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Sammendrag 
 

Forfatter: Eirin Dolva 

Tittel: Veien mot å forstå seg selv med andre. En kvalitativ intervjuundersøkelse av ungdoms 

opplevelser av endring i mentaliseringsbasert kollektivbehandling 

Veileder: Kirsten Benum 

 

Bakgrunn: Formålet med denne studien har vært å utforske ungdoms opplevelser av egen 

endring i et mentaliseringsbasert behandlingskollektiv for unge rusavhengige. 

Forskningsspørsmålene som lå til grunn var: 1. Hvordan beskriver ungdommene sine 

opplevelser av behandlingsoppholdet og de endringene de har gått igjennom? 2. Hvordan 

beskriver de mer spesifikt endring i selvopplevelse og forholdet til viktige andre?  

Metode: Studien er et selvstendig forskningsprosjekt basert på semistrukturerte kvalitative 

intervjuer av 9 informanter (18-23 år) som har avsluttet, eller var i ferd med å avslutte 

behandlingen. Datamaterialet ble analysert ved bruk av tematisk analyse. 

Resultater: Funnene indikerte at et fokus på å øke mentaliseringevner i behandling har ført til 

bedre sosial fungering i form av blant annet bedrede kommunikasjonsevner, større evne til å 

nyansere og uttrykke følelser og færre konfliktfylte situasjoner. Det fremkom i tillegg 

beskrivelser av betydelige indre endringer som økt selvfølelse, en tydeligere forståelse av seg 

selv og en generell opplevelse av økt livsmestring. Resultatene viser at informantene er preget 

av tidligere barndomstraumer og relasjonsvansker til sine omsorgspersoner, og at et 

behandlingsfokus basert på fellesskapet som metode er med å etablere etterlengtet trygghet og 

tillit.  

Konklusjon: Studien belyser hvor sentralt relasjonsarbeid og mentaliseringsarbeid er i 

behandling av ungdom med sammensatte emosjonelle vansker. Den illustrerer også at 

terapeutisk behandling i fellesskap med andre jevnaldrende som har lignende bakgrunn 

fremmer sosial kompetanse og mentaliseringsevner. Studien viser spesielt viktigheten av å 

arbeide med de underliggende psykologiske mekanismene ved forekomsten av rusmisbruk og 

andre psykiske vansker, og da også spesielt inkludere familien i mentaliseringsfremmende 

samtaler gjennom behandlingen.  
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Forord 
 

Denne oppgaven har vært en krevende, men også svært lærerik prosess. Arbeidet har gitt meg 

mye kunnskap om viktigheten av godt ungdomsarbeid, og dette er lærdom jeg vil ta med meg 

videre inn i yrkesutførelsen som psykolog.  

 

Jeg vil først takke mine informanter for at de har delt sine historier og erfaringer. Dere er 

virkelig tapre, modige og flotte ungdommer som har jobbet dere igjennom strabasiøse 

livsutfordringer. Historiene deres har både preget og imponert meg stort, og uten deres 

utfyllende beskrivelser hadde ikke denne studien vært mulig.  

 

En stor takk til min veileder Kirsten Benum for å ha gitt meg mange kyndige innspill 

underveis. Din faglige kompetanse og engasjement, samt vennlighet og evne til å berolige 

meg i en stressende periode har blitt satt stor pris på.  

 

I tillegg vil jeg takke faglig leder ved behandlingsstedet som var utgangspunkt for denne 

studien. Du har hjulpet meg til å få et faglig overblikk over arbeidet dere utretter, og bidratt til 

en rekke fruktbare samtaler gjennom hele prosessen.   

 

Så må jeg takke deg, min kjære Kjartan. Du har vært en stor emosjonell støtte for meg, 

samtidig som du har bidratt praktisk på mange måter som har gjort det lettere for meg å dra 

dette prosjektet i land. Og Marion og Elise må selvfølgelig ikke bli glemt. Selv om det til tider 

har vært slitsomt med småbarn i en slik omfattende skriveprosess, har dere bidratt til masse 

glede. Det har vært befriende å ta pauser fra dataen og bare danset rundt med dere på 

stuegulvet. Dere er best!  

 

Nå kan jeg endelig ta et pust i bakken, og glede meg over at jeg om litt kan sette i gang med 

det arbeidet jeg har lengtet etter så lenge. Snart psykolog! 

 

 

Eirin Dolva 

Universitetet i Oslo, april 2016. 
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1 Innledning 
 

1.1 Behovet for kunnskap om ungdoms opplevelser av 

egen terapiprosess 
 

Terapiforskning som omhandler barn og unge er ikke representert i like stor grad som 

innenfor voksenfeltet (Kazdin, 2002). Dette gjelder særlig data som viser til selve prosessene 

som fører til psykologisk endring. Prosesstudier kan gi oss svært verdifull kunnskap om selve 

terapiprosessen og hvordan den enkelte klient opplever sin egen endring (Shirk & Karver, 

2006), da slik forskning primært ønsker å belyse samspillet mellom klient og behandler og 

undersøke hvilke faktorer som ser ut til å være virksomme i terapien. Klientene blir intervjuet 

om sine opplevelser av eget terapiforløp, og da spesielt om hva som har blitt opplevd som 

endringsskapende (Hill & Lambert, 2004).  

Kazdin og Nock (2003) påpeker viktigheten av psykologisk prosessforskning på barn og 

ungdom, og fremhever spesielt hvorfor en evaluering av endringsmekanismer er særlig 

hensiktsmessig. Det finnes utallige terapiformer for barn og unge, og det å få økt innsikt i 

endringsmekanismer kan gi oss en overordnet oversikt over hva som viser seg å være 

virksomt. Samtidig vil slik kunnskap kunne gi oss muligheten til å optimalisere terapeutisk 

endringsarbeid, ettersom man vil ha mer oversikt over hvilke ingredienser som bør inkluderes 

i det terapeutiske arbeidet.  

Terapiforskning handler ikke kun om å studere teknikker, men også om å forstå de store 

spørsmål, som hvordan intervenere for å endre sosiale, emosjonelle og atferdsmessige 

egenskaper. Mekanismer som greier ut om hvordan terapi virker, kan i tillegg gi oss en 

utvidet forståelse av hvordan mennesker fungerer generelt. Vitenskapelige studier av 

endringsmekanismer kan imidlertid være utfordrende ettersom kompleksiteten i menneskelig 

tenke-, føle-, og væremåter er stor. Det er sjelden én enkelt mekanisme som henger sammen 

med én spesifikk terapeutisk teknikk, og to ungdommer med de samme utfordringene kan 

reagere ulikt på samme behandling. Mer kunnskap om denne menneskelige psykologiske 

kompleksiteten vil derfor være viktig for å kunne tilby bedre og mer effektiv hjelp til ungdom 

i psykologisk behandling (Kazdin & Nock, 2003).  
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På bakgrunn av økt behov for kvalitativ prosessforskning innenfor ungdomsfeltet generelt, og 

en personlig interesse for både kollektivbehandling og mentaliseringsarbeid spesielt, ble det 

naturlig å gå inn i et slikt arbeid i forbindelse med denne hovedoppgaven. Jeg kontaktet derfor 

et kollektiv som gir bo- og behandlingstilbud til unge mennesker med ulike 

rusmiddelproblemer med forespørsel om å undersøke nærmere hvilke opplevelser 

ungdommene har hatt av den mentaliseringsbaserte behandlingen de har mottatt. Hvilke 

forhold som hadde hatt betydning for deres endringsprosess var særlig i fokus for studien. 

1.2   Rusmisbruk som symptom på underliggende    

psykologisk smerte                                                         

Det er som oftest ikke tilfeldig hvilke ungdommer som rammes av rusmisbruk. Forskning 

viser en nær sammenheng mellom ulike mentale og sosiale vansker i barndom og tidlig 

ungdomsår og narkotikaproblemer senere i livet (Morken, 2011). Det er også vist i ikke-

kliniske studier at både psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er hyppigere i den delen av 

befolkningen som har vært utsatt for alvorlige traumatiske hendelser som barn (Milne et al., 

2009, Dannlowski et al., 2012; Lauritzen, Ravndal & Larsson, 2012).  

Til tross for at jeg har intervjuet ungdommer innlagt for rusmiddelproblematikk, har jeg valgt 

å utelate selve rusaspektet i denne oppgaven. Grunnen til dette er basert på tanken om og 

interessen for å få et mer helhetlig grep om de underliggende symptomene som kan ha ført til 

selve rusavhengigheten. Et av de primære målene på endring ved behandlingsstedet er om 

rusbruk opphører som følge av behandlingen, samt hvordan fungeringsevnen har utviklet seg 

igjennom tiden de har vært der. Fokuset i denne studien har imidlertid vært å innhente 

kunnskap om ungdoms subjektive opplevelse av de mer dypere psykologiske mekanismene i 

endringsaspektet. Vi vet det ofte ligger psykiske vansker bak en ungdoms rusmisbruk, og at 

mange bruker rusen som en måte å flykte fra indre ubehag (Brumoen, 2006). Mange bærer 

med seg vonde traumer, har en utrygg tilknytning til sine omsorgspersoner, og sliter derfor 

ofte med store relasjonelle vansker. Rusmisbruket kan altså på mange måter ses på som et 

symptom på mer underliggende sammensatt psykologisk problematikk, og studier som 

undersøker opplevelsesaspektet knyttet til endring av disse tidlig etablerte sammensatte 

vanskene vil derfor kunne være svært nyttig, ikke bare innenfor psykologifeltet, men også for 

samfunnet for øvrig.  
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Som teoretisk referanseramme til denne studien vil jeg først og fremst beskrive 

mentaliseringsbegrepet, og se nærmere på mentaliseringsarbeid som metode ved tilknytnings-

og relasjonsvansker. Beslektede begreper som vil bli omtalt er intersubjektivitet og 

selvopplevelse sett i en gruppeterapeutisk sammenheng. Jeg vil videre legge frem forskning 

og tanker generelt som omhandler kollektiv behandling av ungdom, og se nærmere på 

fellesskapet som metode. Til slutt i teoridelen, vil jeg greie ut om endring som fenomen, der 

det relasjonelle opplevelsesaspektet og bruk av tid i terapi vil bli spesielt vektlagt. Studiens 

forskningsspørsmål avrunder teoridelen.  

 

2 Teoretisk bakgrunn 

2.1 Mentalisering                                                           

Mentalisering viser til våre evner til å forstå både vårt eget og andres sinn (Bateman & 

Fonagy, 2004). Mentaliseringsevnen gir oss mulighet til å reflektere fremfor å handle på 

sterke impulser og følelser, og således hjelper den oss til å søke veier for å tilpasse oss. 

Ettersom mentalisering dreier seg om å forstå andre, er det også en viktig evne å inneha for å 

kommunisere godt. Når vi forstår mer av det som foregår i eget og andres sinn, og i tillegg 

mellom mennesker, vil det være enklere å unngå konflikter og fastlåste ideer om oss selv og 

andre (Wallroth, 2010). 

Gode mentaliseringsevner er også sterkt knyttet til følelsesregulering. Dersom følelsene tar 

overhånd og vi blir overveldet av angst, skam, tristhet eller raseri, vil det være en svikt i 

mentaliseringsevnen. Dette er normale reaksjoner som alle vil oppleve av og til, men når det 

oppstår stadig, og oppleves problematisk, vil det ofte være knyttet til psykiske symptomer og 

problematisk atferd. Mye av den atferden som fører til innleggelser i terapeutiske kollektiver, 

kan forstås som resultat av sviktende mentalisering (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). 

Fordi det å mentalisere er helt avgjørende for å kunne klare seg godt i en sosial verden, spiller 

denne evnen også en sentral rolle i barn og unges oppvekst (Nygrän & Skårderud, 2008). 

Peter Fonagy og Mary Target anvendte begrepet mentalisering til å fortolke psykologisk 

utvikling i tillegg til psykopatologi i forbindelse med tidlige tilknytningsforhold (Fonagy & 

Target, 1997). Siden mentaliseringsevnen utvikles primært i nære tilknytningsrelasjoner, vet 
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vi at en sikker tilknytning vil fremme et barns mentaliseringsevner. Tilsvarende vil en usikker 

tilknytning svekke disse evnene. Tilknytningssystemet er således den optimale rammen for å 

lære seg å lese andre mennesker, inngå i nære relasjoner og tilpasse seg i et komplekst sosialt 

samfunn (Söderström, 2008). Det trygge barnet vil våge å undre seg over seg selv og andre, 

og således forstå bedre og igjen bli enda tryggere. Det utrygge barnet lukker undringen, og vil 

dermed ofte tolke omverdenen ut ifra sitt eget usikre ståsted. Risikoen for misforståelser øker, 

stressreaksjoner blir fremtredende og mistillit til andre mennesker gjør det vanskelig å fungere 

godt i et sosialt fellesskap.  

