok igjen CBT ved senere måletidspunkt. Et år etter avsluttet 

behandling var 59% av pasientene i CBT-gruppen symptomfrie mot 63% i IPT-gruppen. 

CBT kan se ut til å gi raskere respons (definert som >70% reduksjon i symptomer innen 

fjerde uke i behandling), men over tid ser det ut som at effekten av behandling reduseres for 

en stor andel pasienter. IPT gir ikke like rask effekt på de målte overspisingssymptomene, 

men ser ut til å ha mer stabil suksessrate over tid. I motsetning til CBT kan det nesten se ut 

som at effekten av den interpersonlige behandlingen tiltar etter avsluttet behandling. Hilbert, 

Hildebrandt, Agras, Wilfley og Wilson (2015) fant for eksempel at symptomfravær to år etter 

behandling var mer avhengig av rask respons i CBT-gruppen, mens IPT hadde en likeverdig 

effekt etter to år blant både de som responderte raskt og saktere. En nyere studie av Fairburn 

og kolleger (2015) ser ut til å finne liknende resultater når det gjelder respons og effekt av 

IPT og CBT på tvers av ulike spiseforstyrrelsesdiagnoser. 

Et interessant trekk ved flere artikler er at CBT ofte fremstilles som overlegent og 

svært effektivt, til tross for relativt sammenliknbare resultater med for eksempel IPT. En 

underkommunisert begrensning ved behandlingsforskningen er pasientfrafall. For eksempel 

hadde over 20% av pasientene droppet ut av studien til Fairburn og kolleger (2015). En annen 

studie fant at av BED-pasienter som gjennomførte behandling (CBT) hadde 70% god effekt 

av den (Aguera et al., 2013). Samtidig viste studien at over 30% avsluttet behandling tidlig. 

De som sluttet rapporterte blant annet høyere kroppsmisnøye enn de som gjennomførte 

behandling (Aguera et al., 2013). Selv om det er nyttig å vite hva som er virksomt i 

behandling, er det også nyttig å vite mer om hva som bidrar til at terapi i noen tilfeller ikke 

har noen effekt. Det er også viktig å vite mer om hvorfor enkelte slutter i terapi, slik at dette 

kan forebygges. For eksempel er det interessant at pasienter med mer alvorlig 

spiseforstyrrelsespatologi, lavt selvbilde og kroppsbildeproblematikk synes å få mer nytte av 

IPT enn CBT (Iacovino et al., 2012).  
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2.4 Oppsummering 
Overspisingslidelse er en relativt ny spiseforstyrrelsesdiagnose, som synes å forekomme 

hyppig i befolkningen. Man antar at mange tilfeller av overspisingslidelse forblir 

uidentifisert, men det er mulig at økende fokus på spiseforstyrrelsen bidrar til at flere blir 

oppdaget i helsevesenet eller selv oppsøker hjelp. Overspisingslidelse er assosiert med 

overvekt og fedme. Den er også assosiert med betydelig psykisk belastning, som depresjon 

og angstlidelser som hemmer livsutfoldelse. Jeg merker meg at selv- og kroppsbilde, 

interpersonlige problemer og negative følelser ser ut til å spille en viktig rolle i 

spiseforstyrrelsen. Siden slankeatferd synes å være en risikofaktor for overspising er det 

derfor positivt at psykologisk behandling kan være et virksomt alternativ til vektreduserende 

og atferdsrettet behandling. Strukturerte behandlingsmodeller som CBT og IPT kan føre til 

symptomreduksjon, men foreløpig mangler vi informasjon fra langtidsoppfølging av 

pasienter. Det kan virke som at behandling som retter seg inn mot mellommenneskelige 

problemer kan gi like god og stabil effekt som behandling rettet mot tanker, følelser og atferd 

knyttet til overspising spesifikt. Faktorer som bidrar til at enkelte ikke opplever effekt av eller 

faller fra behandlingen er foreløpig lite belyst.  

Hva bidrar til at overspising og BED er usynlig? Hva stopper personer i å vise seg 

selv og sine behov for andre? Hva er kilden til at mange opplever seg selv som ikke gode 

nok, utilstrekkelige og mindreverdige? Hva kan være roten til forsøk på å endre seg selv og 

sin kropp? Hvordan er det å leve med et problem, som av ytre omgivelser bekreftes som 

avvikende og galt, og følelsen av at man er feil? Jeg tror at forståelse av skamfølelsen vil 

kunne belyse noen av spørsmålene jeg sitter igjen med etter å ha blitt kjent med 

overspisingslidelse. I det følgende kapittelet introduserer jeg først en generell oversikt over 

teori om skam, før jeg gjennomgår resultatet av mitt litteratursøk om skam i 

overspisingslidelse. 

 



	  26 

3 Skam 
Skamfølelsen ser ut til å spille en sentral rolle i de fleste psykiske lidelser (Goss & Allan, 

2009; Lewis, 1987), men har muligens kommet i skyggen av andre negative følelser. Skam er 

av interesse for fagfolk på tvers av ulike kunnskaps- og teoriretninger og kan overordnet 

defineres som en ”mangefasettert, selvbevisst emosjon, som involverer affektive, sosiale, 

kognitive, atferdsmessige og fysiologiske komponenter” (Goss & Allan, 2009, s. 303). For å 

utdype den generelle definisjonen har jeg latt meg inspirere av en rekke sentrale forfattere. 

Blant annet Silvan Solomon Tomkins (1963), Léon Wurmser (1981), Helen Block Lewis 

(1971), Carroll E. Izard (1991), Donald L. Nathanson (1987, 1992), Paul Gilbert (1998) og 

Finn Skårderud (2001a, 2001b). Fremfor å diskutere forskjeller mellom teorier vil jeg først og 

fremst presentere noen eksempler og overbyggende betraktninger. I siste del av kapittelet 

ønsker jeg å trekke frem forskning som kobler sammen skam og overspisingslidelse og drøfte 

dette overordnet i neste kapittel.  

 

3.1 Affekt, emosjon og følelse 
Følelser spiller en sentral rolle i vårt liv, da de er et viktig informasjons- og signalsystem som 

kommuniserer om hvor vi står når det kommer til våre behov (Solbakken, 2013; Stiegler, 

2015). Følelsene påvirker vår bevissthet, styrer vår oppmerksomhet og motiverer kognitive 

prosesser og handling (Izard, 2009). På en måte kan de forstås som en drivkraft for vår atferd. 

Følelser er essensielle for å organisere og igangsette rask og hensiktsmessig tilpasning til 

utfordringer eller endringer i våre omgivelser, og sikrer dermed overlevelse eller velvære 

(Izard, 2009; Solbakken, 2013). Problemer med å nyttiggjøre seg av, oppleve eller uttrykke 

følelser kan derfor svekke fungering og helse. Ifølge Solbakken (2013) henger vansker med 

spesifikke følelser sammen med spesifikke typer interpersonlige problemer. 

I oppgaven skiller jeg ikke konsekvent mellom begrepene affekt, emosjon og følelse, 

fordi begrepene ofte benyttes synonymt i litteraturen. Jeg har likevel med meg en forståelse 

av noen essensielle forskjeller. Affekter er det vi i et evolusjonsperspektiv anser som de 

eldste, mest grunnleggende og universelle formene for affektiv aktivering. Hver affekt 

tilsvarer spesifikke og medfødte mønstre i nevral aktivering (Nathanson, 1992; Stiegler, 

2015). Emosjoner bygger i grunn på affekter, men er fylogenetisk sett nyere programmer. 

Emosjoner tenkes i større grad å være produkt av både affektive (kroppslige) og kognitive 

komponenter. Når affektive mønstre aktiveres gjentatte ganger i ulike situasjoner, vil 
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individet etter hvert skape et hukommelsesnettverk der minnekomponenter fra de ulike 

situasjonene og affektiv informasjon lagres. Emosjoner kan derfor tenkes å være mer 

komplekse enn affekter. I likhet med affekter har emosjoner et nevrologisk substrat og anses 

å være universelle kategorier (Stiegler, 2015). En følelse kan derimot forstås som individets 

bevisste og subjektive oppfattelse av den aktiverte affekten. Følelsesbegrepene vil ofte brukes 

mer nyansert fra person til person, og bygger på personlige opplevelser og meningsdannelse. 

 

3.2 Skamopplevelse 
Skårderud (2001a) skriver at skammen har beveget seg fra å være en uttalt og kollektiv norm 

om rett og galt, til å bli en privat og taus følelse. I et sitat skildrer Tomkins (1963) 

opplevelsen av den private skammen: 
If distress is the affect of suffering, shame is the affect of indignity, of defeat, of transgression and of 

alienation. Though terror speaks to life and death and distress makes of the world a veil of tears, yet 

shame strikes deepest into the heart of man. While terror and distress hurt, they are wounds inflicted 

from outside which penetrate the smooth surface of the ego; but shame is felt as an inner torment, a 

sickness of the soul. It does not matter whether the humiliated one has been shamed by derisive 

laughter, or whether he mocks himself. In either event he feels himself naked, defeated, alienated, 

lacking in dignity and worth. (Tomkins, 1963, s. 118) 

Tomkins beskriver skam som å bli avkledd og som tap av verdighet, fremmedgjøring og 

sosialt nederlag. Følelsen sitter dypt i oss og det spiller liten rolle om det er andre eller vi selv 

som påfører skammen. Det interessante ved skam er nettopp relasjonen mellom selvet og den 

andre. Uansett om det er opplevelsen av at vi blir avslørt, at vi er verdiløse eller 

mindreverdige, eller at vi blir fremmedgjort, setter skammen oss selv i forhold til den andre. 