2.1.1  Tilknytningens utgangspunkt for psykologisk 

utvikling av mentaliseringsevner  

Tilknytning handler om hvordan barn tidlig i utviklingen skaper og former relasjoner til andre 

mennesker (von Tezchner, 2008). Det emosjonelle båndet mellom barnet og omsorgsperson 

begynner allerede ved fødsel, ved at omsorgspersonen speiler og intoner seg på barnet og dets 

behov (Bowlby, 1984). Denne intoningen foregår først og fremst i form av øyekontakt, smil, 

lyder og gestikuleringer. Etter hvert som barnet blir eldre, brukes språket i større grad, der 

barnets følelsesuttrykk blir møtt med verbale tilbakemeldinger av den oppmerksomme 

omsorgspersonen. Er man sensitiv ovenfor barnet signaler og uttrykk, vil det føle seg hørt og 

sett, og med hjelp fra en rolig og forståelsesfull voksen, vil det klare å regulere sine 

overveldende følelser.  

Vi vet at et barns tilknytning til sine omsorgspersoner har stor betydning for mental helse og 

mentaliseringsevner. Kvaliteten av det følelsesmessige båndet som skapes tidlig i livet legger 

fundamentet både for hvordan barnet ser seg selv, og hvordan det opplever andre rundt seg 

(Bowlby, 1984). Et barn som er trygt tilknyttet, vil i stressede og utfordrende situasjoner, 

kunne regulere seg og finne ro hos sine omsorgspersoner når det oppsøker trøst og støtte. Slik 

vil barnet oppleve nok trygghet i seg selv til å søke oppmerksomheten ut mot omgivelsene for 

å utforske, ettersom det opplever å ha en trygg havn å komme tilbake til om opplevelsene blir 

vanskelige å håndtere. I tillegg til å rette oppmerksomheten utover, vil et trygt tilknyttet barn 

også utforske den indre verdenen, både ens egen og andres. Dette vil igjen bidra til å lære seg 

selv og andre å kjenne. Følelser og tanker vil således være lettere å håndtere og regulere, og 

forståelsen av egen og andres atferd vil i større grad være i tråd med hensikten bak atferden 

(Fonagy & Target, 1997). 
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Tilsvarende vil et barn med en utrygg tilknytning kunne bære med seg en opplevelse av å stå 

alene i den smerten og uroen som kan oppstå i vanskelige situasjoner. Barnet vil erfare at det 

ikke blir hørt og sett når det har behov for nærhet, og vil derfor forsøke å finne egne strategier 

for å regulere følelsene sine. Ofte blir disse strategiene lite hensiktsmessige i utviklingen 

videre i livet. Omgivelsene vil virke utrygge, og barnet vil ofte ha vansker med å forstå og ha 

tillit til både seg selv og andre mennesker. En slik menneskelig grunnoppfatning vil naturlig 

skape store vansker med å tilpasse seg i et samfunn som er bygget opp for å sameksistere med 

andre mennesker.  

2.1.2  Tilknytningstraumer og senere relasjonsvansker               
Mange barn vokser opp under vanskelige hjemmeforhold der konflikt og ustabilitet preger 

hverdagen. I tillegg er det barn som opplever mer alvorlige hendelser i hjemmet, som vold, 

seksuelt misbruk og ruspåvirkede foreldre. At barnet utsettes for slike overgrep av sine 

nærmeste omsorgspersoner, vil ofte gi alvorlige følger for både tilknytning og selvopplevelse. 

Forskning har vist at barn som opplever vold og andre overgrep senere får forstyrrende 

representasjoner av både foreldrene og seg selv (Macfie, Cicchetti & Toth, 2001). De som er 

ment å skape trygghet og kjærlighet, er de samme som bidrar med skadene, og slike vonde 

oppveksterfaringer vil ofte sette dype eksistensielle spor i barnet.  

En traume defineres i DSM-IV (APA, 1994) som at noen: 

opplever, er vitne til, eller blir konfrontert med en eller flere hendelser som involverer 

død eller trussel om død, alvorlig skade eller trussel mot egen eller andres fysiske 

integritet og personen reagerer med intense følelser av frykt, skrekk eller hjelpeløshet.  

Det finnes ulike former for traumer, der tilknytningstraumer beskrives og erfares som den 

alvorligste formen. I disse tilfellene står den krenkete, ofte et barn, i en avhengighetsrelasjon 

til den som krenker, og barnet kan da ikke gå til vedkommende for emosjonell støtte (Benum, 

2014). Opplevelsen av å være psykologisk alene i en vanskelig følelsesmessig situasjon vil 

være svært belastende og vil kunne gi alvorlige konsekvenser for barnets psykologiske 

utvikling (Allen, 2001). Barn som lever i utrygge hjemmeforhold, og stadig opplever frykt i 

samspillet med sine omsorgspersoner, vil befinne seg i en tilstand Solomon og George (2011) 

beskriver som ”fright without solution”. De som er ment å beskytte og fostre trygghet og 
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kjærlighet, blir de samme som skaper frykten, og barnet blir derfor fanget i en relasjon det 

ikke har noen mulighet til å bryte ut av.  

Janoff-Bulman (1992) beskriver hvordan det å oppleve traumatiske hendelser kan ha stor 

innvirkning på menneskets antakelser om seg selv og omverden. Overveldende negative 

hendelser gjør at mennesket blir konfrontert med sin egen sårbarhet på et dypt eksistensielt 

nivå som kan gjøre at deres syn på seg selv og andre mennesker endres. Verden kan oppleves 

å være et utrygt sted, mennesker vil kunne tolkes å ikke være til å stole på, og det kan være 

vanskelig å tro at man har noen kontroll over negative hendelser som kan skje i fremtiden.  

Tilknytningsvansker er blitt funnet til å bli reprodusert gjennom generasjoner (Söderstrøm, 

2008). Mange barn vokser opp med voksne som selv har tilknytningsvansker og relasjonelle 

erfaringer som er preget av traumer, og deres tidlige integrerte barndomserfaringer kan 

således vekkes til liv når de selv får barn. Den intuitive, men også svært komplekse 

omsorgsatferden som barnet trenger vil derfor ofte være problematisk å gi.  

I terapi, vil redusert tillit til voksne ofte kunne skape utfordringer for terapeuter som skal 

arbeide med traumatiserte ungdommer. Ungdommen vil som regel ha negative forventninger 

til terapeuten, og den første tiden i behandling består derfor ofte av et kontinuerlig tillitsarbeid 

for at ungdommen etter hvert skal kunne bevege seg videre inn i endringsarbeidet (Norcross, 

2011). 

2.2 Mentaliseringsarbeid                                                                                 
Mentaliseringsbasert behandling ble opprinnelig utviklet for mennesker med ulike 

personlighetsforstyrrelser. Denne terapiformen har siden spredd seg til andre klientgrupper, 

som har alvorlige spiseforstyrrelser og rusmisbruk, og det er spesielt mennesker med disse 

plagene som legges inn i miljøterapeutiske avdelinger og institusjoner (Skårderud & 

Sommerfeldt, 2013). Disse pasientene er ofte kjennetegnet ved å ha store vansker med 

følelsesregulering, og vil ofte ha primitive og intensive følelsesmessige reaksjoner. De vil 

derfor ofte trenge tydelige og robuste miljøterapeutiske strukturer som kan romme dem. Et 

dilemma er at ungdom med tilknytningstraumer vil ha gjennomgående vansker med å bruke 

det de trenger mest for å føle seg bedre, nemlig trygge tilknytninger (Allen, 2001). Siden de 

relasjonelle vanskene er store, vil det derfor også ofte være utfordrende å jobbe med ungdom 

med sammensatt problematikk og rusproblemer. Man tenker imidlertid at ved å bedre 
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mentaliseringsevnen, vil atferdsendring og økt sosial kompetanse komme som en naturlig 

følge av bedre innsikt og følelsesregulering. Behandlingen er altså ikke direkte rettet mot å 

endre atferd, men har heller som mål å bringe frem refleksjon som igjen fører til psykisk 

heling og dermed sosial atferdsendring (Fonagy et al., 2004).  

Alle psykoterapitradisjoner legger vekt på menneskers sinnstilstander, og kan derfor sies å 

jobbe med å fremme mentalisering (Allen & Fonagy, 2006). Imidlertid ligger ofte 

mentaliseringsbegrepet implisitt i det psykologiske arbeidet en psykolog bedriver, noe som 

skiller seg fra direkte mentaliseringsbasert arbeid, der dialogene er basert på metoder og 

holdninger som er utarbeidet for å jobbe eksplisitt med å fremme mentaliseringsevner.  

De overordnede målene i mentaliseringsbasert behandling er å etablere trygge relasjoner og et 

trygt miljø å manøvrere seg i, samtidig som man stimulerer til mentaliserende prosesser. 

Andre viktige mål er å hjelpe klientene til å utvikle stabile indre representasjoner, identifisere 

sentrale og synlige affekter, samt å finne adekvate uttrykksformer for disse. Videre søker man 

å danne en stabilt, sammenhengende identitetsoppfatning, og utvikle evnen til å forme og 

inngå i stabile gjensidige relasjoner. For å oppnå disse målene, kreves det at behandlerne 

besitter noen viktige kompetansetrekk (Bateman, 2013). For det første, påpeker Bateman at 

det er viktig å ha en ikke-vitende og genuint nysgjerrig holdning til klientene. Behandleren 

bør altså han en aktiv og utforskende holdning til klientenes subjektive erfaringer og forsøke å 

stanse grubling og tankekjør. Fokuset blir å hjelpe til med å holde oppmerksomheten, og å 

oppfordre til å gjøre rede for detaljene i klientens opplevelser. Et annet kompetanseområde 

som er viktig at behandler besitter, er evnen til å etablere og opprettholde et støttende, 

bekreftende og empatisk forhold til klienten. Dette går i tillegg ut på å hjelpe ham eller henne 

til å knytte forbindelser mellom handlinger og følelser. I mentaliseringsbasert terapi ønsker 

man å stimulere klientens nysgjerrighet på seg selv, hvordan man forstår verden og forholder 

seg til andre. En slik terapeutisk holdning innebærer da også at behandleren er villig til å dele 

sine egne perspektiver, og med dette hjelpe klienten til å vurdere alternative forståelser av 

samme hendelse (Skårderud & Sommerfeldt, 2013).  

Bateman (2013) løfter også frem følelsesfokus som et viktig kompetanseområde. Ettersom 

tankene ofte lett overstyres av følelser, blir det viktig å bidra til å øke klientens forståelse av 

hvordan følelser kan hemme mentalisering. Målet er å opprettholde mentaliseringen når den 

er mest truet av overveldende følelser, og man trenger da å følge klienten gjennom 

opplevelsen ved at man hjelper til med å identifisere, differensiere og navngi følelser som 
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igjen kan bidra til bedre følelsesregulering. Det terapeutiske forholdet mellom behandler og 

klient kan ofte by på utfordringer, særlig når man jobber relasjonelt med komplekse 

følelsesmessige opplevelser. Mentaliseringsbasert terapi dreier seg derfor også i stor grad om 

å være fleksibel og skreddersy intervensjonene etter klientens mentaliseringsnivå. Det handler 

om en finfølelse for hva som foregår i klientens indre, i tillegg til hva som foregår i det sosiale 

rommet mellom mennesker.   

2.2.1  Mentaliseringsbasert miljøterapi                                               
I et behandlingskollektiv oppholder ungdom og voksne seg sammen store deler av døgnet, og 

mentaliseringsbasert miljøterapi dreier seg om å bevisst ta i bruk hverdagens små og store 

hendelser. Denne tette kontakten kan ofte skape relasjonelle utfordringer, og personalet jobber 

aktivt med fremme mentalisering og sosial kompetanse hos ungdommene. Dette innebærer 

blant annet å lede ungdommenes oppmerksomhet mot mentaliserende ferdigheter ved å være 

tilstede sammen, gjennom alle de sterke følelsene og feiltolkningene som kan komme til 

uttrykk.  

Man anser tilknytningsprosessen mellom klient og terapeut som det mest sentrale elementet i 

mentaliseringsbaserte terapier, og miljøterapi er derfor en svært godt egnet ramme for et slikt 

arbeid. Når ungdommer oppholder seg i et behandlingskollektiv over lang tid, vil psykisk 

smerte bli best avhjulpet gjennom tilstedeværelsen av personale som man har et godt 

tilknytningsforhold til (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Dette bidrar til å skape opplevelser 

av sammenheng, og man kjenner seg ikke så alene med utfordringene man står i. En god 

terapeutisk relasjon henger altså sammen med sikker tilknytning, og dette båndet mellom 

partene gir ungdommen muligheten til å mentalisere ved å utforske tanker, følelser, håp og 

behov.  

Ettersom miljøterapeutene har en svært viktig rolle i arbeidet med å skape tillit og trygghet, er 

det få hemmeligheter i mentaliseringsbasert miljøarbeid. Personalet formidler sine tanker og 

refleksjoner i møtene med ungdommene, og de har fokus på å være ærlige og autentiske i 

kontakten, nettopp for å skape trygghet og tillit. Konkrete episoder og medfølgende følelser 

utforskes i fellesskap, og tanken er at alternative perspektiver vil gi ungdommen en oversikt 

over kompleksiteten av ulike emosjoner (Bateman & Fonagy, 2006). 
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2.2.2  Arbeid med selvopplevelse i grupper                                       
For å utvikle og bevare en meningsbærende identitetsopplevelse, er vi avhengige av 

kontinuerlige samspill med andre mennesker (Kjølstad, 2004). Sagt på en annen måte, er 

bildene vi har av oss selv bygget opp i samhandling med de rundt oss, der alle parter gjensidig 

påvirker hverandre. Siden disse mellommenneskelige relasjonene vi til enhver tid er en del av, 

er med på å påvirke selvoppfatningen vår, vil dette ha klare implikasjoner for gruppeterapi. 

Kohuts velkjente tanker om ”det tvillingsøkende Selvet” sier mye om hva vi trenger for å 

utvikle et godt selvbilde, og han legger fokus på hvor sentralt det er å bli bekreftet av 

menneskene vi har rundt oss. Heinz Kohut blir av mange betraktet som selvpsykologiens far, 

og han beskriver Selvet som senteret i vårt psykologiske univers (Kohut, 1990). For å kunne 

oppleve å ha et sammenhengende og stabilt Selv, som gjør at vi klarer å organisere tanker, 

følelser og opplevelser, er vi avhengige av å bli bekreftet og speilet. Dersom vi mangler slike 

erfaringer, vil vi kunne få en opplevelse av manglende sammenheng og vansker med 

følelsesregulering, som igjen kan føre til utfordringer i relasjoner med andre mennesker.  

Det er nettopp muligheten til å styrke og bygge opp om en positiv selvoppfatning med andre 

mennesker som gir den grunnleggende rasjonalen for å jobbe gruppeterapeutisk (Kjølstad, 

2004). Mentaliseringsbasert gruppeterapi kan ses på som en treningsarena for livet på utsiden 

av behandlingsstedet, ved at man tar fatt i misforståelser og vanskelige følelser som kan 

oppstå i sosial samhandling med andre. I samspill med en trygg og kompetent gruppeleder, er 

målet å skape en trygg arena for å utforske gruppemedlemmenes opplevelser, der de vil 

oppfordres til å eksplisitt mentalisere rundt hverandres fortellinger og generelle atferdsuttrykk 

(Skårderud & Sommerfeldt, 2013). 

Gruppeterapeuten tar kontroll over gruppen og bestreber seg på å tilrettelegge en 

treningsarena for mentalisering, der et viktig fokus også er å øke oppmerksomheten på 

emosjonelt ladede interpersonlige hendelser (Karterud, 2012). Gruppen vil altså på mange 

måter fungere som eksponeringstrening i å møte andre mennesker, som vil kunne gi verdifulle 

erfaringer, ettersom sosial interaksjon kan utgjøre en vesentlig stressor og være et 

problemområde for disse menneskene. De oppfordres til å reflektere over hverandre, og de 

utfordringene som presenteres i gruppen, og de blir gitt oppgaver som å sette ord på indre 

opplevelser foran de andre medlemmene. Gruppen kan på mange måter sies å være en 

dynamisk sosial arena som vil gagne arbeidet mot å bedre ungdommenes mentaliseringevner 

(Karterud, 2012).  
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2.3 Kollektiv behandling av ungdom                                                                                  
Ungdom kan ofte bli betraktet som en utfordrende gruppe å behandle. De kommer som regel 

inn i behandlingsapparatet på bakgrunn av tvang av foreldre, barnevern eller domstolen, og 

motivasjonen for endring er derfor ofte lav. Atferdsproblemer og rusatferd er de vanligste 

grunnene til at de blir henvist, og bakenforliggende årsaker til denne atferden kan være 

sammensatt. Ofte ser man at ungdom i behandlingsapparatet har problemer med å vise tillit til 

omverdenen, noe som kan ha sitt utspring i at den viktige tilknytningen til viktige andre i 

oppveksten ikke har utviklet seg optimalt. De sliter ofte med å regulere både tanker og 

følelser, og sterkt sinne ovenfor omgivelsene er som regel uttrykket som vises. Det å forsøke 

og roe ned den emosjonelle aktiveringen, og etter hvert opparbeide tillit til disse ungdommene 

er svært viktig for at de skal være mottakelige for psykologisk behandling og endring.  

Ungdomsårene kan være tøffe nok for de med en trygg tilknytning i bunn. Denne sårbare 

perioden i livet kjennetegnes ved store både fysiske og psykologiske endringer, og 

identitetsutviklingen er i full spring. Hormonene florerer i kroppen og påvirker følelsene i 

voldsom grad, samtidig som de kognitive prosessene er under stor utvikling. Identitet blir et 

viktig tema i denne alderen, og i ungdomsperioden begynner man å utvikle et realistisk bilde 

av hvem man er, løsrevet fra sine omsorgspersoner. Siden det forekommer store endringer 

både fysisk, emosjonelt og kognitivt, vil mentaliseringsevnene mange ganger svikte på flere 

områder i denne perioden av livet. Det er for mange utfordrende å skulle klare å forstå seg 

selv når det regjerer kaos i kropp og hjerne, og evnen til å forstå og tolke menneskene rundt 

seg blir derfor også ofte svært vanskelig.  

Nevrobiologisk er ungdommer i en fase hvor en av hjernens utviklingsmål er å styrke 

frontallappene og øve opp kontroll over affektive impulser. En terapeutisk tilnærming der det 

jobbes med overganger mellom rasjonell tenkning og emosjonell aktivering er derfor ofte 

hensiktsmessig (Morken, 2011). Ved å ta i bruk mentaliseringsfokusert behandling, vil man 

kunne øve opp bevisstheten på egne følelser og tanker, slik at det blir lettere å forstå seg selv.  

Psykologisk behandling i fellesskap med andre er en arbeidsform som har vist seg å fungere 

godt med unge mennesker med sammensatte vansker som rus- og atferdsproblematikk. Ved 

å ha jevnaldrende rundt seg som kan speile ens atferd, utfordre og samtidig gi støtte, har vist 

seg å ha svært god effekt (Waal, 1981).  ”Fellesskapet som metode” er en 

behandlingsfilosofi som har etablert seg i flere behandlingskollektiver for barn og unge, og 
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denne tankegangen inneholder blant annet et sterkt fokus på gruppen som verktøy for 

psykologisk endring.  

 

2.3.1  Fellesskapet som metode 
Hovedmålet for behandlingskollektiv som vektlegger fellesskapet som metode for endring er 

at beboerne opparbeider seg en forståelse og mentaliserende væren, samtidig som de utvikler 

en sunn og stabil identitet (De Leon, 2003). For å nå dette målet brukes alle i kollektivet for å 

hjelpe individet til å endre seg selv. Fellesskapet er således både konteksten og metoden for 

endringsprosessen, og det er dette elementet som skiller disse kollektivene fra andre 

behandlings- eller rehabiliteringstilnærminger.  

 

Ungdommene trenes i å omgå hverandres frustrasjoner og følelser, lære å støtte hverandre når 

noen har det vondt, heie på hverandre når noen gjør noe bra og ta opp aktuelle 

problemstillinger med den det gjelder. De må forholde seg til struktur og forutsigbarhet, og de 

får sosial trening så vel som konkret arbeidstrening. De får tid og hjelp til å ordne opp i 

økonomi- og helseproblemer, og de må holde seg rusfrie i et miljø der man hele tiden 

oppfordres til å være ærlig med seg selv og andre. Det jobbes med å styrke både selvfølelse 

og selvtillit, slik at de skal bli bedre rustet til å takle avvisninger og andre utfordringer når de 

etter hvert skal klare seg i samfunnet på egenhånd.  

 

Personalets rolle i fellesskapet er sentral, og det tette nærværet til ungdommene er minst like 

viktig som det å være en tydelig rollemodell. Relasjonsarbeidet som bedrives er med på å 

generere nærhet og tillit, og sammen med ungdommene skapes et fellesskap som føles 

forutsigbart og trygt. Arbeidsordningen som praktiseres kalles medleverskap, ettersom 

personalet bor sammen med ungdommene døgnet rundt, og en slik ordning er tenkt å fremme 

tilhørighet og forutsigbarhet. I kollektiver som dette, er ungdommene nødt til å forholde seg 

til hverandre hele tiden igjennom både fysisk arbeid og gruppeterapi, og det er her 

behandlingen først og fremst foregår. Gjennom å utføre og håndtere ulike terapeutiske 

oppgaver, skal de finne mestring og selvtillit til å etter hvert fungere i overenstemmelse med 

de målene de har satt seg for fremtiden (Andresen & Furuholmen, 2007). 
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2.4 Endring og endringsprosesser 
I arbeidet med denne oppgaven har jeg ønsket å løfte fram fenomenet endring, som prosess og 

opplevelse. Det finnes mange subjektive oppfatninger av hva psykologisk endring innebærer, 

men i en terapisammenheng, kan man overordnet tenke seg at ønsket endring er en bevegelse 

bort fra en smertefull indre tilstand. Det kan være å mestre seg selv og omgivelsene på en ny 

og annerledes måte enn tidligere, og det kan innebære at man får en innsikt og forståelse av at 

ens egne følelser er bevegelige og til å jobbe seg gjennom. Samtidig kan man få en opplevelse 

av å klare å se andre menneskers perspektiver når det oppstår sosiale utfordrende situasjoner. 

Mange ulike forhold kan påvirke en persons endringsprosess, og endring innebærer ofte 

komplekse indre operasjoner, der både omforming av følelsesopplevelser og tankemønstre er 

involvert. For å få dybdeinformasjon om hvordan behandlingen har virket inn på klientene, 

må de selv forklare hvordan de erfarer sitt eget terapiforløp og de psykologiske endringene de 

har gått igjennom. Opplevelsen av endring kan være svært forskjellig fra person til person, og 

derfor er det viktig å få beskrivelser av disse subjektivt erfarte endringsprosessene fra 

klientene selv (Wampold, 2001). 

 

Et felles endringsmål ved alle former for psykoterapi er å lette emosjonell smerte og øke 

psykologisk tilpasning, og ulike terapeutiske teorier, former og teknikker er utarbeidet for å 

oppnå dette. Forskning viser at terapi absolutt har en endringseffekt (Duncan, Miller, 

Wampold & Hubble, 2010), og ved å gå videre inn i forståelsen av denne effekten, har man 

funnet virksomme faktorer på tvers av spesifikke teorier. Disse kalles fellesfaktorer, og 

alliansen mellom terapeut og klient har pekt seg ut som en særlig sentral faktor. Forskning har 

vist at forholdet mellom terapeut og klient har stor betydning for endring i terapi (Lambert & 

Barley, 2002), og klienter har blant annet beskrevet viktigheten av å bli tatt på alvor i sine 

smertefulle opplevelser. Andre faktorer som har stukket seg fram er betydningen av tillit, og å 

bli forstått, sett og rommet av terapeuten. At styrken på denne relasjonen er så viktig i terapi, 

er ikke så underlig når man ser psykologisk arbeid ut ifra et tilknytningsperspektiv. Biologisk 

og psykologisk er vi skapt avhengige av andres nærhet og aksept, og vi klarer oss dårlig alene. 

Det å ha noen hos deg når du har det vondt, som tåler din smerte og forsøker å forstå, virker 

helende (Bowlby, 1984).  