Den selvbevisste emosjonen og den negative selvvurderingen stammer ifølge Lewis (1987) 

fra at vi har internalisert den andre. Det vil si at når vi vurderer oss selv negativt, er det 

egentlig vår indre forestilling om at andre rundt vurderer oss negativt. Ofte er det diskrepans 

mellom et ideal om hvem vi skal være og den vi opplever at vi er, som er kilden til skam. 

 Nathanson (1992) hevder at skam i vestlig kultur ofte er knyttet til negativ 

selvvurdering på åtte spesifikke områder: 1) størrelse, styrke og evne (”jeg er svak, 

inkompetent, dum”), 2) avhengighet og uavhengighet (”jeg er hjelpesløs”), 3) konkurranse 

(”jeg er en taper”), 4) selvoppfatning (”det er noe galt med meg”), 5) attraktivitet (”jeg er 

stygg”), 6) seksualitet (”det er noe galt med min seksualitet”), 7) det å se og bli sett (”jeg vil 

synke ned i jorda”) og 8) ønsker og frykt knyttet til nærhet og avstand (”jeg kan ikke bli 

elsket”). 
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Evalueringen av selvet skjer når en relasjon og den andres anseelse er viktig for oss. 

Som sosiale vesener har vi behov for tilhørighet, sosial trygghet, anerkjennelse og å bli 

verdsatt, og det er nettopp når slike behov står på spill at skam gjør seg gjeldende (Stiegler, 

2015). Gilbert og McGuire (1998) ser på skamfølelsen i et evolusjonsperspektiv, og har en 

teori om at den er knyttet til sosial status, posisjon i gruppen og suksess. Ifølge dem er skam 

et varselsignal på at andre potensielt kan vurdere oss negativt og at det er fare for avvisning, 

tap av sosial status eller angrep. Skammens oppgave er å beskytte selvet fra disse truslene 

gjennom å aktivere en rekke automatiske og atferdsmessige forsvarsstrategier som tildekking, 

unngåelse, kontroll og overdreven selvmonitorering (Gilbert, 1998). Det å ville synke ned i 

jorden, forsvinne eller gjemme seg er eksempler på hvordan skam kan aktivere ønsket om å 

unnslippe den andres blikk og redusere risikoen for å bli negativt vurdert. 

Kognitivt kjennetegnes skam av en forhøyet selvbevissthet og innsnevret 

oppmerksomhet. Opplevelser som forvirring, ”bli blank” eller ”tom i hodet” kan også forstås 

som en erfaring av skam. Følelsen kommer til uttrykk gjennom negative tanker og 

devaluerende slutninger om en selv som mindreverdig, feil, unormal, upassende, eller 

inadekvat (Izard, 1991). Eksempler er ”noe er galt med meg”, ”jeg er ikke god nok”, ”jeg 

skulle vært bedre eller annerledes”, ”andre er bedre enn meg” eller ”jeg har blitt avslørt” 

(Stiegler, 2015). Slik kan skam være relevant i forståelsen av andre psykologiske aspekter 

som for eksempel selvkritikk, selvforakt, avsky og sinne rettet innover mot en selv. 

Skam har en rekke karakteristiske kroppslige og atferdsmessige kjennetegn. For noen 

er den en akutt følelse av at alt fryser til, mens andre opplever den som en flodbølge av indre 

kaos. Den kommer raskt, men slipper langsomt (Skårderud, 2001b). Dens sterke kroppslige 

opplevelse indikerer affektens forbindelse med det autonome nervesystemet (Nathanson, 

1992). Velkjente tegn på skam er rødmen i ansiktet, blikket som viker, senket hode, krummet 

overkropp, halsen som snører seg, og at personen får en impuls til å flykte eller skjule seg. 

Det er tydelig at både sinnet og kroppen signaliserer ønsket om å gjøre seg usynlig for den 

andre, for å unnslippe den smertefulle eksponeringen (Macdonald, 1998). Skam er ikke bare 

dypt ubehagelig å kjenne på, men også svært vanskelig å gi uttrykk for overfor andre (Lewis, 

1987). Siden skammens natur å tilsløre og impulsen er å flykte, kan det tenkes at det er 

vanskelig å uttrykke følelsen eller det den er ment å skjule mens den er aktivert. Skam for 

skammen gjør det også vanskelig å forholde seg til eller dele opplevelsen med andre. 

Følelsen isolerer oss fra andre og hemmer også muligheten for gode, skamreduserende 

relasjoner. 
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3.3 Skammens funksjon 
Izard (2009) beskriver skam som en fundamental emosjon i menneskets evolusjon og i 

individets moralske og kognitive utvikling. Selv om skam er en ubehagelig følelse for oss, 

har den altså en viktig og adaptiv funksjon i måten den regulerer vårt samspill med andre på. 

Den gode skammen (Skårderud, 2001a) er grunnleggende for at vi utvikler og opprettholder 

konformitet til gruppens normer og regler. Den hindrer oss i å bryte lover og regler, og 

skjermer oss fra uønskede avsløringer. I tillegg har skam en viktig funksjon i å påvirke 

nærhet og avstand til andre. 

 Retzinger (1998) skriver at skammen er som en termostat som hjelper med å regulere 

relasjoner. Erfaringsvis er skam en følelse som er sentral i spørsmål som: hvor går mine 

grenser, hva er greit for meg og ikke, hvor mye tør jeg å vise, hvor mye plass kan jeg ta eller 

få, og hvilke behov kan jeg uttrykke og bli møtt på? Intensiteten av skamfølelsen vil avgjøre 

hvorvidt den er adaptiv eller ikke. For eksempel kan uhensiktsmessig skam føre til at man 

ikke tør å ta plass blant andre, hevde seg selv og sine meninger, uttrykke og handle på sine 

behov og ønsker eller sette grenser for andre. Når skam ikke fungerer slik den skal, for 

eksempel ved at den er ubevisst, undertrykkes, ignoreres eller projiseres over på andre, blir 

også regulering i forhold til andre vanskelig. Da snakker vi om den dårlige skammen 

(Skårderud, 2001a). Det er den ødeleggende og smertefulle opplevelsen av verdiløshet, av å 

bli avslørt for den man egentlig ikke ønsker å være. Hvis skamfølelsen har gått fra å være en 

korrigerende og adaptiv reaksjon til å bli en kronisk tilstand, kan psykisk, fysisk og sosial 

dysfunksjon oppstå. 

Mye kan sies om hvordan skam, både god og dårlig, virker på og hva den gjør med et 

menneske. Men hva er egentlig mekanismene bak affekten? En måte å forstå skammens 

funksjon på er at den regulerer oss gjennom å regulere andre affekter, for eksempel ved å 

påvirke hvor intenst vi opplever og uttrykker våre følelser. Tomkins (1987) skriver at 

skamopplevelsen gjøres mer smertefull ved at den kobles til andre negative affekter som 

frykt, avsky eller sinne. Men det som trigger skam i øyeblikket er ifølge Tomkins (1963) 

enhver opplevelse (eller hinder) som krever en rask nedregulering av de positive affektene 

glede og interesse. 

Jeg tillater meg å illustrere mekanismen med et temarelevant eksempel fra eget liv. 

Jeg setter pris på å spise ute med venner. En kveld prøver vi ut en ny og populær 

hamburgerrestaurant. Alle har bestilt meny med burger og tilbehør, og når jeg har spist opp 

middagen ser jeg at de andres tallerkener ikke er like tomme som min. De andre sier de er 
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stappmette og puster tungt ut, og ingen ser ut til å dele den samme gleden over måltidet som 

meg. Jeg kjenner at jeg egentlig har lyst på dessert. Det dukker opp en tanke om at de andre 

ser hvor mye jeg har spist sammenliknet med dem, og at de sikkert mener jeg ikke burde 

spise noe mer. Tenker de at jeg fråtser? Her vil min skam for å bli negativt oppfattet av andre 

gjøre at jeg lar være å spise mer. Det betyr ikke at jeg ikke lenger er interessert i dessert, men 

skammen hindrer meg i å handle på interessen. Slik jeg forstår Tomkins er skam ikke en av-

og-på-bryter for glede og interesse, men dens funksjon går heller ut på å stille inn intensiteten 

av de positive affektene. Det innebærer også at jo mer glede og interesse som er aktivert i en 

situasjon, jo mer skam må til for å dempe de positive affektene (Nathanson, 1987). Men selv 

om skam tenkes å hemme glede og interesse på affektnivå, spiller den en sentral rolle i 

reguleringen av andre følelsesuttrykk og behov. For eksempel kan skam komme i veien for 

behovet for trøst og trygghet når vi er triste eller redde. Skam kan også hindre oss i å sette 

grenser for andre, stå opp for oss selv og vise sinne når vi trenger det. Skammen er utydelig 

og den kan gjøre oss utydelige. 