 

 

 



	
13	

2.4.1  Intersubjektivt samvær virker endringsskapende 
Ettersom psykologiske endringsprosesser er sammensatte, kan det være fordelaktig å gå 

dypere inn i de sekvensielle prosessene som forekommer i kommunikasjonen mellom terapeut 

og klient, for å få en økt forståelse av hvordan endring skjer. Jessica Benjamin er en av 

grunnleggerne for intersubjektivitetsteorien, og har studert det endringsskapende samspillet 

som foregår i terapeutiske samtaleøyeblikk. Intersubjektivitet refereres til et 

opplevelsesfellesskap for deling av følelser, intensjoner og tanker (Stern, 2004), og det er i 

disse øyeblikkene mye av magien skjer i terapi, fremhever Benjamin (2004). De gode måtene 

å være sammen på er kjennetegnet ved en opplevelse av gjensidighet og at man ser den andre 

som subjekt, og dette er et subjektivt samspill som Benjamin refererer til som en ”tredjehet”. I 

dette samspillet vil terapeuten og pasienten sammen skape et intersubjektivt rom der de kan 

tenke, føle og snakke om hva som foregår både inni dem og mellom dem.  

 

Studier har beskrevet hvordan indre representasjoner dannes ut ifra opplevelsesmønstre i små 

samværssekvenser med betydningsfulle andre over tid (Stern, 2004). Det intersubjektive 

samværet kan således ses på som en viktig faktor på veien mot psykologisk endring. Ved at 

disse ”øyeblikkene av møte”, som Stern kaller det, blir en del av hverdagen på 

behandlingskollektivet, vil ungdommene kunne integrere nye relasjonelle erfaringer som blir 

med og forme dem videre. Stagnert utvikling vil kunne sette fart ved at ungdommene får økt 

selvfølelse som følge av å bli sett, hørt og forstått, og bedrede mentaliseringsevner vil føre til 

økt sosial mestring. Intersubjektivt samvær kan på mange måter ses på som deling av felles 

oppmerksomhet, og dette er et sentralt element i utvikling av mentalisering (Johns, 2008). 

Barn som opplever ustabile familieforhold har ofte lite erfaring med deling av felles 

oppmerksomhet, og dette kan føre til at mangel på forståelse av sammenhenger og innholdet i 

hendelser. Det kan medføre til at barnet forsøker å skape sin egen forståelse som ikke 

nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Fonagy og Target (1997), som har studert 

utviklingen av mentaliseringsevner, påpeker hvordan barnet, i intersubjektivt samvær, etter 

hvert kan oppleve en sammenheng mellom den indre og den ytre verden, og derfra begynne å 

reflektere. Utfra en intersubjektiv prosess knyttes det mening til egen og andres atferd og 

mentale tilstander, og de kan ofte oppleves som forskjellige. I behandlingskollektiv med fokus 

på relasjonsarbeid, kan miljøterapeutene igjennom tilrettelegging av miljø, aktiviteter og 

samvær skape et felles fokus for oppmerksomhet. Ungdommene kan derfor i et slikt felles 
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fokus få erfare at følelser og intensjoner kan deles, og i dette kan relasjonen både bli et mål og 

et verktøy (Olkowska & Landmark, 2009).  

 

Ofte vil terapeuter oppleve små relasjonsbrudd og kritiske øyeblikk i samspillet med klienter, 

og dette er kanskje spesielt ofte tilfelle med ungdomsarbeid. Ungdom befinner seg i en 

livsperiode med stor grad av selvstendighetsbehov, og som nevnt, vil ungdom i 

kollektivbehandling i tillegg ofte ha tillitsvansker til voksenpersoner som følge av manglende 

tillit til de rundt seg i oppveksten. Stern (2004) fremhever at det er viktig for terapeuter å ikke 

konsekvent søke trygghet i standardiserte tekniske arbeidsmetoder når de kjenner på engstelse 

i disse kritiske øyeblikkene med klienten. Det kreves noe annet, et øyeblikk av møte, og det 

kjennetegnes ved spontane og autentiske responser i den aktuelle situasjonen som har 

oppstått. Slik vil terapeuten kunne skape endringsøyeblikk ved å vise at hun bryr seg om og 

strever sammen med klienten om det som er smertefullt og skremmende. Dette vil gi klienten 

en dyptgripende følelse av å bli forstått og bekreftet, og i slike vendepunkter vil forholdet 

mellom klient og terapeut reorganiseres (Stern, 2004). Orlinsky et al. (2004) har også funnet 

at klienter som opplever å bli affektivt bekreftet av terapeuten, er relatert til et positivt utfall, 

og at det er i disse øyeblikkene av autentisk tilstedeværelse som endringsfremmende 

erfaringer kan oppstå.  

 

2.4.2  Betydningen av tid og kontinuitet i endringsarbeid 

ved tilknytningstraumer  
Tid er en sentral faktor i miljøterapeutisk behandling (Larsen, 2004). Tillit kommer ikke ved 

første møte, og det kan være en lang og nøysommelig prosess for terapeuter å opparbeide nok 

trygghet for at ungdommen skal klare å senke sitt forsvar og tillate seg å stole på at den som 

skal hjelpe er genuint interessert. Å bruke tid på dette arbeidet er derfor en av de viktigste 

oppgavene en terapeut har i arbeidet med ungdom med tidligere relasjonsskader.  

 

Ikke bare er tiden en ytre og tydelig ramme man forholder seg til, men den åpner også opp for 

muligheten til jobbe langsiktig med følelser, tanker og mønster hos ungdommene som har 

manifestert seg over flere år. Behandlingen ungdommene deltar i er på mange måter en reise 

inn i et både ukjent og utrygt farvann, hvor håpet om endring til en viss grad må forankres i 

det uvisse. Dette er naturlig nok en skummel reise, som krever trygge og stabile rammer, 

tålmodige og omsorgsfulle miljøterapeuter og ikke minst, tid. Den naturlige psykologiske 
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utviklingen som i mange tilfeller har stagnert, jobbes med ved at uforståelige og skremmende 

reaksjoner som dukker opp kan få komme til overflaten og bli tatt imot, forstått og regulert 

(Olkowska & Landmark, 2009). Med traumatiske erfaringer fra barndommen, har 

ungdommene ofte funnet strategier for å overleve, og disse strategiene har formet både 

hvordan de forholder seg til andre, og hvordan de opplever seg selv. Endringer i disse 

strategiene må derfor foregå på mange nivåer, og dette krever tid.  

 

Ved at miljøterapeutene er forutsigbare og tilgjengelige døgnet rundt, blir de etter hvert svært 

betydningsfulle voksenpersoner som ungdommene legger sin tillit til når de våger seg utpå en 

slik vei mot emosjonell forløsning. Ved å tilbringe tid sammen, dele aktiviteter, legge til rette 

for utfordringer, utvikling og mestring blir miljøterapeutene sakte men sikkert troverdige i 

engasjementet sitt ovenfor ungdommene. 

 

Nok et viktig aspekt ved tid i terapi, er å få et eieforhold til den. Mange barn og unge blir 

plassert i behandling av andre som har sin egen bestilling på den unges vegne (Johns, 2008), 

og man kan spørre seg om hva som da skal til for å få en opplevelse av deltakelse eller selv-

handling i behandlingen som skal utføres. Johns fremhever at en slik opplevelse vil være 

knyttet til erfaringer av at egne meninger og handlinger har betydning. På den måten vil 

klienten kunne oppleve medbestemmelse og eierforhold til sin egen tid i behandling.  

 

2.5 Studiens formål og problemstillinger 
Jeg har nå presentert noen teoretiske begreper som vil ha en sentral betydning for, og vil legge 

en forståelsesramme rundt resten av oppgaven. Både teoretisk og empirisk kunnskap om 

mentalisering, tilknytning, intersubjektivitet og arbeid med selvopplevelse er nødvendig for å 

tolke og forstå resultatene som foreligger. Jeg har vært opptatt av hvordan informantene 

beskriver sin egen endring, og spesielt den relasjonelle konteksten knyttet til denne prosessen 

har vært i fokus gjennom mitt arbeide.  

 

Jeg har to forskningsspørsmål som utgangspunkt for studien:  

1. Hvordan beskriver ungdommene sine opplevelser av behandlingsoppholdet og de 

endringene de har gått igjennom?  

2. Hvordan beskriver de mer spesifikt endring i selvopplevelse og forholdet til viktige 

andre? 
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3 Metode 
 

3.1 Valg av metode og begrunnelse for metodevalg 
Hensikten med denne studien har vært å få innsikt i ungdommenes opplevelse av endring i 

behandling, og dette innebærer et fenomenologisk fokus, der endring er det fenomenet som 

vil bli studert. Fenomenologien forsøker å forstå fenomeners vesen eller betydning, og den tar 

sikte på å oppnå innsikt i hvordan mennesker i gitte kontekster, forstår et gitt fenomen 

(Husserl, 1999). Dette kan eksempelvis være en livshendelse, eller i dette tilfellet et 

behandlingsopphold. Jeg ønsket å få dybdeinformasjon om mine informantenes opplevelser, 

og for denne type kunnskapsinnhenting er kvalitativ metode en god fremgangsmåte. Denne 

forskningsmetoden innebærer å forsøke å forstå intervjupersonens subjektive opplevelser, 

samt å få frem betydningen av personens erfaringer, forut for vitenskapelige forklaringer 

(Kvale, 2001).  

 

Ulike metoder brukes for å hente inn data i kvalitative forskningsprosjekter, og de vanligste er 

feltstudier, samtaler eller intervju (Svartdal, 2009). For å få rike beskrivelser av 

ungdommenes endringsprosesser, tok jeg i bruk et semistrukturert intervju som metode for 

datainnsamling, ettersom en slik intervjuform gir mulighet til å være fleksibel. Man får også 

muligheten til å gi informantene tid og rom til å fortelle om sine opplevelser ved at intervjuet 

kan tilpasses underveis, og man får ivaretatt informanten, noe som er viktig når det snakkes 

om sensitive temaer.  

 

Når man skal bestemme seg for analysemodell, bør den velges på bakgrunn av 

forskningsspørsmålene og hva man ønsker å finne ut av (Braun & Clarke, 2006). Mitt mål og 

fokus var som nevnt å se nærmere på endringsprosesser i mentaliseringsbasert behandling, og 

tematisk analyse var derfor et godt verktøy, ettersom den ville hjelpe meg med å identifisere 

sentrale temaer i ungdommenes besvarelser. Tematisk analyse er en metode der man 

identifiserer, analyserer og rapporterer temaer eller mønstre i et datamateriale, og den er en 

fleksibel metode å bruke i kvalitativ forskning.  
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3.2 Deltakere 
Deltakerne i denne studien består av 9 gutter og jenter i alderen 18-24.  De har alle gått 

igjennom, eller er i ferd med å avslutte behandlingen ved et behandlingskollektiv for 

rusavhengige. De har først og fremst mottatt mentaliseringsrettet behandling, både i miljøet 

og i gruppeterapi, og noen har i tillegg tatt imot tilbud om individualsamtaler med psykolog 

på stedet. Selv om rusmisbruk var årsaken til innleggelsen, har ungdommene jobbet mye med 

de underliggende årsakene til rusavhengigheten. Dette har vært sammensatte vansker, som har 

gitt seg uttrykk i uheldige atferdsmønstre, utrygghet, tillitsproblemer, lav selvfølelse og andre 

emosjonelle utfordringer. Behandlingen har strukket seg over flere år, og de fleste av 

informantene var derfor under myndig alder da de startet. De som fortsatt ikke var ferdig med 

behandling, gikk igjennom siste fase da de ble intervjuet. Denne fasen, som kalles ettervern, 

innebærer at de blir gitt mer ansvar enn tidligere, og de tar flere selvstendige valg knyttet til 

skole, jobb og fritid.  

 

Bortsett fra to stykker, har alle ungdommene selv beskrevet at de hadde vært utsatt for 

gjentatte traumatiske hendelser i oppveksten, og barndommen har vært preget av mye 

utrygghet og ensomhet. De fleste har vokst opp med psykisk ustabile omsorgspersoner, 

foreldre med rusavhengighet, eller blitt overlatt til seg selv av omsorgspersoner som har vært 

både fysisk og mentalt utilgjengelige. Alle ungdommene begynte allerede i ung alder å 

utforske med rus, og ved behandlingens start har de alle hatt en rusavhengighet. Samtidig har 

de hatt store vansker med tilpasning i samfunnet, vært preget av tillitsproblemer til andre 

mennesker samt psykiske plager og utfordringer. Dette fremkommer som informasjon slik 

ungdommene selv beskriver det. To av ungdommene kom til behandling på eget initiativ, 

mens resten var blitt pålagt behandling igjennom barnevernstjenesten eller domstol.  

 

3.3 Prosedyre  
Denne studien har blitt godkjent som en del av kvalitetssikringen ved behandlingsstedet 

(vedlegg A), og alle deltakerne ble rekruttert gjennom psykologspesialist ved 

behandlingsstedet, som tok kontakt med ungdommene med forespørsel om å delta i studien. 

De mottok et informasjonsskriv (vedlegg B) om personvernopplysninger, viktigheten av 

konfidensialitet og anonymitet, opplysninger om frivilligheten rundt deltakelse og muligheten 

til å kunne trekke seg underveis. I tillegg fikk de praktisk informasjon rundt lydbåndopptak og 
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at transkripsjonene ville bli slettet i etterkant. Det informerte samtykket (vedlegg D) ble også 

lagt frem før intervjuene startet, der deltakerne signerte med meg til stede. Det var viktig for 

meg at de ikke følte seg tvunget til å delta, ettersom noen fortsatt var i behandling ved 

behandlingsstedet. De ansatte som pratet med ungdommene om studien ble derfor informert 

om dette. Intervjuene ble tatt opp med en båndopptaker for å sikre at alle nyansene i intervjuet 

kom med, og i etterkant av hvert intervju transkriberte jeg ordrett hva som hadde blitt sagt. 

Dette gjorde det lettere å tolke all data når jeg skulle starte analyseprosessen. 

 

3.4 Intervjuene 
Intervjuguiden som ble brukt, inneholdt en oversikt over temaer som skulle dekkes i løpet av 

intervjuet (vedlegg C). Ettersom jeg tok i bruk et semistrukturert intervju, kunne jeg tilpasse 

spørsmålene etter hvert som svarene gled fram, og det ble naturlig å følge opp svarene med 

oppfølgingsspørsmål. Dette førte til en dynamisk og god intervjuinteraksjon. En slik 

fleksibilitet så jeg som nødvendig for å få med meg mest mulig informasjon, og for at 

forskningsspørsmålene skulle bli dekket. Jeg var nøye med gjennomgåelsen av alle temaene i 

intervjuguiden.  

 

Når man skal samle inn data ved hjelp av et forskningsintervju, kreves det en viss trygghet og 

kompetanse hos intervjuer for at både datamaterialet skal bli så rikt som mulig, og at man 

samtidig ivaretar informantene (Fog, 2004). Man bør våge å gå i dybden for at man skal 

kunne sitte igjen med et innholdsrikt materiale. Ungdommene jeg intervjuet har store mentale 

og emosjonelle sår fra barndom og oppvekst, og derfor var det viktig å vise sensitivitet 

ovenfor følelsesladde beskrivelser de delte. Igjennom både jobberfaring og studier har jeg 

opparbeidet meg en trygghet på å snakke med mennesker om vanskelige temaer, og jeg syntes 

jeg klarte å tilpasse meg de ulike informantene på en både utforskende og respektfull måte. 

 

Det ble satt av en klokketime for hver intervjugjennomføring, men de fleste gikk noe over 

tiden. Jeg opplevde at flere av ungdommene slappet litt mer av når intervjuet var i ferd med å 

avsluttes, og det var ofte da de rike besvarelsene kom. Jeg ønsket derfor å la de snakke litt fritt 

mot slutten, både for å imøtekomme dem, og i tillegg få mest mulig informasjon. Jeg ble 

oppriktig imponert av ungdommenes fremtreden og tillit til meg som intervjuer. Selv om 

mange av dem ofte har utlevert sin historie til ulike behandlere opp igjennom livet, ble jeg 

allikevel overrasket over graden av åpenhet og ærlighet i svarene de ga meg. En tydelig tanke 
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jeg satt med i etterkant av hvert intervju var at disse menneskene hadde gått igjennom en 

prosess som var preget av økt mestring i relasjonelle forhold til andre mennesker. Historiene 

som kom fram, bar preg av mange tillitsbrudd i oppveksten, og de fleste har følt seg svært 

alene i smerten de bar på. At de allikevel klarte å formulere seg så modent og tillitsfullt til 

meg, gjorde meg rørt, og inntrykket jeg satt igjen med var at de hadde kommet langt på vei i 

sin bedringsprosess.  

 

Av disse ni informantene fikk jeg mange ulike historier, men det var allikevel flere av de 

samme temaene som gikk igjen hos alle. Dette trigget min nysgjerrighet og interesse for både 

behandlingsopplegget og selve endringsprosessene disse ungdommene har gått igjennom. 

Gruppen av informanter vurderte jeg som stor nok, da det ikke dukket opp flere nyanser når 

jeg nærmet meg det totale innsamlede materialet. Funnene jeg satt igjen med etter det siste 

intervjuet var gjennomført anså jeg derfor som mettet (Kvale, 2001). 

 

3.5 Etiske refleksjoner 
I et kvalitativt forskningsprosjekt, vil alltid etiske problemstillinger være en del av prosessen 

(Kvale, 2001). Temaer som informert samtykke, anonymitet og konfidensialitet er spesielt 

viktige, samtidig som det er fordelaktig å ha en bevissthet rundt eventuelle emosjonelle 

belastninger i intervjusituasjonen. Det sistnevnte var spesielt gjeldende i denne studien, og det 

ble viktig for meg å gjøre meg kjent med disse temaene slik at deltakerne ble ivaretatt på best 

mulig måte. I tillegg til å spørre ungdommene om behandlingsoppholdet, dreide flere av 

spørsmålene seg om barndomsopplevelser og følelser knyttet til disse. Flere av ungdommene 

har som nevnt mange vonde minner fra oppveksten, og det ble derfor svært viktig for meg at 

de ikke skulle føle seg presset til å svare på noe de syntes var for emosjonelt belastende. 

Malterud (2003) presiserer at man alltid bør være klar over at innhenting av forskningsdata vil 

representere en potensiell intervensjon som kan aktivere psykisk uro. Dette har jeg vært 

oppmerksom på gjennom hele intervjuprosessen, og i tillegg sørget jeg for å gjøre 

ungdommene kjent med at all personlig informasjon om dem vil bli anonymisert i 

fremstillingen av oppgaven. De fikk også beskjed om at det var kun jeg og min veileder som 

ville ha tilgang på alt av datamateriell før det ble makulert.  
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3.6 Analyseprosessen 
Transkriberingsarbeidet i forbindelse med denne studien viste seg å være svært tidkrevende, 

ettersom intervjuene inneholdt lange besvarelser, og det var viktig for meg å få skrevet alt ned 

slik det ble fortalt. Ved å lese igjennom transkripsjonene i etterkant, fikk jeg flere tanker rundt 

aktuelle opplevelser som var gjennomgående hos deltakerne. Jeg opplevde det som svært 

nyttig og lærerikt å gå igjennom denne nøysomme prosessen.  

 

I løpet av arbeidet med analysen fikk jeg en bedre oversikt over materialet, og samtidig en økt 

forståelse av både datamaterialet og selve analysearbeidet. Braun og Clarke (2006) beskriver 

seks faser i den tematiske analyseprosessen, og det er disse jeg har tatt utgangspunkt i når jeg 

har jobbet. Den første fasen består av å gjøre seg kjent med datamaterialet. Jeg reflekterte 

mye underveis i lesingen, og forsøkte å legge merke til temaer som kunne være relevante for 

forskningsspørsmålene. Jeg leste igjennom transkripsjonene flere ganger, og noterte meg 

mulige mønstre, temaer og koder underveis. Jeg fikk god oversikt over datamaterialet i denne 

første fasen. Etter å ha gjort meg godt kjent med dataene, og etter hvert så hva som syntes 

interessant for videre analyse, startet jeg med koding av ungdommenes besvarelser. Dette er 

fase to i prosessen, og arbeidet her er ment å finne merkelapper som kort beskriver innholdet i 

teksten, og som er basert på forskningsspørsmålene (Braun & Clarke, 2006). 

Kodingsprosessen krevde tid og tålmodighet, ettersom jeg ønsket å kode så mange potensielle 

temaer som mulig. Dette var viktig for meg fordi jeg ville sikre at jeg ikke gikk glipp av 

sentral informasjon, samtidig som konteksten i dataene ble beholdt.  

 

Fase tre består av å søke etter kategorier, og her gikk jeg igjennom det kodede materialet for å 

se hvilke koder som sammen kunne utgjøre overordnede temaer. Dette innebar mange notater, 

tankekart og bemerkninger i margene, og etter hvert fikk jeg plassert hovedtemaer og 

undertemaer der jeg syntes de hørte hjemme. Underveis i denne prosessen, gikk jeg mange 

ganger tilbake til transkripsjonene og forsøkte å se kodene med nye øyne, for å eventuelt 

forbedre dem der det var nødvendig, og for å sikre at de var plassert innenfor de aktuelle 

temaene. Det viste seg å være mange temaer som fremstod som sentrale, og jeg var nødt til å 

finne de som best kunne belyse det jeg ønsket å finne ut av. Forskningsspørsmålene var hele 

tiden utgangspunktet for denne sorteringen, og etter hvert kunne jeg bestemme meg for hvilke 

temaer jeg ønsket å belyse i fremstillingen. Etter sammenligning og sortering av temaer og 
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koder, kom jeg til slutt fram til fem kategorier med åtte tilhørende temaer som bestod av det 

kodede materialet.  

 

Deretter, i fase fire, går man nok en gang igjennom kategoriene. Dette gjør man for å 

eventuelt revidere eller omorganisere dem dersom det er nødvendig. Kanskje er en kategori 

for vid og inkluderende, eller kanskje det ikke er nok data til å støtte den. Et sentralt poeng 

innenfor tematisk analyse er at data innenfor en kategori skal passe meningsfylt sammen, og 

samtidig bør det være tydelige og identifiserbare forskjeller mellom de ulike kategoriene. 

(Braun & Clarke, 2006). Jeg endte opp med å justere flere av underkategoriene jeg hadde satt 

opp, og jeg valgte også å sløyfe noen fordi de så ut til å kunne inkluderes et annet sted. Det 

viste seg å være flere sider ved behandlingen som ga ungdommene noen av de samme 

opplevelsene, og det var derfor noe utfordrende å skulle lage kategoriene helt ekskludert fra 

hverandre. Etter hvert ble det imidlertid synlig for meg at disse temaene hadde mer relevans i 

en kategori fremfor en annen, og de ble til slutt plassert der jeg syntes de best ville bli 

representert. Hovedmålet mitt har hele tiden vært å presentere materialet på en ryddig og 

oversiktlig måte, og mot slutten av denne fasen satt jeg med en tilfredsstillende følelse om at 

kategorier og underkategorier ble fremstilt slik jeg ønsket.  

 

I fase fem skal man navngi de kategoriene man har kommet frem til, og dette hadde jeg 

allerede tenkt mye på underveis i de tidligere fasene. Det var imidlertid et arbeid preget av 

mye tenkning frem og tilbake, og kategorienes tentative arbeidsnavn ble endret noe etter hvert 

i prosessen. Jeg ønsket at kategoriene skulle reflektere innholdet godt, og de har derfor fått 

både lettfattede og beskrivende navn.  

 

I den sjette og siste fasen skal man ferdigstille analysen, og forsøke å formidle datamaterialet 

på en måte som overbeviser om både dens gyldighet og viktighet (Braun & Clarke, 2006). 

Dette vil bli presentert i resultatdelen, der jeg først vil legge frem de ulike navngitte 

kategoriene med påfølgende underkategorier, før jeg deretter presenterer ungdommenes egne 

utsagn.  
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4 Resultater 
 

1. Hvordan beskriver ungdommene sine opplevelser av behandlingsoppholdet og de 

endringene de har gått igjennom?  

2. Hvordan beskriver de mer spesifikt endring i selvopplevelse og forholdet til viktige 

andre?  

Ungdommene ga fyldige beskrivelser som besvarte forskningsspørsmålene mine, og i 

analyseprosessen av datamaterialet utarbeidet jeg som nevnt fem hovedkategorier, med 

påfølgende underkategorier som beskriver de aktuelle temaene. Den første kategorien har jeg 

valgt å kalle egetarbeidets betydning for endring, og den inneholder temaene: våge å bygge 

relasjoner og håndtere og formidle følelser. Neste kategori viser til personalets betydning for 

endring, som har temaet: tilgjengelighet over tid skaper trygghet og tillit. Den tredje 

kategorien som jeg har kalt medungdommers betydning for endring, inneholder temaene: 

samhold og støtte og alle speiler hverandre. Den fjerde kategorien beskriver familiearbeidets 

betydning for endring, og har temaene å forstå og bli forstått leger emosjonelle sår og 

tilgivelse som forløsning og forsoning, og den femte og siste kategorien har fått navnet 

gruppearbeidets betydning for endring, og har temaet: deling av erfaringer og opplevelser.  