 

3.4 Den maskerte skammen 
Skammens tildekkende vesen gjør det vanskelig å avsløre den i øyeblikket. I analyser av 

psykoterapitimer fant Lewis (1971) at skamfølelsen overraskende ofte ikke ble identifisert og 

anerkjent av verken pasient eller terapeut. Lewis beskrev to måter for hvordan følelsen forble 

skjult på (unacknowledged shame). I noen av tilfellene kunne innholdet i samtalen (negativ 

selvevaluering) og pasientens atferd tyde på at skam var aktivert i øyeblikket. Pasientene ble 

beskrevet som matte, hadde flere taleforstyrrelser og snakket lavere. De brukte beskrivelser 

som ”lav selvfølelse”, ”føler seg dum/teit/sårbar” og liknende, men ikke skam konkret. Lewis 

mener at pasientene egentlig følte skam, men at den enten ikke ble identifisert eller erkjent 

(overt, unidentified shame). Den andre tendensen Lewis observerte i sine analyser var en 

form for forbigått skam (bypassed shame). Her snakker Lewis om at pasientene kunne kjenne 

en sterk kroppslig reaksjon, som en ”jolt to the body”. De kjente på et sterkt ubehag og 

prøvde å finne årsaken til dette. Atferden ble kjennetegnet av rask tale, i motsetning til den 

første gruppen som ble ”matt”. Lewis forklarer at skammen håndteres ulikt av de to 

gruppene. Mens den ene overveldes av skam og ikke får tak i den, forsøker den andre å unngå 

skammen aktivt. Når man forsøker å unngå skammen, men samtidig prøver å finne årsaken til 

ubehaget sitt, fanges man i en spiral og ender opp med et uløselig dilemma. Det som ifølge 

Lewis (1987) ser ut til å gi lettelse er det å bli oppmerksom på skamfølelsen. 
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Skam kan bli vanskelig å identifisere fordi den skjuler seg bak andre følelser. Av og 

til er skam også helt eller delvis ubevisst. I The Mask of Shame (1981) skriver 

psykoanalytikeren Léon Wurmser om hvordan følelser kan skjules bak eller bindes opp til 

andre følelser eller atferd, såkalte screen affects. Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon 

der selvet opplever et nederlag eller avvisning fra andre og at dette utløser skamfølelsen. 

Dersom skammen ikke er en håndterbar følelse kan den igjen raskt utløse andre affektive 

reaksjoner som sinne eller avsky rettet mot en selv eller andre. Såkalte screen affects er 

forsvar mot skammen, en måte individet håndterer sin utløste skam på. Sinne, raseri, forakt, 

overdreven grandiositet og skamløshet, latterliggjøring av andre, nummenhet og kjedsomhet, 

depresjon, misunnelse, fornektelse og flinkhet er bare noen av eksempler på uttrykk skam kan 

skjule seg bak (Skårderud, 2001a; Wurmser, 1981). Ofte kan disse sekundære 

følelsesmessige reaksjonene være så raske at den primære skammen forblir ubevisst. 

 Lewis (1987) skriver at skam er overalt samtidig som den er utrolig lett å overse. 

Dette kan skyldes det faktum at skam i utgangspunktet er vanskelig å forholde seg til, men 

også at den sammenliknet med andre følelser er noe vi snakker lite om (Macdonald, 1998). 

Generelt synes det å være mer vanlig å bruke synonymer eller relaterte begreper som flauhet, 

ydmykelse eller sjenanse når vi egentlig snakker om skam. Det at vi har mange ulike 

skamrelaterte begreper kan vitne om at det er en vanskelig følelse å gripe, også for såkalte 

eksperter. Noe av svaret på hvorfor skam kan oppleves så diffust finner vi igjen hos Tomkins:  
Discouragement, shyness, shame, and guilt are identical as affects, though not so experienced because 

of differential coassembly of perceived causes and consequences. Shyness is about strangeness of the 

other; guilt is about moral transgression; shame is about inferiority; discouragement is about temporary 

defeat; but the core affect in all four is identical, although the coassembled perceptions, cognitions, and 

intentions may be vastly different (Tomkins, 1995, s. 399-400). 

I likhet med Tomkins tenker jeg at skam er en underliggende kjerneaffekt, som kan være 

kilde til ulike følelsesmessige opplevelser for oss. I forlengelse av det kan man forstå skam 

som en kilde til en ”familie av emosjoner” (Wurmser, 1981), en skamfamilie. Hvordan vi 

subjektivt erfarer skam i en gitt situasjon vil variere på bakgrunn av hva den utløses av, 

hvordan vi fortolker den og hva det får oss til å gjøre, føle og tenke om oss selv og andre. 

Opplevelser som skyld, flauhet, ydmykelse eller selvkritikk, negativ selvevaluering og lav 

selvfølelse, kan i lys av dette ha sine røtter i skam. Selv om disse betegnes og oppleves som 

forskjellig fra skam, kan de i tråd med Tomkins teori forstås som en slags utvidelse av 

skammens slektstre. Samtidig påpeker Gilbert (1998) et viktig poeng om at skam kan miste 

sin nytteverdi ved at den blir gjort til et altomfattende konsept.  
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En av skammens nærmeste slektninger er skyld. Skam og skyld regnes som sentrale 

selvbevisste og moralske emosjoner. Aktiveringen av begge følelsene kan fungere som signal 

på at viktige affektive bånd til andre blir truet. Tangney og Dearing (2002) skriver at 

samfunnet i dag har blitt ”skam-fobisk” fordi ordet skam nærmest ikke inngår i dagligtalen. 

Undersøkelser blant både eksperter og folk flest tyder i tillegg på at skam og skyld blir brukt 

synonymt om hverandre. På face value synes det som at skam og skyld da handler om samme 

ting. Forskning og teori framholder derimot at det kan være kvalitative forskjeller mellom 

emosjonene, som gjør at det å bruke de som synonymer blir misvisende. Skillet mellom skam 

og skyld bør derfor tydeliggjøres mer. Et slikt skille hevdes også å ha implikasjoner for 

psykopatologi (Lewis, 1987; Tangney, 1991; Tangney et al., 1992). Lewis (1971) foreslo et 

skille som innebærer en forståelse av skyld som selvets negative evaluering av en spesifikk 

handling eller atferd (”hva jeg gjorde”). Skam forstås derimot som selvets negative og 

globale evaluering av hele selvet (”hvem jeg er”).  

Skyld og skam har som sagt en adaptiv funksjon i å regulere vår eksistens med andre. 

Det er når følelsene ikke kan uttrykkes på en hensiktsmessig måte at det ifølge Lewis (1987) 

kan oppstå patologiske symptomer. Skam oppleves som mer smertefull enn skyld, fordi den i 

større grad angriper kjernen i selvet. I tillegg til Lewis’ egne studier, har flere støttet opp 

under denne distinksjonen (se for eksempel Tangney & Dearing, 2002). En undersøkelse 

blant studenter fant at generell psykopatologi i større grad var assosiert med skam, og at 

skyldfølelse ikke viste å ha noe egen sammenheng med psykiske vansker (Tangney et al., 

1992). Det som blir foreslått er at vi i klinikk ofte møter en sammenvevd form for skam og 

skyld (Tangney et al., 1992). Tangney og kolleger (1992) skriver at skam konsekvent har vist 

seg å korrelere med blant annet lav selvtillit, eksternalisering av skyld, bitterhet, forakt, sinne, 

svekket empati og dysfunksjonelle relasjoner i familien. I motsetning viser skyld å ha en 

positiv sammenheng med interpersonlig empati og negativ sammenheng med for eksempel 

eksternalisering og bitterhet i forhold til andre. Med andre ord kan skam være skadelig for 

forholdet til en selv og andre, mens skyld potensielt kan føre til bedre relasjoner med andre.  

På en side kan det se ut som at skam har mange gjenkjennbare trekk, men at det 

likevel er flere hinder i veien for at den identifiseres og adresseres. I intervjusituasjonen fant 

Lindsay-Hartz (1984) at deltakere opplevde det som enklere å gjenkalle eksempler på når de 

følte skyld, enn eksempler på skamfulle situasjoner. Skamfulle opplevelser er vanskeligere å 

uttrykke enn andre følelsesrelaterte opplevelser, og skammen kan skjule seg bak tomhet og 

forvirring, eller andre uttrykk og følelser. Det kan også være tabu å dele sin skam (skam for 

skammen). Lindsay-Hartz (1984) har gjennom sin forskning på skam erfart at man som regel 
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må spørre om skam eksplisitt: ”The desire to hide and get out leads people to be silent about 

their experiences of shame. If one does not ask, one does not find out about such 

experiences” (s. 693). Det blir interessant å se hvorvidt man har spurt personer med 

overspisingslidelse om skam. 

 

3.5 Skamhåndtering 
Det er tydelig at skam er en kompleks følelse, som kan oppleves svært ulikt fra person til 

person og fra situasjon til situasjon. Siden skam ofte er svært ubehagelig motiverer den oss til 

å redusere dens virkning på oss. En viktig del av skamopplevelsen blir derfor hva den får oss 

til å gjøre og hvordan vi håndterer den. Strategier som allerede har blitt nevnt er å skjule seg 

selv, maskere følelsen, hemmelighetsholdelse eller unngåelse av følelsen. 

Med utgangspunkt Tomkins’ teori om affekter har Nathanson (1992) foreslått en 

konkret modell for å forstå skamhåndtering. Modellen kalles skammens kompass og 

retningene i kompasset står for fire typer responsstrategier (skript) som utløses av skam: 

tilbaketrekning, unngåelse, selvangrep, og angrep rettet mot andre (Nathanson, 1992). Under 

hver av de fire kategoriene vil vi finne variasjoner av den overordnede strategien. De fleste 

av oss vil fra tid til annen ta i bruk og variere mellom alle fire strategier i møte med skam, 

noe som er hensiktsmessig med tanke på at skamfølelsen også kan være adaptiv i visse 

situasjoner. Skamhåndtering kan derimot føre til plager og vansker når vårt repertoar kun 

består av én eller få strategi(er). Jeg skal nå gi en oppsummering av de fire retningene slik jeg 

forstår modellen, og bruker Karin til å gi noen konkrete eksempler. 