 

Figur: 
Sentrale elementer i behandlingen som har hatt betydning for endring 

 

 

• Våge	å	bygge	relasjoner	
• Håndtere	og	formidle	følelser	

Egetarbeidets	betydning	for	
endring	

• Tilgjengelighet	over	tid	skaper	trygghet	og	
tillit	

Personalets	betydning	for	
endring	

•  Samhold	og	støtte	
• Alle	speiler	hverandre	

Medungdommers	betydning	
for	endring	

• Å	forstå	og	bli	forstått	leger	emosjonelle	sår	
• Tilgivelse	som	forløsning	og	forsoning	

Familiearbeides	betydning	
for	endring	

• Deling	av	erfaringer	og	opplevelser	Gruppeterapiens	betydning	
for	endring	
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Kategoriene vil bli presentert i den rekkefølgen som er figurert ovenfor, med de tilhørende 

temaene. Jeg vil også komme med egne refleksjoner underveis i fremstillingen. 

 

4.1 Egetarbeidets betydning for endring 
En betraktning alle informantene hadde, var viktigheten av eget arbeid underveis i 

behandlingsforløpet. De hadde alle erfart flere store endringer hos seg selv, og fortalte at de 

aldri hadde kommet dithen dersom de ikke hadde utfordret seg selv i vanskelige situasjoner 

som ofte oppstod. Mange vegret seg for et slikt egetarbeid i begynnelsen av 

behandlingsoppholdet, og de fortalte om manglende motivasjon for å gå inn i disse 

prosessene. Grunnen til dette dreide seg mye om at de hadde blitt motvillig plassert i 

behandlingskollektivet uten å føle at de hadde noe de skulle ha sagt. Samtlige hevdet 

imidlertid at motivasjonen kom gradvis ettersom de opplevde samholdet i gruppen, og at 

tilliten til miljøpersonalet ble etablert.  

 

En stor del egetarbeid er også noe som forventes av ungdommene på behandlingsstedet. 

”Ingen gjør det for deg, du må lære å gjøre det selv”, er et av slagordene som henger på 

veggen i gruppeterapirommet. Et slikt aktivt egetarbeid i behandling, blir også påpekt som en 

av fellesfaktorene som bidrar til endring (Rønnestad & von der Lippe, 2009), der man tar 

ansvar for sin egen terapiprosess gjennom å blant annet reflektere over egne handlinger og 

væremåte. 

 

4.1. Våge å bygge relasjoner 
En sentral del av behandlingen er å øve seg i sosial samhandling med andre. Mange av 

ungdommene har hatt vansker med å forholde seg til omverdenen på en sunn og 

hensiktsmessig måte, og de har da heller søkt tilflukt i miljøer som står på utsiden av 

samfunnet. De har ofte følt seg annerledes og sosialt inkompetente, men har opplevd å få 

aksept i disse miljøene. I behandlingen har de vært nødt til å stå i relasjonelle utfordringer, og 

forsøke å uttrykke sine tanker og følelser til andre. Flere påpeker at det å klare å etablere tillit 

til andre har vært en viktig endringsfaktorfaktor for dem. 

 

Informant 2 forteller: Jeg har lært hvordan jeg kan forholde meg til mennesker på en 

annen måte. Si ting på en annen måte. Ikke bare ta og ta, ikke sant. Jeg har alltid hatt en 
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baktanke før når jeg har forholdt meg til andre mennesker. Dreiv hele tiden og spekulerte og 

manipulerte. Det gjør jeg ikke lenger.  

 

Informant 3 beskriver det slik: Jeg har pratet masse om hvorfor jeg ikke har klart å 

stole på menn, for eksempel. Så jeg har jobba mye med det da. Så nå klarer jeg å forholde 

meg til folk på en veldig bra måte da. Jeg klarer å si ifra. Det klarte jeg ikke før. Før klarte 

jeg ikke å sette grenser hvis jeg mente noe var feil. (…) Vi har hatt flere sånne 

øvingsoppgaver her da, på hvordan man kan gi tilbakemeldinger og sånn. Så nå fikser jeg 

disse tingene mye bedre.  

 

Når man har hatt en vanskelig barndom med usikkerhet knyttet til sine nærmeste 

omsorgspersoner, blir det utfordrende å skulle stole på verden som et trygt sted å være. Tillit, 

både til seg selv og omgivelsene kommer ikke av seg selv, og det tar tid å bygge opp. Mange 

av ungdommenes fortid har vært preget av gjentatte tillitsbrudd fra viktige omsorgspersoner, 

og de forteller at det har vært en skremmende vei å gå å forsøke å stole på at det er 

psykologisk trygt å åpne seg for andre mennesker. Ungdommene peker på flere opplevelser i 

behandlingen som har gitt dem en betryggelse om at de kan vise seg sårbare for så å bli møtt 

med omsorg og empati. Det å tørre å ta dette steget er imidlertid et skritt de er nødt til å ta helt 

på egen hånd.  

 

Informant 2 forteller: Det å stole på et annet menneske og sånn. Det har jeg lært, og 

det er en ganske stor endring. Jeg har lært meg nærhet. For før, hvis noen bare var borti meg, 

så skvatt jeg ikke sant. Hva faen er det her. Nå kan jeg gi en klem. (…) Men det er fortsatt 

vanskelig da. Men vi er i en prosess her, jobber hele tiden med det. Øver opp tryggheten.  

 

Informant 5 har disse beskrivelsene: Vi er veldig ærlige her. Så jeg fikk jo etter hvert 

veldig tillit til folk. Det tok lang tid, men når den først kom, så satt den. Jeg har på en måte 

blitt tvunget til å vise meg helt sårbar, og så har de imøtekommet oss på de følelsene som har 

kommet. 

 

4.1.2  Håndtere og formidle følelser 
En viktig del i all psykologisk behandling er arbeid med følelser, som inkluderer både 

håndtering og regulering av egne følelsesopplevelser. Gjennom hele behandlingsløpet har 



	
25	

ungdommene blitt oppfordret til å snakke om følelser, hvordan det kjennes ut på innsiden og 

tenke igjennom hvordan de tror andre oppfatter følelsesuttrykkene som kommer til syne . 

Noen har også gått igjennom sinnemestringskurs, som innebærer å bli kjent med egne 

følelser, lære seg å regulere sterke følelser, samt å formidle dem til omverden på en 

hensiktsmessig måte. Målet er å oppnå en økt mentaliseringsevne, og derav et roligere og mer 

behersket sinn. Det jobbes med å integrere og håndtere følelsene i den dagligdagse væren, ved 

at opplevelser blir delt til andre med følelsene i fokus. For mange er dette et ukjent 

territorium, og det kan være utfordrende å bevege seg inn i de dypeste emosjonelle 

opplevelsene og virkelig kjenne etter.  

 

Informant 6 har disse erfaringene: Jeg har alltid gått med en jævla klump i magen. 

Men jeg har fått kjent på det her. Jeg har fått grått her. Jeg har skjønt at jeg ikke er den 

eneste da. Jeg har på en måte fått flere verktøy da, som jeg kan bruke til å håndtere meg selv.  

 

Informant 5 forteller: Nå er det heller sånn at jeg helst vil prate om ting. På en måte 

komme litt til bunns i det da, og finne ut hva som er greia. Jeg klarer mer å bremse meg selv i 

øyeblikket. Jeg kan fortsatt bli veldig irritert og sånn, men blir ikke forbanna eller klikker 

liksom. Det har jeg ikke vært på lenge.  

 

Det å forstå egne følelser, og lære seg å regulere og integrere dem, er som nevnt en sentralt 

del av behandlingen. Når man etter hvert mestrer emosjonelle utfordringer, roer også den 

indre aktiveringen seg, slik at man kan klare å mentalisere rundt andres intensjoner og 

handlinger. I denne prosessen skjer det ofte åpenbaringer som gjør at relasjonene man har til 

menneskene rundt seg styrkes. Man forstår seg selv, gjør seg forstått av andre, og ikke minst 

forstår man menneskene man kommuniserer med bedre. For å komme dithen, må man ofte 

først eksponere seg for det som føles truende og skummelt. Man må erfare at det indre kaoset 

er overvinnelig, og at det er en stor gevinst som venter på den andre siden i form av økt 

mestring av både egne tanker og følelser og i det sosiale fellesskapet.   

 

Informant 2 var en av mange som har hatt store indre spenninger og angst knyttet til sosiale 

settinger, særlig om han i tillegg ble oppfordret til å vise seg sårbar. Ville han bli tatt imot av 

fellesskapet? Eller ventet det ham en straff for å ha åpnet seg å vist de andre sine såre 

punkter? 
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Han forteller: Jeg husker jeg lå på senga, da jeg nettopp hadde kommet hit. Og det 

kom en fyr og skulle ha meg med på et sånt møte. Jeg tenkte hva faen liksom. Men jeg ble 

med. Og jeg var så livredd. Jeg satt der og skalv og svettet og var dårlig. Men det gikk bra. 

(…) ja, det er likesinnede ikke sant. Et samhold. Det at jeg kan sitte der og prate om mine 

problemer, med mennesker som er fremmede. Men jeg vet at.. de vil meg bare godt.  

 

Informant 6 har disse erfaringene: Noe henger veldig igjen da, sånn som angsten. 

Men, ting har blitt mye bedre. Som de litt mindre tinga, når jeg får pratet om det. Så speiler 

de andre meg, og gir råd. Og så har jeg på en måte fått den tiden jeg trenger da, til å 

bearbeide ting på min måte. Sånn at jeg kan leve med det. Det har gått veldig sakte, men 

sikkert da. 

 

Mange av ungdommene har hatt lite kjennskap til spekteret og nyansene av sine indre 

følelser, og sinne er ofte det som oftest har kommet til uttrykk, både innover og ut mot 

omverdenen. I en samtale med en gruppeterapeut ved behandlingskollektivet, ble jeg fortalt at 

disse sterke følelsene ofte bunner i frykt eller avmakt. Sammensatte psykiske vansker som 

følge av omsorgssvikt i barndommen gjør det vanskelig å vise seg sårbar, og en følelse av å 

bli krenket er ofte triggeren til sinneutbrudd. Det er vondt å føle seg liten, og det er svært 

viktig å ha tillit til omgivelsene om man skal tørre å blottlegge sine ærlige følelser til resten av 

gruppen. Det jobbes mye med fokus på følelsene under sinneuttrykket, der mange av øvelsene 

dreier seg om å bli kjent med det som beveger seg på innsiden fremfor å fokusere ut mot hva 

som eventuelt provoserer med omgivelsene.  

 

Informant 2: Jeg har fått jobbet mye med sinnemestring her. Jeg har så mye sinne inni 

meg. Har hatt det hele livet. Jeg ble utsatt for mye. Ikke bare fysisk vold, men undertrykkelse 

og nedverdigelse. Men nå har jeg blitt flinkere til å ikke ty til vold, dersom noen prater til meg 

med kritikk. Jeg håndterer meg selv bedre. (..) Jeg har fått bearbeidet mye som har ligget der 

under og ruget. Og så har jeg fått øvd meg her sosialt med andre. Ja, jeg har blitt mer glad. 

Jeg har det nå mye bedre med meg selv. Selvbildet mitt har forandret seg helt 

 

Informant 4 forteller: Jeg har hatt veldig godt utbytte av sinnemestringa. Jeg får noen 

oppgaver der som funker, og jeg vet ikke helt hva som funker heller. For eksempel, når jeg 

står i konflikt med noen, så i stedet for å si ”du gjør meg forbanna”, så sier jeg heller at ”det 

du sier nå gjør at jeg føler meg..”. 
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Denne gutten forteller at han tidligere ikke klarte å kommunisere med andre rundt seg når han 

ble sint.  

”Jeg kunne sitte og gire meg opp sjøl og sånn. Satt og ristet liksom. Ja, og det føler 

jeg at jeg har endra meg mye på. (…) Jeg får jo sånne oppgaver som for eksempel å plassere 

følelsene og sånn. Jeg har laga en sinnestige for eksempel. Fra en til seks. Og så skal jeg se 

forskjellige situasjoner. Altså, på denne sinnestigen, så skal jeg identifisere hvor jeg føler det. 

Liksom når jeg er på toppen av den sinnestigen, så jeg kjenner jeg sånn og sånn, mens når jeg 

er på midten, så føler jeg noe annet. Ja, sånne ting da”. 

 

Følelsesregulering gir mestring i hverdagens både personlige og relasjonelle utfordringer. 

Mange av ungdommene har vansker med å styre kroppslige reaksjoner når følelsene blir 

overveldende, og de har ofte manglende mestringsstrategier for å håndtere sterke følelser.  

 

Informant 3 forteller: Vi prøver å tenke over hvor sinnet kommer fra, så prater vi om 

det. Om det kommer av om jeg føler meg krenket, eller noe annet. (…) i sinnemestringa så blir 

ting ofte satt i sammenheng med barndommen og sånt. 

 

Informant 4 sier dette: (..) Det som på en måte har vært hovedgreia for meg er at man 

kan dele hvordan man har det. Man kan si hvordan man har det. At du får satt ord på det. Det 

er de små skrittene. Og jeg har sett utviklingen til andre også, som har vært veldig innestengt, 

men som begynner å fortelle hvordan de har det. Åpner seg mer og mer da.  

 

4.2 Personalets betydning for endring 
Samtlige av ungdommene påpekte at de voksne i behandlingskollektivet hadde stor betydning 

for dem. Når som helst på døgnet kunne de prate med dem om det de måtte ha behov for. De 

fortalte at miljøpersonalets fremtreden hele tiden var forutsigbar, og at dette gir en følelse av 

trygghet. De voksne hjelper ungdommene daglig med å bygge gode relasjoner i form av 

samtaler og samvær, og medleverskapet som drives er basert på tanken om at de gjør alt 

sammen med ungdommene - alt fra å koke kaffen sammen til å vaske toalettene sammen. På 

mange måter likestiller de voksne seg med ungdommene, samtidig som de har en rolle som 

trygge omsorgspersoner. Streber ungdommen med angst og frykt for å møte opp til 

fellessamling rundt kjøkkenbordet, blir han møtt med en forståelsesfull voksen som har tid til 
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å lytte, for så å bli varsomt ledet inn i situasjonen. Dersom det skulle oppstå en diskusjon, trer 

den voksne i miljøet inn som en midlertidig mekler, og oppfordrer de som er involvert til å 

forklare sine meninger og opplevelser til hverandre. Et fokus på å bedre mentaliseringsevnen 

hos ungdommene er hele tiden gjeldende. Man blir utfordret til å tenke over hvordan andre i 

gruppa tolker og føler det rundt situasjoner som oppstår, og hvordan man selv kunne tolket 

den andres signaler og utsagn annerledes. Alle i miljøet kan også bli kalt inn, for å si sine 

meninger om situasjonen. Slik åpnes det opp for en arena der man kan gi direkte responser og 

tilbakemeldinger til hverandre. Det at samtalene tas i det øyeblikket uoverenstemmelsene 

skjer, gir også ungdommene ansvar for å løse konflikten de står i uten å trekke seg tilbake 

med en følelse av å ikke mestre den sosiale utfordringen som oppstod.     

 

Siden de fleste av ungdommene har manglet trygge rammer i oppveksten, og flere har 

erfaringer med ustabile og uforutsigbare omsorgspersoner, har dette ført til en opplevelse av å 

stå alene uten den nødvendige støtten de har hatt behov for. Mange har aldri kunnet uttrykke 

følelser uten avstraffelse, og i tillegg har de opplevd og/eller vært vitne til vold og andre 

skremmende hendelser som har gitt dype mentale sår. Slike vonde relasjonelle erfaringer fører 

ofte til at man utvikler forsvarsmekanismer, for å kunne skjerme seg fra å bli ytterligere 

skadet senere. Dette kan utspille seg ved at personen lukker seg, får sinneutbrudd, tyr til 

rusmidler eller annen lite hensiktsmessig atferd. Når de da kommer i behandling for å jobbe 

med disse forsvarsmekanismene som de har etablert gjennom barndommen, er det sentralt at 

de blir møtt med trygge, forutsigbare voksne som er tilstedeværende og støttende. 

 

Det å føle seg trygg, gir grunnlag til å lettere la endring skje, og flere forteller at mye endrer 

seg bare ved å føle seg trygg på at man blir emosjonelt ivaretatt av en forståelsesfull og 

tålmodig voksenperson. Personalet blir på mange måter omsorgserstattere, som med en 

lyttende og empatisk intoning, kombinert med klare rammer, skaper trygghet til at 

ungdommene våger å utforske seg selv. 

 

4.2.1  Tilgjengelighet over tid skaper trygghet og tillit 
Personalet ved behandlingskollektivet er på jobb en uke av gangen, og ved å arbeide på denne 

måten rekker de å etablere en god kontakt med ungdommene. Samtidig får de muligheten til å 

følge opp de utfordringene som måtte oppstå enten i miljøet eller individuelt, og samtlige av 
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ungdommene svarte at denne måten personalet jobbet på hadde en tillitsskapende og positiv 

effekt på dem.   

 

Informant 5 forteller: Det hadde blitt kjempeutrygt hvis det hadde kommet nye folk 

hver dag. Her får vi tid sammen. Vi får vite hva som skjer i løpet av uka, og de får vite hva 

som skjer med oss og sånn..  

 

Informant 9: Jeg har jo erfart på for eksempel akuttinstitusjon, at noen kom tidlig på 

dagen, og noen kom på ettermiddagen. Og noen kom på natta liksom. Og da, hvis man var 

midt i en samtale og de måtte dra da, så måtte du jo starte på nytt og på nytt. Mens her er det 

noen som følger deg opp en uke av gangen, som tar tak i det da. Ordentlig. Sånn at du slipper 

å henvende deg til en ny person hver dag. Og man blir bedre kjent, føler seg mer trygg. Jeg 

har tenkt mye på det, at de som jobber her en uke av gangen. De velger jo også da å være 

vekk en uke fra familien sin. Og da må jo jobben bety mye. De dedikerer seg skikkelig liksom. 

Og da blir jo jeg også mer trygg på at de virkelig vil hjelpe meg 

 

Ved at både den fysiske og emosjonelle kontakten er såpass tett mellom ungdommene og 

miljøpersonalet, opplever flere at de etter hvert har blitt som en stor familie. En av 

ungdommene fortalte om den sterke tilknytningen som oppstod mellom henne og en kvinnelig 

ansatt.  

 Informant 3: Jeg går automatisk bedre overens med damer da. Enn menn. Fordi jeg 

føler jeg kan stole mye mer på dem. (…) og så får hun en slags mammarolle for meg da. Jeg 

føler hun er litt som reservemammaen min. Så det kan jo også bli litt skummelt da, for man 

blir følelsesmessig knyttet. Og jeg er en veldig mammadalt egentlig. Så vi har pratet om det 

da. Det er jo viktig. Sånn at man ikke blir liksom lei seg når hun drar fra jobb da. For det er 

viktig å skille på det, at det er jobben hennes ikke sant.  

 

Informant 4 forteller: Jeg synes det er positivt at vi blir så kjent med de ansatte at de 

kan avsløre.. eller at de kan se når noe er galt. Vi får liksom tillit til dem når de er her så 

lenge av gangen. Og er det noen som man ikke kommer så godt overens med, så må man 

hanskes med det den uka de er der. Og det er jo god trening det også.  

 

Trygge rammer og en forutsigbar hverdag er altså med på å skape tillit, og dette viser seg å 

være en sentral faktor for ungdommenes utvikling i behandlingen. Har man tillit til 
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behandleren, har man også et godt utgangspunkt for å gå inn i det såre og skjøre ved en selv. 

Det skaper grobunn til å våge å åpne seg, og det skaper trygghet til å tro at man kan bli 

ivaretatt i sin smerte. I tillegg blir ungdommene gitt tillit. De får gradvis mer og mer ansvar 

når det kommer til avgjørelser for bofellesskapet, planlegging av turer og økonomisk 

håndtering. Baktanken med slike tillitserklæringer er at de skal oppleve mestring, økt selvtillit 

og en tro på at de kan fungere godt videre inn i fremtiden.  

 

4.3 Medungdommers betydning for endring 
”Jeg alene kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene” er en av behandlingskollektivets 

tydelige overbevisninger. At ungdommene jobber sammen om sine utfordringer er et viktig 

verktøy i behandlingen, og tanken bak er at dette fellesskapet skal gi både støtte og motstand. 

De deler erfaringer, sorger og gleder hver dag, og dette bidrar gradvis til en følelse av 

trygghet i omgivelsene de er i. Selv om individet er i sentrum, er man hele tiden relatert til 

den gruppa som til enhver tid er i kollektivet, og fellesskapet kan synes relasjonsreparerende 

på mange måter. Ved at man blir nødt til å leve og lære å kommunisere sammen, etablerer de 

etter hvert nære vennskap i kollektivet, og flere påpeker hvor godt det har vært for dem å lene 

seg på hverandre i hverdagen når utfordringene oppleves som for store å hanskes med alene.  

 

4.3.1  Samhold og støtte 
Viktigheten av å få støtte av menneskene rundt seg er stor når man går igjennom en 

omfattende behandlingsprosess. Mange av ungdommene i kollektivet opplever at de er 

vanskelige og utenfor normalen, og det at de nå er omgitt av jevnaldrende som har lignende 

fortid og vansker som de selv, gir en følelse av å ikke være alene om kjenne seg slik. Disse 

erfaringene kan da gjøre det lettere å utlevere vanskelige tanker til fellesskapet, ettersom det 

er lettere å bli forstått og tatt imot av de andre.  

 

Informant 5 forteller: Jeg har liksom lært meg mer empati (…) Det er vel det at folk 

har vist meg omsorg da. Og vært tålmodige med meg. Og jeg ser at andre også har hatt det 

veldig vondt. Og vi prater om det i gruppene. 

 

Videre sier hun: Det er bare det å leve med hverandre, alle ungdommene. Vi lærer 

mye av det og. Blir det noe krangel her, kan vi ikke bare gå hver vår vei liksom. Da blir 
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bjellene ringt, og så må vi sette oss ned alle sammen. Og da får vi tilbakemeldinger og.. Ja. 

Det blir liksom alltid ordnet opp da, etter en sånn samling. 

 

Igjennom tidligere sosiale erfaringer med rusmiljøer, har ungdommene blitt vant med å 

kommunisere i et klima der det er lite rom for sårbarhet, og manipulasjon og løgner har vært 

en del av hverdagen. Nye erfaringer blir nå etablert, ved at de oppholder seg i en gruppe der 

man hele tiden blir oppfordret til å snakke ærlig og genuint om sine innerste frykter, tanker og 

følelser. Fellesskapet er med på å skape og opprettholde en opplevelse av tilhørighet. 

 

Informant 3: Man går igjennom så mye sammen. Både latter og tårer. Og det er så 

masse følelser. Det er jo veldig spesielt når man vet at personen har hørt hele livshistorien 

din liksom. Og det er faktisk godt å dele. Man vet at det ikke blir brukt imot deg. Her kommer 

alle, til og med om det er kl 01 på natten. Hvis jeg for eksempel skulle gå i lås og ønske å 

skrive meg ut, så stiller alle opp og skal hjelpe til for å unngå det. Fordi vi elsker hverandre 

da.  

 

4.3.2  Alle speiler hverandre 
Selvoppfatningen vår dannes på mange måter gjennom samhandling med andre og blir den 

subjektive tolkningen vi har av oss selv. Sammenlagt vil alle tolkningene en gjør seg, danne 

grunnlaget for en helhetlig oppfatning av en selv (Burns, 1979). Ungdommene i 

behandlingskollektivet lever tett på hverandre, og gir hverandre hele tiden tilbakemeldinger i 

form av kroppsspråk, blikkontakt og verbale utspill. Å bli speilet på denne måten er ikke 

annerledes enn på utsiden blant andre mennesker, men opplevelsene rundt denne 

kommunikasjonen blir fulgt opp på en annen måte i behandling. I kollektivet kan man, 

gjennom veiledning fra de voksne, ta opp tanker og følelser som kommer som følge av 

speilingene. Dersom en føler seg mislikt av en annen, blir man oppfordret til å være ærlig 

rundt sine opplevelser, og ta det opp. Således får man alle parters tanker og følelser på bordet, 

og dette åpner et rom for å løse eventuelle misforståelser. Et slikt mentaliseringsarbeid 

bedrives ofte, og ungdommene får korrigert forutinntatte oppfatninger de måtte ha om andre, 

samtidig som de erfarer at ærlige samtaler om vanskelige opplevelser kan føre til nære og 

tillitsfulle relasjoner.  
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Informant 9 forteller: Det å bo sammen med de andre ungdommene har hatt mye å si. 