Dersom man bruker strategier som tilbaketrekning for å regulere skamubehaget, er 

motivasjonen å redusere eksponering for den situasjonen som utløser følelsen. Strategien er 

ofte forbundet med at skammen utløser et sterkt fysisk ubehag og frykt, spesielt for negativ 

evaluering fra andre, som man så begrenser med å trekke seg bort. For eksempel tenker jeg at 

Karins skamfølelse i møte med andre ble så sterk at hun til slutt måtte komme seg fysisk bort 

fra dem og bosette seg alene på øya. Av og til er det å trekke seg tilbake en vanlig og 

hensiktsmessig strategi der man kan få tid til å kjenne på følelsen i ro, men den kan samtidig 

føre til sosial isolering og være med på å opprettholde skammen. 

Skamfølelsen kan utløse selvangrep hvor vi nedvurderer oss selv ved å vende sinne, 

avsky eller forakt innover. Selvangrep er en måte å håndtere skam på ved å ta ansvar i 

situasjonen, som samtidig bevarer relasjoner til andre. Funksjonen ved å angripe selvet på 

den måten er at man på sikt forsøker å forhindre at liknende skaminduserende situasjoner 
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oppstår igjen. Samtidig kan denne strategien føre til mer smerte og skam, ved at man for 

eksempel tolererer gjentagende ydmykelse fra andre. Karin retter ofte kritikk mot seg selv og 

sitt forhold til kropp og mat. Av og til hjelper det henne til å være mer bevisst i matveien, 

men oftest er hun en hard selvkritiker, noe som forsterker negative følelser og ubehag. Felles 

for både tilbaketrekning og selvangrep er at personen til en viss grad aksepterer skammen ved 

å erkjenne opplevelsen av at det er noe galt med en selv. 

Når skam håndteres med unnvikelse, er strategien å distrahere selvet og andre fra den 

sterke følelsen. Skamfølelsen blir dermed ikke akseptert og holdes aktivt borte fra 

bevisstheten. Ved å oppsøke aktiviteter som utløser de positive affektene glede og interesse 

forsøker man å unngå skammen. Målet er at det man sier eller gjør gir en selv og andre 

inntrykk av at man hever seg over skammen. ”Skamløshet”, som rusmisbruk, sex, 

spillavhengighet, og kanskje også overspising, kan ofte være et eksempel på unnvikelse. 

Den siste responsen er angrep mot andre, der følelser som sinne, avsky og forakt 

rettes utover. Skamfølelsen kan komme av at man kjenner seg liten eller avvist av andre, og 

hvis ikke man aksepterer den som gyldig (slik man gjør ved selvangrep) vil følelsene rettes 

utover. Det gjøres ved at man overfører sin følelse over på andre, for eksempel gjennom 

eksternalisering av skyld eller ved å styrke egen selvfølelse gjennom å svekke andres (for 

eksempel gjennom vold, baksnakking eller utestenging). 

Oppfatningen jeg sitter igjen med etter den komprimerte gjennomgangen av teori om 

skam er at vi i det daglige omgir oss med en god del skam, uten at vi kanskje er helt klar over 

den. På en side er det meningsfullt å forstå skam som roten til indre kaos, at den tilsløres av 

og tilslører andre følelser og atferd. På en annen side kan skam bli et stort og teoretisk, 

abstrakt og lite håndgripelig begrep i praksis. Det er likevel ikke tvil om at en sterk 

skamfølelse og uhensiktsmessig håndtering av den kan føre til alvorlige forstyrrelser i ens 

funksjon. Jeg er nysgjerrig på om forskning kan belyse skammens rolle i overspisingslidelse. 

I følgende del vil jeg oppsummere resultater fra litteraturundersøkelsen. 

 

3.6 Empiri om skam og overspisingslidelse 
Selv om skam ofte er nevnt som en viktig faktor i spiseforstyrrelser, har denne 

sammenhengen blitt lite belyst empirisk (Swan & Andrews, 2003). En del av min 

litteraturstudie var å gjøre et systematisk søk etter publisert empiri som undersøkte 

sammenhengen mellom skam og overspisingslidelse. Spesifikasjonene for søket har jeg 

beskrevet under metodevalg i kapittel 1. I første omgang avgrenset jeg søket til de to 
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begrepene skam og overspisingslidelse. Da søket ga svært få relevante resultater, valgte jeg å 

utvide med å inkludere relaterte begreper som negativ affekt, selvbevissthet, selvkritikk og 

selvevaluering. Mens det kan virke som at det første søket per dags dato er for restriktivt, 

måtte jeg være mer selektiv i det utvidede søket. Nedenfor presenterer jeg en kort 

oppsummering av relevante funn fra utvalgte kvantitative og kvalitative studier. 

 

3.6.1 Kvantitative studier 
Skam er en kompleks følelse, som kan være vanskelig å få tak på og operasjonalisere. I 

forskning er man derfor avhengig av gode og systematiske målemetoder. Eksempler på 

etablerte instrumenter som anvendes i måling av skam er Internalised Shame Scale (ISS; 

Cook, 1994), Other As Shamer (OAS; Goss, Gilbert, & Allan, 1994) eller Experience of 

Shame Scale (ESS; Andrews, Qian, & Valentine, 2002). 

I en studie brukte Masheb, Grilo og Brondolo (1999) ISS til å måle skam og negativ 

selvevaluering blant kvinner i to kliniske grupper. Den ene gruppen bestod av kvinner som 

oppfylte kriteriene for overspisingslidelse – en psykisk lidelse med somatiske implikasjoner, 

og den av andre kvinner med vulvodyni (smerter i vulva) – en somatisk lidelse med psykiske 

implikasjoner. I begge de kliniske gruppene fant Masheb og kolleger (1999) høyere skårer på 

skam enn i kontrollgruppen. Sammenliknet med kontroll- og vulvodynigruppen hadde BED-

gruppen signifikant høyere skårer på ISS. Graden av skam var i tillegg assosiert med høyere 

symptomtrykk, og i BED-gruppen var den også relatert til overvurdering av figur og vekt.  

Jambekar, Masheb og Grilo (2003) brukte også ISS til å undersøke forholdet mellom 

skam og BED blant kvinner og menn. Denne studien replikerte tidligere funn, og fant sterk 

sammenheng mellom skam og BED-patologi. Analysene viste ingen signifikante forskjeller 

mellom menn og kvinner når det kom til skårer på ISS. En interessant kjønnsforskjell som 

fremkom i analysene var at skam hos menn var mest relatert til misnøye med kropp, mens 

kvinners skam var mest relatert til bekymring rundt vekt (Jambekar et al., 2003). 

I en tysk studie blant personer med fedme med og uten BED undersøkte Albohn-

Kuhne og Rief (2011) skam og skyld relatert til mat, kropp og vekt, og hvordan følelsene 

påvirket selvtillit og sosial angst. Begge deltakergruppene rapporterte om skam knyttet til 

kropp. Resultatene viste derimot at individer med BED skåret høyere på skam og skyld, og at 

lave skårer på selvtillit hadde nær sammenheng med økt skamfølelse. Sosial angst var i større 

grad forbundet med BED-symptomer enn fedme blant deltakerne.  
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En oversikt over flere eksperimentelle studier med både overvektige og BED-

pasienter konkluderer med at overspising ser ut til å spille en sentral rolle i reguleringen av 

negative emosjoner (Leehr et al., 2015). Dette støtter den teoretiske modellen om overspising 

som affektregulering. Studiene fokuserer mest på negative følelser som sinne, tristhet, frykt 

eller ”stress”. Skam blir sjelden rapportert om, og det er usikkert om det kommer av at den 

faktisk ikke fører til overspising, at den underrapporteres, eller at man ikke spør om skam. 

Gjennom selvrapportering undersøkte Zeeck og medarbeidere (2011) sammenhengen 

mellom et bredt spekter av emosjoner og spising hos BED-pasienter. Deltakere med BED ble 

sammenliknet med en overvektig (uten overspising) og normalvektig kontrollgruppe. I 

studien ble deltakerne spurt om hvilke følelser de kunne kjenne på i hverdagen, hvilke 

følelser de kunne kjenne på forut for vanlig spising og overspisingsepisoder. De fikk også 

spørsmål om følelser som kunne føre til at de fikk lyst på mat, uten at de nødvendigvis spiste. 

Resultatene viste en sammenheng mellom negative affekter og lyst på mat, men også 

overspising hos BED-gruppen. Relasjonelle følelser, som sinne, sårhet, ensomhet, skyld ble 

oftest oppgitt i forkant av overspising. Mange i BED-gruppen rapporterte at skam var en 

hyppig følelse i hverdagen, men den var sjelden eksplisitt nevnt som utløsende for 

overspisingsepisoder i denne studien. Sinne var den mest nevnte triggeren.  

 Duarte og kolleger (2014) undersøkte hvorvidt skam knyttet til kvinners fysiske 

utseende er en prediktor for overspising blant kvinner i den generelle populasjonen, og 

hvorvidt grad av selvkritikk kan mediere denne assosiasjonen. Resultatene tyder på at skam 

uttrykt gjennom unngåelse av sosiale situasjoner (mulig kritikk av en selv og utseende), 

negativ selvvurdering og atferd som går ut på å for eksempel skjule kroppen, er sterkt 

assosiert med overspising. Resultatene viste altså en positiv sammenheng mellom 

overspising, skam og alvorlig selvkritikk, preget av avsky og selvhat. Ifølge Duarte og 

kolleger (2014) kan resultatene tolkes som at overspising er en måte å mestre trusselen om 

negativ evaluering fra andre på, som så styrker selvkritikk, hat og avsky rettet mot en selv. 

Denne prosessen kan så bidra til å opprettholde skamfølelsen, kroppsbildets betydning i skam 

og overspising.  

 Duarte, Pinto-Gouveia og Ferreira (2015) utførte en tilnærmet lik undersøkelse blant 

kvinner diagnostisert med BED (DSM-5), og fant i likhet med studien nevnt ovenfor at skam 

(målt med OAS) var assosiert med betydningen av kroppsbilde, og predikerte 

alvorlighetsgraden av BED-symptomer. En mulig tolkning av resultatene er at når personer 

med BED opplever at de vurderes negativt av andre, sammenblandes dette med tanker og 

bekymringer om kroppsbilde, som igjen kan føre til overspising (Duarte et al., 2015). 
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En begrensning ved forskningen på BED er at mesteparten baserer seg på 

selvrapportering eller retrospektive undersøkelser (loggføring eller  ”hva førte til at du 

overspiste?”). Retningen på sammenhengen mellom skam og overspising er derfor ikke 

tydelig. Jeg fant kun to studier som hadde undersøkt skam og overspising eksperimentelt. 

Chao, Yang og Chiou (2012) undersøkte sammenhengen mellom skam og hvorvidt det 

påvirket spising i et ikke-klinisk utvalg (normalvektig uten BED). I eksperimentgruppen ble 

skam indusert ved at deltakerne fikk negativ evaluering på en gjennomført oppgave. I 

etterkant fikk deltakerne muligheten til å forsyne seg med ønsket mengde mat fra en buffé (i 

en annen versjon fikk de nougat). Analysene viste at skamgruppen forsynte seg og spiste 

signifikant mer enn kontrollgruppen. Forfatterne tolker resultatene som at maten brukes som 

beskyttelse mot skamfølelsen og devaluering av selvet etter at man har feilet. Selv om 

deltakerne i studien ikke hadde BED er dette interessante funn fordi de viser hvordan skam 

potensielt kan være en mekanisme bak overspisingslidelse. I en liknende eksperimentell 

studie induserte Abdullah (2015) skam og angst blant personer som rapporterte om 

patologisk overspising den siste måneden. Også i denne studien var overspising relatert til 

skam, men her var det kombinasjonen skam og angst som så ut til å til å trigge overspising. 

 Berg og medarbeidere (2015) undersøkte hvordan ulike negative affekter globalt og 

spesifikt (frykt, skyld, fiendtlighet og tristhet) påvirket overspising. Deltakerne i studien 

registrerte alle spiseepisoder og overspising, samt hvilke følelser de kjente på før og etter at 

de spiste. Resultatene viste at skyld var den av affektene som ofte trigget og etterfulgte 

overspising (Berg et al., 2015). I diskusjonen skriver forfatterne: ”It is important to note that 

although the subscale is titled ‘Guilt,’ the item content of the Guilt subscale (i.e., ‘angry with 

self,’ ‘ashamed,’ ‘disgusted,’ ‘dissatisfied with self’) may be more suggestive of ‘shame’ 

(i.e., embarrassment, inadequacy) than ‘guilt’ (i.e., culpability),”(Berg et al., 2015, s. 650-

51). Det kan virke som at studien i praksis undersøkte hvordan skam påvirket overspising. 

 Forskningen på diagnosekriterene i BED har fokusert lite på de fem diagnostiske 

indikatorene på kontrolltap. I en studie blant personer med bulimi og BED undesøkte White 

og Grilo (2011) diagnostisk prediktiv verdi av disse indikatorene 1) spiser fortere enn 

normalt, 2) spiser slik at man er ubehagelig mett, 3) spiser store mengder mat uten å være 

fysisk sulten, 4) spiser alene fordi man er flau over hvor mye man spiser og 5) føler skyld 

eller vemmelse eller blir deprimert etter overspisingen (APA, 2013). White og Grilo (2011) 

fant at alle indikatorene så ut til å predikere diagnosen, men  å ”spise alene fordi man er flau 

over hvor mye man spiser” syntes å være den beste til å indikere overspisingslidelse hos en 

person. Samtidig er fravær av ”føler skyld eller vemmelse eller blir deprimert” den sterkeste 
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indikatoren på å utelukke diagnosen. Ut fra disse resultatene kan man konkludere med at de 

to affektive indikatorene best predikerer hvorvidt en person har BED eller ikke.  

 Hepworth og Paxton (2007) spurte australske kvinner som på gitt tidspunkt hadde 

eller hadde hatt bulimi og BED om hva som gjorde at de forstod at de hadde et problem, 

hvilke hinder de så til å oppsøke hjelp, og hva som var motivasjonen til å oppsøke hjelp. 

Skam, frykten for negativ sosial evaluering eller stigma ble av flest nevnt som barrierer til å 

oppsøke hjelp (Hepworth & Paxton, 2007). Funn i denne studien viser at skam er en av 

årsakene til at et mindretall kommer i behandling for sin spiseforstyrrelse, også BED. 

Sosial angst og spiseforstyrrelser har høy komorbiditet. Grabhorn, Stenner, Ullrich og 

Kaufhold (2006) fant at skam var en viktig medierende faktor for sosial angst i anoreksi og 

bulimi. Levinson og Rodebaugh (2015) mener at frykt for andres negative evaluering av en 

selv eller ens utseende er en felles sårbarhet eller mekanisme bak både spiseforstyrrelser og 

sosial angst. Epidemiologiske studier har vist at personer med overspisingslidelse ser ut til å 

streve med sosial angst og forhøyet selvbevissthet. Sawaoka, Barnes, Blomquist, Masheb og 

Grilo (2012) fant at økt sosial angst og selvbevissthet var assosiert med mer alvorlig 

spiseforstyrrelsespatologi, og da spesielt overvurdering av figur og vekt og antall 

overspisingsepisoder. Symptomtrykket var uavhengig av BMI, noe som kan bety at sosial 

angst og selvbevissthet ikke bare kan relateres til høy kroppsvekt. Med tanke på at sosial 

angst kan bidra til å isolasjon fra andre er det viktig å fokusere på hvordan denne 

problematikken opprettholder overspising  

Som det fremkommer av den teoretiske delen kan negativ selvevaluering og 

selvkritikk være kognitive kjennetegn på skam, og følgende studie undersøkte hvilken rolle 

selvkritikk spiller i BED. Dunkley og Grilo (2007) fant at sammenhengen mellom selvkritikk 

og overvurdering av figur og vekt blant BED-pasienter (DSM-IV) delvis kunne forklares av 

lav selvtillit og depressive symptomer. Selvkritikk ble i studien definert som ”negative 

selvvurderinger og opplevelsen av at man har mislykkes med å leve opp til egne eller andres 

forventninger” (Dunkley & Grilo, 2007). Studien foreslo en modell som viste at selvkritikk 

førte til lav selvtillit, som igjen ble definert som ”global negativ vurdering av selvet” 

(Dunkley & Grilo, 2007). Kan mål på selvkritikk være en inngangsport til skamfølelsen? 

Gilbert (2005) har hevdet at individer med forhøyede selvkritiske trekk er mer sårbare 

for skam og at økt selvkritikk vil være forbundet med mer alvorlig psykopatologi. Kelly og 

Carter (2013) undersøkte hvorvidt denne teorien ville gjelde blant personer med ulike 

spiseforstyrrelser, inkludert BED. Resultatene viste at høy grad av selvkritikk er forbundet 

med økt symptomtrykk, og denne sammenhengen kan forklares av skamfølelsen. Kelly og 
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Carter (2013) argumenterer for at dette kan tyde på at skam har en sentral rolle i 

spiseforstyrrelser. Et annet viktig poeng som kommer frem i denne studien er at manges 

selvkritikk og skam ikke bare er relatert til mat, kropp og vekt, men at mange med 

spiseforstyrrelser har generelle (globale) negative antakelser om seg selv som personer. Dette 

kan være en påminner om at områdespesifikke symptomer (som spiseforstyrrelse) kan være 

et uttrykk for mer global selvfølelsesproblematikk. 

Medfølelsesfokusert terapi (compassion-focused therapy [CFT]) bygger på klinisk 

erfaring med at høyt selvkritiske eller skamfulle pasienter strever med varme følelser mot en 

selv (Gilbert, 2014). Hensikten med CFT er å mobilisere og styrke pasientenes 

selvmedfølelse gjennom ulike typer øvelser og intervensjoner i terapi. Selvmedfølelse 

reduserer skam og er med på å bryte de onde sirklene og lidelsen den skaper. Undersøkelser 

av CFT tyder på at det potensielt kan være en nyttig behandling for ulike typer psykiske 

lidelser (inkludert spiseforstyrrelser), og behandlingen kan kombineres med andre 

terapeutiske retninger (for eksempel CBT). Foreløpig fant jeg kun en pilotstudie som ser på 

CFT for BED. I denne studien så Kelly og Carter (2015) på effekten av CFT-basert selvhjelp 

sammenliknet med selvhjelp rettet mot måltidsplan og atferd, og venteliste (Kelly & Carter, 

2015). Resultatene fra denne studien kan ikke generaliseres, men indikerer at økt 

selvmedfølelse reduserte symptomer som overspising og overvurdering av betydning av figur 

og vekt mer enn de andre intervensjonene. Kelly og Carter (2015) observerte at deltakere som 

hadde mindre utbytte av CFT-intervensjonene skåret høyere på en fasett som målte frykt for å 

gi eller motta medfølelse. Forskning på CFT er foreløpig i en startfase, men terapiretningens 

utvikling kan være et tegn på at det er behov for mer spesifikt fokus på skam i strukturerte 

behandlingsmodeller. 

 

3.6.2 Kvalitative studier 
Sandy (2007) intervjuet i sin doktoravhandling ni kvinner om deres liv med 

overspisingslidelse. En rekke felles temaer dukket opp i intervjuene, for eksempel forholdet 

mellom følelser og mat, tap av kontroll, tvangstanker, opplevelsen av ”å ikke være god nok”, 

isolasjon og hemmelighetshold, negativt kroppsbilde og vektproblemer, og opplevelsen av ”å 

ikke passe inn”. De fire siste temaene er etter mitt skjønn relatert til skamfølelsen, som også 

var et tema de ni kvinnene snakker om. Kvinnene forteller om behovet for mat som lindrende 

for vonde følelser, men at det raskt snur til selvhat og skam. Flere beskriver at de har en 

grunnleggende opplevelse av å være verdiløse, håpløse, forferdelige eller mangelfulle. En av 
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kvinnene sier: ”I fear that if people knew who I really was, they would reject me and be 

repulsed” (Sandy, 2007, s. 101). Mange forteller om opplevelser i oppveksten, der de har blitt 

kritisert for sin vekt eller spising av sine foreldre. Ensomhet, utenforskap og mangel på 

aksept fra andre gjennomsyrer deres livshistorie. Flere har blitt målt opp mot ideelle 

standarder, for eksempel søsken. Overspisingslidelsen gir dem følelsen av at de har feilet, og 

de må derfor isolere seg fra andre. Isolasjon forsterker igjen overspisingen. For å skjule sin 

lidelse har kvinnene etter hvert mange hemmeligheter. De lyver om mat de spiser, later som 

at de kjøper mat til flere og handler i flere butikker. De lever i konstant frykt for at noen skal 

oppdage hemmeligheten deres. Ofte er kroppen den som avslører at noe er galt, og den blir 

derfor en fiende. 

Mange av temaene i studien ovenfor kommer igjen i en kvalitativ studie av Starkman 

(2005), som dybdeintervjuet 13 kvinner med overspisingslidelse om deres forhold til 

spiseforstyrrelsen, kroppen og selvet. Sentrale temaer i denne studien er matens støttende, 

distraherende eller regulerende funksjon, skam, traumer, familie og relasjoner. Starkman er 

opptatt av at overspisingslidelse er et resultat av manglende kobling mellom kropp og sinn, 

og skam og isolasjon. Gjennom sin kliniske praksis har Starkman (2015) erfart at kvinner 

med BED profitterer på gruppeterapi med fokus på mindfulness og selvmedfølelse. I 

artikkelen fra 2015 gir hun eksempler fra et gruppeforløp. Et viktig vendepunkt for flere 

kvinner i hennes gruppe har vært at overspisingen omformuleres fra å være noe skamfullt og 

isolerende, til at det er et forsøk på å redusere lidelse. Denne omformuleringen har bidratt til 

å øke kvinnenes selvmedfølelse og redusere den ødeleggende opplevelsen av skam. 

 Husebø (2007) fant overlappende temaer i sin masteravhandling der hun undersøkte 

opplevelsen av spiseforstyrrelsen gjennom dybdeintervjuer av åtte norske kvinner med BED. 

Deltakerne i studien beskrev sterke følelser av skam og skyld, sinne rettet mot seg selv og 

frustrasjon over deres overspising. Det at de overspiser har gitt dem følelsen av at de feiler 

konstant, og oppnår ikke sitt ideal. Mange har internalisert forklaringen om at overspising 

skyldes manglende viljestyrke og personlige svakheter. En av deltakerne delte at hun kanskje 

hadde skammet seg mindre hvis hun hadde hatt anoreksi, fordi anorektikere er gode til å ikke 

spise (Husebø, 2007, s. 42). Flere beskriver det å spise foran andre som skamfullt, noe som 

etter hvert bidrar til at de spiser alene. Dette ser ut til å styrke skammen rundt overspising i 

enda større grad.  
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3.7 Oppsummering 
Skam har en viktig funksjon i å ivareta vår overlevelse i den sosiale verden. Men som vi ser 

kan uhensiktsmessig skam eller uhensiktsmessig håndtering av den skape alvorlige vansker. 

Det sentrale ved skam er den negative selvoppfattelsen enten i ens egne eller andres øyne og 

impulsen til å skjule seg for den andre. Unngåelsen, tilbaketrekningen, selvangrepet eller 

angrepet rettet mot andre kan være måter å håndtere skamfølelsen på. Det er også tydelig at 

skam er vanskelig å sette ord på i øyeblikket, og må bli spurt om mer direkte. Samtidig vil det 

kreve tålmodighet og tillit for at skamfulle opplevelser kan deles med andre.  

Foreløpig er skam mer utforsket teoretisk enn empirisk, noe som kan forklares av at 

det er vanskelig å adressere og operasjonalisere skam i forskning. Forskningslitteratur på 

skam i overspisingslidelse er begrenset, men studiene jeg har referert til viser at følelsen kan 

relateres til overspising og overspisingslidelse på flere måter. Skam er blant annet relatert til 

mer alvorlig patologi. Muligens kan det være en sammenheng mellom skam og 

kroppsbildeproblematikk, som ble presentert i kapittel 2. Studiene jeg har presentert viser 

også at skam kan skjule seg bak for eksempel skyld, depresjon, sosial angst eller selvkritikk. 

Det kan være utfordrende å finne kvantitative studier som ser spesifikt på skam som en faktor 

i overspisingslidelse. Skamfølelsen er derimot lett å finne igjen i kvalitative undersøkelser av 

overspisingslidelse. Dette er en interessant forskjell, som muligens kan ha en sammenheng 

med at det er vanskelig å operasjonalisere ”skam” i kvantitative studier, men at 

skamopplevelsen er mer tilgjengelig gjennom en kvalitativ tilnærming.  
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4 Diskusjon 
I det følgende vil jeg ta utgangspunkt i litteraturen jeg har presentert i kapitlene ovenfor. Jeg 

kommer til å drøfte og reflektere rundt noen overordnede betraktninger ut fra min forståelse 

av teorien og empirien, og vil i mindre grad referere til spesifikke kilder. Avslutningsvis 

ønsker jeg å presentere implikasjoner for behandling og forskning, før et gjensyn med Karin 

runder av oppgaven. 

 

4.1 Skammens relevans i forståelsen av overspisingslidelse 
Er skam en relevant følelse i forståelsen av overspisingslidelse, i så fall hvordan? 

Litteraturgjennomgangen har vist at overspisingslidelse er en sammensatt lidelse med en 

rekke psykiske, somatiske og kulturelle kjennetegn. Det er mange faktorer som spiller inn og 

påvirker lidelsesuttrykket. Skam kan være en viktig og relevant, men også underkommunisert 

følelse i forståelsen av overspisingslidelse. Selv om evidensgrunnlaget for skammens rolle i 

overspisingslidelse er begrenset, ser det ut til å vokse gradvis. Det framgår at skam er en 

viktig faktor i overspisingslidelse, da følelsen er relatert til for eksempel alvorlighetsgrad, 

selvbilde, kroppsbilde, interpersonlige problemer, depresjon, sosial angst, grad av selvkritikk 

og hemmelighetshold i overspisingslidelse. Skam er et sentralt hinder for å oppsøke hjelp.  

Helt konkret er skam relevant for det diagnostiske perspektivet på overspisingslidelse, 

da dens rolle uttrykkes indirekte i to av atferdsindikatorene på kontrolltap i 

diagnosekriteriene. Skamaffekten kan knyttes til at man spiser alene og er flau over egen 

atferd. Den andre affektive indikatoren på tap av selvkontroll er etterfølgende følelser av 

tristhet, vemmelse og skyld, som også kan tenkes å være relatert til en underliggende 

skamfølelse. Relevansen styrkes av at det er nettopp disse to indikatorene som har vist seg å 

ha best diagnostisk prediksjonsverdi (White & Grilo, 2011). På en annen side krever 

diagnosekriteriene at man oppfyller kun tre av fem atferdsindikatorer på kontrolltap. I praksis 

holder det å oppgi at man spiser fortere enn normalt, spiser slik at man er ubehagelig mett og 

spiser store mengder mat uten å være fysisk sulten uten at de affektive indikatorene trenger å 

bli nevnt. Det kunne vært interessant å undersøke eventuelle forskjeller mellom personer som 

oppgir at de spiser alene og opplever negative følelser i etterkant, og de som ikke oppgir 

dette. Etter min mening er det nettopp de to affektive indikatorene som peker på viktige 

psykologiske mekanismer som gjør overspisingslidelse til en psykisk lidelse.  
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Kvalitative undersøkelser blant kvinner med overspisingslidelse bekrefter også at 

skam er et viktig og gjennomgripende tema i livet med spiseforstyrrelsen. I likhet med Karin 

forteller mange om en opplevelse av å ikke være gode nok, av å være manglende, om 

fremmedgjøring og om erfaringer med å bli kritisert for den de er fra tidlig av. Det etterlater 

et inntrykk av at skam ikke bare er spesifikt knyttet til overspisingen og kropp. Skammen er 

en helhetlig vurdering av personen som inadekvat eller ikke elskelig, og overspisingslidelsen 

er bare et av de observerbare eksemplene på den underliggende skamfølelsen. Fordelen med 

kvalitativ forskning er at subjektive opplevelser og sammenhenger kan tre frem på en naturlig 

måte. Den kvantitative forskningen har som hensikt å vise sammenhenger mellom konkrete 

og målbare trekk så objektivt som mulig. Virkeligheten stykkes mer opp, og vi risikerer å 

miste informasjon som muligens ikke blir fokusert på. Begge tilnærminger gir noe og mister 

noe, men det er tydelig at evidens fra kvantitativ forskning dominerer kunnskapsgrunnlaget 

om overspisingslidelse. I fremtiden kan evidensen fra kvalitative undersøkelsene utnyttes 

bedre og metodene bør kombineres. For behandleren er kunnskapen fra de kvalitative 

undersøkelsene svært relevant, fordi den utfyller det diagnostiske symptomperspektivet. 

Siden overspising ser ut til å spille en sentral rolle i regulering av negativ affekt, er det 

nærliggende å tro at det også er en mestringsstrategi for å regulere skam. I lys av skammens 

kompass (Nathanson, 1992) og teorien om flukt fra økt selvbevissthet (Heatherton & 

Baumeister, 1991) kan vi tolke symptomene i overspisingslidelse som uhensiktsmessig 

skamhåndtering, som unnvikelse eller tilbaketrekning. Foreløpig foreligger det lite evidens 

for denne antakelsen, da studier som har undersøkt overspising som affektregulering viser at 

skam ikke nødvendigvis er en av følelsene som utløser atferden. Tvert imot synes forskning å 

vise at det er andre negative affekter som sinne, tristhet, frykt, sårbarhet og skyld, 

overspisingen ofte er forbundet med. Man har dog ikke diskutert eller utforsket hvorvidt disse 

negative affektene kan være sekundære til eller maskere en underliggende skamfølelse. 

Foreløpig er dette spekulasjon fra min side, men det hadde vært mulig å undersøke dette ved 

å se på flere ledd i det som skjer i forkant av overspisingen. I hvilken kontekst ble de negative 

følelsene utløst i første omgang?  

Evidensen sier foreløpig lite om overspisingslidelse er skamhåndtering, men det er 

tydelig at skam er en følelse personen sitter igjen med i etterkant og en viktig 

opprettholdende mekanisme. Vi har sett at fantasien om de andre spiller en sentral rolle siden 

skam ikke bare oppstår i en faktisk, men også en forestilt relasjonell kontekst. Hvem sitt blikk 

er det man forestiller seg når overspisingen skjer i det skjulte? Hva skammer man seg over? 

Hvilke konsekvenser ser man for seg av å bli oppdaget? Overspisingslidelse er et resultat av 
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en ond spiral, der løsningen på et problem (overspising) etter hvert blir selve problemet. 

Gjentatte episoder med overspising og kontrolltap oppleves som å mislykkes gang på gang, 

noe som nærer skamfølelsen. Det igjen fører kanskje til mer hemmelighetshold og negative 

følelser om en selv, og opprettholder dermed den negative sirkelen. Å bryte ut av den onde 

spiralen krever å gi slipp på det gjentagende mønsteret av ”mer av det samme”. Det 

forutsetter at man i stedet for å unngå skammen blir oppmerksom på den og at man finner 

selvmedfølelse eller søker hjelp hos andre.  

Kommer vi utenom det å nevne den vestlige kulturens normer og idealer og økte 

fiksering på mat, kroppsideal og selvregulering? Til en viss grad kan kultur være en 

opprettholdende faktor av skammens onde sirkel i overspisingslidelse. Mat er noe som tar 

mye fokus i dag. Den blir satt i kategorier, sunn og usunn, ja-mat og nei-mat. Ved siden av en 

ekspanderende matindustri vokser slankeindustrien i takt. Samtidig som vi lever i nærmest 

grenseløs overflod av matvarer, stiller moderne kultur stadig strengere krav til selvkontroll. 

Selvkontroll er noe vi trakter etter, mens tap av den er tabu. Hvordan har det blitt til?  

Den norske antropologen Jorun Solheim (1998) har skrevet om ”den åpne kroppen” 

og kjønnssymbolikk i den moderne kultur. Kroppens åpenhet eller grenseløshet forbindes i 

symbolteori med urenhet. I hovedsak bruker Solheim teorien til å forklare hvorfor 

kvinnekroppen som i motsetning til mannekroppen er mer åpen, i større grad har blitt 

forbundet med kulturelle forestillinger om renhet og urenhet. I lys av sin teori forklarer hun 

hvordan anorektikerens behov for å lukke kroppen og skape grenser for invasjon fra 

omverden, for eksempel gjennom mat, assosieres med renhet. Jeg tenker at noen av poengene 

også kan brukes til å belyse det kulturelle perspektivet på overspising. Ifølge Solheim er 

renhet forbundet med klare grenser fra omverden. Det urene flyter derimot over, og er 

tvetydig og grenseløst. Det åpne og grenseløse truer orden, og signaliserer kaos og 

oppløsning. Å ta inn mat er å ta inn det urene. Den symbolske betydningen er at det 

grenseløse er farlig. På mange måter kan vi overføre dette til overspising, som kan oppleves  

som grenseløst. Symbolikken i overspisingslidelse er at kroppen, eller selvet, blir grenseløst 

ved å innta grenseløse mengder mat. Man gjør seg selv uren og uelskbar. 

Skårderud (2004) bygger videre på Solheims teori når han hevder at kroppen er et 

symbolsk redskap brukt til å kommunisere om identitet, men også om kultur og dens normer 

og grenser. ”Med munnen demonstrerer vi selvkontroll, den som ikke eier selvkontroll 

skammer seg gjerne – eller de andre synes at han eller hun burde skamme seg” (Skårderud, 

2001b, s. 48). Siden kontrolltap er et av de mest sentrale symptomene i den diagnostiske 

definisjonen av overspisingslidelse er skamfølelsen ikke langt unna. For den overvektige blir 
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overspisingslidelse som en dobbel skam, for tapet av selvkontroll og for å ha en stor kropp. I 

mange tilfeller avslører kroppen den hemmelige spisingen. Det gjør det enda mer skamfullt 

og viktig å holde spiseproblemet skjult, som igjen bidrar til å øke selvhat og hat mot kroppen. 

Det uttalte stigmaet i og negative evalueringen fra omgivelsene bekrefter og styrker den 

negative følelsen om en selv og ens verdi.  

Det er en interessant diskrepans mellom hvor ofte betydningen av skam trekkes frem i 

spiseforstyrrelser, og det faktiske fokuset på sammenhengen i forskningen. Muligens 

gjenspeiles denne trenden i få artikkelfunn i min undersøkelse. Skam er en 

underkommunisert følelse i forståelsen av overspisingslidelse, men som vi har sett er 

problemet at skam generelt er en underkommunisert og forbigått følelse. Den kan både bli 

omgått av personer med overspisingslidelse selv, eller terapeuter og forskere, som også er 

mennesker påvirket av eget følelsesliv. Kanskje er overspisingslidelse skamfullt i den grad at 

det er vanskelig å adressere følelsen? Tilslører vår egen skam det viktige aspektet ved 

spiseforstyrrelsen? Eller kanskje mener man at skam knyttet til overvekt og overspising er så 

selvfølgelig at man ikke går noe nærmere inn på det?  

I tillegg kan underkommunisering delvis relateres til problemer med god 

begrepsavklaring og dermed validiteten i forskningen. Et tydelig eksempel på dette er 

artikkelen av Berg og medarbeidere (2015) som i sin studie konkluderte med at det de hadde 

operasjonalisert som skyld var en av de sentrale følelsene i forkant av overspisingsepisoder 

blant deltakere med overspisingslidelse. Mens det i diskusjonen påpekes at det 

måleinstrumentet egentlig har undersøkt bedre kan forstås som skam. Skillet mellom skam, 

skyld, andre følelser og begreper er utydelig og det reflekteres igjen i at kunnskapen blir 

utydelig, selv for ekspertene. Desto større grunn til å vie skam mer oppmerksomhet. 

Oppgaven presenterer kun et av mange mulige og viktige perspektiver på 

overspisingslidelse og innholdet må ses i lys av dens begrensninger. Metodisk er en 

litteraturgjennomgang passende for bred utforskning og for å generere nye idéer. På en annen 

side er mulighetene for replikasjon mindre enn det en systematisk review ville gitt. Samtidig 

ser vi at en systematisk litteraturstudie foreløpig gir begrensede treff. Underveis har jeg støtt 

på vansker med at forskningsfeltet er spredt og uoversiktlig, og mine veivalg kan ha blitt 

påvirket av seleksjons- og bekreftelsesbias. Utfordringen har vært å finne balansen mellom 

bred utforskning og mer systematikk, hvor begrensningen kan være at jeg enten er for 

selektiv eller for restriktiv. Jeg har derfor valgt å sammenfatte min prosess innledningsvis, og 

forsøkt å redusere sjansen for at relevant litteratur blir oversett. Konklusjonene kan også bli 

påvirket av begrensninger i litteraturen jeg har basert meg på. For eksempel er det en svakhet 
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at forskning og litteratur ofte baserer seg på overspisingslidelse blant kvinner og sykelig 

overvektige. Økt kjennskap og interesse rundt BED kan bidra til mer forskning på området. 

 

4.2 Implikasjoner for behandling og forskning 
At skam er en relevant følelse i forståelse av overspisingslidelse kan få en rekke 

implikasjoner for behandling og forskning. Først og fremst indikerer det at skam kan og bør 

snakkes om mer direkte. I behandling av overspisingslidelse betyr det at man i større grad må 

flytte fokus fra det observerbare til det underliggende. Berg (2012) skriver at behandlere 

setter diagnoser på det som egentlig er skamhåndtering, og at diagnosene gir oss lite 

veiledning i hvordan vi kan møte skammen bak lidelsen. Den diagnostiske forståelsen av 

overspisingslidelse og fokuset på uhensiktsmessige atferdstendenser maskerer muligens de 

underliggende problemene pasienten forsøker å løse. Fra et transdiagnostisk perspektiv anser 

man de atferdsmessige avvikene som utgjør diagnosekriteriene som sekundære biprodukt av 

dypere psykopatologi, som overvurdering av figur og vekt (Castellini et al., 2014; Fairburn, 

2008). Men kanskje kan en dypere og kroppslig skamfølelse igjen være underliggende for de 

negative kognisjonene? 

Fokuset på skam (og andre følelser) i overspisingslidelse viser at spiseforstyrrelsen 

ikke må reduseres til en atferdsforstyrrelse, men synliggjøres som en dypereliggende psykisk 

lidelse. Det er en interessant symbolikk i det at når man spiser uten å være sulten, fyller man 

et savn etter noe annet. Spisingen kommer så i veien for å identifisere og tilfredsstille det 

egentlige savnet. Sammenliknet med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi virker det 

foreløpig som at færre tiltrekkes av terapeutisk arbeid med overvekt og overspisingslidelse. 

Kanskje blir det en mer interessant tilstand for behandlere, når den blir gitt en dypere 

emosjonell forståelse? Mine funn tyder på viktigheten av å generelt fokusere på forholdet til 

mat, kropp og seg selv blant pasienter, da overspisingslidelse ofte forbli uidentifisert. Man 

bør også fokusere mer på spiseforstyrrelser blant overvektige. 

 I de strukturerte behandlingsmodellene, som CBT og IPT, er ikke skam direkte 

adressert. Hvis alvorlighetsgrad, frafall fra behandling og tilbakevendende symptomer 

påvirkes av en underliggende skamfølelse, kan effekten av behandlingstilnærmingene styrkes 

ved å for eksempel inkludere en kartlegging av pasientens opplevelse og håndtering av 

følelsen. Det er for eksempel påfallende hvordan effekten av den interpersonlige 

terapiretningen kan se ut til å gi en mer stabil og langvarig effekt. Kan endringer i relasjonell 

kompetanse også ha en indirekte effekt på personens skamfølelse i møte med andre? 
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Fremover vil det bli interessant å følge med på forskning som spesifikt retter seg mot arbeid 

med skamfølelse og selvmedfølelse (for eksempel som medfølelsesfokusert terapi). Eventuelt 

ville det vært interessant å undersøke effekten av andre behandlingsmodeller som fokuserer 

mer spesifikt på følelser, som for eksempel emosjonsfokusert terapi eller 

affektbevissthetsmodellen (Greenberg, 2011; Monsen & Monsen, 1999). 

Fremmer forsknings- og behandlingslitteraturen om overspisingslidelse et ensidig 

perspektiv på hva som er ønsket utfall av behandling? Utfallsmålet av de evidensbaserte 

behandlingene er definert som redusering av eller abstinens fra overspising 

(atferdssymptomet). Å redusere uhensiktsmessig overspising er et ønskelig utfall av 

behandling, men er det beste og eneste målet? Kunne man fokusert mer på utvikling av bedre 

selvfølelse, økt bevissthet og toleranse for tanker og følelser, og mer hensiktsmessige måter å 

regulere følelser på? Kanskje poenget blir tydeligere hvis jeg sammenlikner 

overspisingslidelse med anoreksi. Selv om enkelte behandlere og instanser vil definere økt 

matinntak som bedring ved anoreksi, er det tvilsomt at man ville erklært personen som frisk 

kun på bakgrunn av den observerte atferdsendringen. Ser vi kritisk på resultater fra 

behandlingsforskning, kan vi stille spørsmål ved hvorvidt atferdsendring er et godt 

prognostisk mål med tanke på høyt frafall fra terapi og tilbakevendende overspisingslidelse 

etter behandling. Ferrell (2001) kritiserer at mange som slutter i behandling eller ikke 

gjennomfører planlagte oppgaver ofte har blitt betegnet som umotiverte. Kanskje er dette 

intuitivt for behandlere, men det bør i større grad tas høyde for at ”motstand” kan skjule 

ydmykende selvavsløring. Kanskje bidrar det uttalte atferdsfokuset i diagnosen og 

behandlingen til å opprettholde synet på overspising som noe skamfullt. Kan det være et tegn 

på at også ekspertene påvirkes av kulturens normer og idealer?  

Avslutningsvis vil jeg trekke frem et viktig aspekt ved denne oppgavens innhold i sin 

helhet. Som nevnt innledningsvis blir overspisingslidelse forespeilet som en av diagnosene 

som også vil inntre i kraft med den nye oppdatering av ICD-systemet. Det kan derfor være 

fordelaktig å forberede seg, fokusere på og lære av DSM-5 og de eventuelle manglene ved 

diagnosen og behandlingen av den i forkant. Spesielt kan økt kompetanse i å gjenkjenne og 

forstå symptomer og tegn på overspisingslidelse være et viktig forebyggende fokusområde 

for primær- og spesialisthelsetjenesten. Holdninger og stigma knyttet til overspising og 

overvekt kan gjøre det vanskelig å oppsøke hjelp. Det er derfor helt essensielt at 

helsepersonell kan bidra til å redusere skam rundt vanskene og det å oppsøke hjelp. 
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4.3 Avsluttende betraktninger 
Først og fremst har oppgaven forsøkt å få frem at overspisingslidelse kan være en alvorlig 

psykisk lidelse på lik linje med andre spiseforstyrrelser. Det er behov for mer fokus på både 

overspisingslidelse og skam i både klinikk og forskning. Skam kan være en viktig faktor som 

bidrar til å utløse og opprettholde onde sirkler av overspising, ved at den forsterker negative 

følelser og påvirker personen til å skjule sine vansker. Det igjen bidrar til mer skam og 

negative følelser. Mer fokus på overspisingslidelse kan muligens bidra til å redusere 

skammen knyttet til spiseforstyrrelsen. Å adressere skamfølelsen mer i for eksempel 

behandling kan potensielt bidra til bedre behandlingsutfall og redusere frafall eller 

underrapportering. Kort oppsummert kan skam få følger for utvikling, opprettholdelse og 

behandling av overspisingslidelse, og er derfor et viktig område for videre utforsking.  

Karins historie er preget av skam, ensomhet og overspising. Gjennom boken blir det 

tydelig at Karin har lært seg å holde hemmeligheter. Det er mye som holdes skjult i hennes 

familie, mange hendelser det ikke snakkes om, men som så tydelig preger et dysfunksjonelt 

samspill mellom menneskene i hennes liv. Karin skjuler seg gjennom livet, tør ikke å ta 

ordentlig plass eller tre frem, samtidig som hennes ønske er å bli sett. Det paradoksale er at 

når hun blir sett er det på grunn av maten hun tyr til som trøst når hun mangler støtte fra sine 

omgivelser. Kanskje kunne det vært nyttig for Karin å vite at mange kjenner seg igjen i 

hennes situasjon? Hadde det da blitt lettere å oppsøke hjelp eller støtte hos andre? Karin 

forstår at overspisingen er en mestringsstrategi, men hun har lite selvmedfølelse når det 

kommer til løsningen hun har utviklet. Et steg på veien for Karin kunne vært å få mer 

selvmedfølelse og forståelse for at hun har måttet ty til maten når de voksne rundt ikke var 

noen støtte å lene seg på. Det hadde også vært viktig for Karin å erkjenne at selvkontroll ikke 

nødvendigvis er selvomsorg. Mot slutten av romanen har Karin sakte men sikkert turt å 

nærme seg vonde minner og unngår ikke kroppen i like stor grad. Tvert i mot skildrer hun en 

detaljert forestilling om hvordan hun studerer hele kroppens indre og ytre. Hun skjærer i 

kroppen og hvert eneste lag, hvert eneste organ og hver eneste celle skal hun kikke på. Det er 

som om skammens slør letter og Karin kan bli mer synlig for seg selv. Det handler ikke 

lenger bare om mat og kropp. Hun kan tillate seg å føle med seg selv:  

 

Jeg gråter for kroppen min, for meg selv, for minnene disse cellene bærer på. For tap, 

for det som ble sagt og gjort, og for det som burde vært sagt og gjort. Jeg legger fra 

meg kniven, og lukker sårene. Jeg gjør det med kjærlighet. (Baugstø, 1997, s. 135) 
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