Alle de karaktertrekkene jeg har hatt og tanker jeg har hatt og sånn. Jeg var jo helt i 

benektelse. Tenkte ikke at jeg hadde noe problem. Det var alle andres feil. Men etter å snakke 

med alle åpent i gruppa, så har jeg fått speilinger da. Hvor de har sagt meningene sine rett 

ut, og det har vært mye lettere å få det fra ungdommer enn fra voksne, fordi voksne kan man 

så ofte se på som en autoritet ikke sant. Mens ungdommer er liksom på ens eget nivå. Og de 

speiler deg på deg selv.  

 

Informant 8 har dette å si: Noen ganger tenkte jeg at de kjente meg bedre enn meg 

selv. De så meg som jeg ønsket å se meg selv på en måte. Når jeg ble paranoid på noen, fikk 

jeg høre at det bare var tankene mine som lurte meg. De overtalte meg til å tenke annerledes. 

At de ikke ville meg noe vondt. Bare godt liksom.  

 

Informant 4: (..) det er dette med at vi blir utfordret av de andre, på det vi sier og det 

vi gjør. Vi er del av noe større enn oss sjæl på en måte. Og vi bor ilag, vi kommer så nært 

hverandre. Jeg ser meg selv igjennom dem, hvis du skjønner? Litt vanskelig å forklare, men 

man healer seg selv igjennom gruppa på en måte.  

 

Ved at ungdommene får slike nye sosiale erfaringer, gis muligheter til å lettere klare å 

etablere sunne relasjoner i fremtiden, utenfor kollektivet. De lærer fordelene med å opptre 

genuint og ærlig med omgivelsene, og de erfarer at det blir satt pris på. Opplevelsene knyttet 

til slike sosiale samspill er med på å både gi en bedre selvfølelse og en positiv mestringstro på 

å skulle fungere sosialt etter endt behandling. 

 

4.4 Familiearbeidets betydning for endring 
Å inkludere familien rundt ungdommen er en sentral del av behandlingsopplegget. Det 

arrangeres familiehelger, familieuker og foreldrehelger, og alle parter skal bli hørt i sine 

opplevelser rundt det som har vært vanskelig i deres familie. De har samtaler om tilgivelse og 

forsoning, og tanken bak denne metoden er at slikt relasjonelt arbeid gir en forløsning for de 

involverte, og relasjonene kan begynne å bygges opp på en sunnere og mer hensiktsmessig 

måte. Etter en viss tid, når tilliten til personalet er opparbeidet, øves det på kommunikasjon og 

hvordan ungdommene kan forsøke å forholde seg til sine omsorgspersoner på en ny og 

annerledes måte. Når de da møter sine foreldre og annen nær familie, tar de opp vanskelige 
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temaer som kan ha vært vanskelig å snakke om tidligere. Vonde minner og såre spørsmål blir 

lagt på bordet i nå trygge omgivelser. En terapeut er alltid til stede under disse samtalene, for 

å observere og hjelpe dersom temperaturen blir høy og partene har vansker med å regulere 

seg.  

Barn som utsettes for både fysiske og emosjonelle overgrep har vist å ha en svakere evne til å 

mentalisere emosjoner (Pears & Fishler, 2005), og i tillegg er det funnet svekkede 

mentaliseringsevner hos foreldre som utøver slik omsorgssvikt mot sine barn (Sadler et al., 

2005 I: Allen & Fonagy, 2006). Man kan på mange måter se det som at mentaliseringsevnene 

får en generasjonseffekt som skaper et mønster det kan være vanskelig å tre ut av, med 

stadige misforståelser og mye konflikt. Igjennom å jobbe mentaliseringsfokusert med foreldre 

og ungdommer, kan de etter hvert få nye perspektiver og en økt forståelse for hverandre. 

Samtlige av ungdommene forteller at de har hatt et stort utbytte av familiearbeidet, og de 

forteller at de ikke ville kommet så langt i sin endringsprosess dersom ikke de nærmeste 

familiemedlemmene hadde blitt involvert i behandlingen.  

 

4.4.1  Å forstå og bli forstått leger emosjonelle sår 
Det å føle seg forstått av andre er et grunnleggende behov vi mennesker har. Særlig når vi er 

overveldet av vonde følelser som er vanskelig å håndtere, føler vi oss ensomme dersom vi 

ikke blir møtt med forståelse. Når en ungdom har barndomserfaringer med mye konflikt, 

ustabilitet, vold og svik fra nære omsorgspersoner, vil han få mange minner om ensomhet og 

å være i veien for de rundt seg. Ikke bare har han blitt krenket av sine nærmeste, men han har 

også opplevd å ikke få den støtten han trengte av de han var mest avhengig av. Foreldre er de 

menneskene et barn først forelsker seg i og ser opp til, og derfor vil slike svik ikke bare 

oppleves eksistensielt vondt, men også uforståelig. ”Et krenket barn slutter ikke å elske sine 

foreldre. Det slutter å elske seg selv”, skriver Jesper Juul (Billmark, 2016, s. 67). 

Omsorgspersonenes holdning og atferd vil altså i stor grad bli helt sentral for hvordan barnet 

begynner å oppfatte seg selv. Når denne atferden innebærer fysisk og emosjonell skade, vil 

innvirkningen på barnets selvoppfatning være stor, og følelsen av å ikke være deres kjærlighet 

verdig vil være et tungt lodd å bære.   

 

Ved å jobbe med forståelse i familieterapi, kan partene bli veiledet til å nærme seg hverandre 

ved å snakke om både tidligere og nåværende vanskelig følelser og tanker. De blir oppfordret 
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til å lytte til hverandres opplevelser rundt tidligere hendelser, og forsøke å forstå den andres 

historie. Slike mentaliseringsfokuserte samtaler er ment å føre familien nærmere en forsoning, 

ved at de etter hvert vil få et bedre grep om hvorfor ting har vært som de har vært.  

 

Informant 3 forteller: Jeg har vokst masse på familiearbeidet. Sammen med mamma 

da. Det har jeg tatt sammen med mamma. Vi har sånne familiehelger her (…) da har jeg satt 

meg ned med to voksne og mamma og prata, om ting. Og det har hjulpet meg masse. Jeg har 

fått et helt annet syn. For mamma har jo også fortalt sin del av historien. Og jeg har skjønt 

hvorfor ting har vært som det har vært. Fordi hun har det vanskelig i barndommen sin. Så alt 

har på en måte en rød tråd da. Så jeg har fått svar også på mange ting som jeg aldri har turt 

å spørre om. Så det har hjulpet meg veldig mye i behandlingen.  

  

Informant 5 har dette å si: Jeg kan ikke sammenligne det engang med hvordan vi var 

før. Det har blitt kjempebra. Nå prater vi om alt. Hvis jeg er litt nedfor en dag, så kan jeg 

ringe mamma, og hun prater med meg og jeg hører at hun forstår meg. Hun skjønner mye 

mer nå. Hun har jo fått hjelp hun også her. Gjennom familieteamet. Så hadde det ikke vært 

for familieteamet, så hadde jo ikke dette her gått. For det hjelper ikke at det bare er jeg som 

forandrer meg på en måte.  

 

4.4.2  Tilgivelse som forløsning og forsoning 
I behandlingen er det å øve seg i kommunikasjonsteknikk med personalet en del av jobben, og 

ungdommene har ofte rollespill med personalet i forkant av en samtale med for eksempel en 

forelder. På denne måten øver de seg opp, både på å uttrykke seg, håndtere følelser underveis 

og forberede seg på en eventuelle uønskede tilbakemeldinger. Flere av ungdommene 

presiserte at det å kunne tilgi og selv bli tilgitt, utgjorde et stort og viktig steg i den 

endringsprosessen de gikk igjennom, og at det dermed ble lettere å senere ha et fremtidsrettet 

fokus snarere enn å sitte fast i fortidens vanskelige følelser.  

 

Informant 9 forteller det slik: Det har skjedd flere ganger at jeg har pratet med en i 

personalet her før jeg har tatt opp noe med mamma eller pappa for eksempel. For å øve meg. 

Og fått litt råd om hvordan jeg kan gå fram og sånn. (…) Jeg har et kjempegodt forhold til 

familien min nå, etter behandling. Fordi de har jo også lært mye her da. Og vi har tilgitt 

hverandre. Og etter familiearbeidet her, så ser de også meg da. Og de godtar meg for den jeg 
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er i dag da. Og de valgene jeg tar. Jeg kan snakke mye mer åpent med dem nå. Og det presset 

er ikke der.  

 

Foreldre får også tilbud om samtaleterapi ved behandlingsstedet. Flere har egne personlige 

problemer som har ført til at de ikke har klart å gi ungdommene den barndommen de kanskje 

har ønsket. I behandlingen gis familien rundt ungdommen mulighet til å bearbeide sin egen 

smerte, som ofte dreier seg om skyldfølelse og skam.  

 

Informant 2 sier: Vi har fått bearbeida mye i familiearbeidet. Og fått bedt om 

unnskyldning, og det har de også, så vi har kommet til en forsoning. Jeg har begynt å lære 

meg å ta ansvar for ting jeg har gjort, og akseptere det som har vært (..) Vi snakker bedre 

med hverandre nå. Jeg klarer å uttrykke meg bedre, og merker at ting er mye enklere.  

 

Informant 7 forteller dette:  Før jeg kom hit, så prata jeg nesten ikke med mora mi. Nå 

kan jeg snakke med henne om alt nesten. Ting er litt mer bearbeidet og tilgitt fra 

barndommen, så jeg sitter ikke igjen med så mye mer der i forhold til henne nå. Hun har vært 

med på disse familiehelgene. Fått mye ut av det. Hun har fått hjelp, og vi har fått pratet mye.  

 

 Informant 5: Det hadde aldri gått uten familiearbeidet. De må liksom også med, for 

hvis jeg skal ha et godt forhold til familien min, så må de også igjennom behandlingen. Alt det 

vonde som har skjedd må snakkes om. Og så må vi tilgi hverandre.  

        

4.5 Gruppeterapiens betydning for endring 
Gruppeterapien ved behandlingsstedet dreier seg mye om å dele opplevelser med de andre 

medlemmene. Ungdommene utfordres til å bevisstgjøre seg egne tankemønstre og reflektere 

høyt rundt sine egne utfordringer til de andre gruppemedlemmene. Gruppene samles flere 

ganger ukentlig, og det bringes opp nye temaer hver gang. Arbeidet dreier seg mye om å klare 

å registrere tanker og følelser som er knyttet til situasjoner som har skjedd tidligere, eller som 

typisk oppstår mellom ungdommene i løpet av behandlingen. For å unngå spontanreaksjoner 

som for eksempel sinneutbrudd, blir de oppfordret til å kjenne på de bakenforliggende 

følelsene, og lærer å romme og tåle dem, og ved å jobbe intensivt med dette, øver de seg på 

finne verbale uttrykk som reflekterer disse ofte såre følelsene. I gruppeterapimøtene er 

hovedmålet altså å fremme mentaliseringsevner hos ungdommene, og affektiv refleksjon er 
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hele tiden i fokus. Her jobbes det med å danne et så trygt klima mellom medlemmene at 

følelser som skam og skyld skal kunne tre fram, og det tenkes at å legge vekt på erkjenne og 

uttrykke underliggende følelser vil skape både indre utvikling og videre sosial mestring.  

 

4.5.1  Deling av erfaringer og opplevelser 
”Du er bare så syk som dine hemmeligheter”, sa en av ungdommene til meg i en uformell prat 

etter et intervju. Det hadde han hørt fra en av de voksne i miljøet, og utsagnet ga mye mening 

for ham. Det som har vært gjennomgående i beretningene fra ungdommene jeg snakket med, 

var at de ikke var vant med å prate ærlig, leve ærlig og erfare at dette blir satt pris på av 

omverdenen. Det å hele tiden bli oppfordret til å dele nære og sårbare sider ved seg selv på en 

ærlig måte var derfor naturlig nok en tøff prosess for mange. Flere påpeker imidlertid at denne 

prosessen har ført til store fremskritt i behandlingsforløpet.  

 

Informant 4 forteller: (..) Det som på en måte har vært hovedgreia for meg er at man 

kan dele hvordan man har det. Man kan si hvordan man har det. At du får satt ord på det. Det 

er de små skrittene. Og jeg har sett utviklingen til andre også, som har vært veldig innestengt, 

men som begynner å fortelle hvordan de har det. Åpner seg mer og mer da.  

 

Informant 6 forteller om sine erfaringer: Noe henger veldig igjen da, sånn som 

angsten. Men, ting har blitt mye bedre. Som de litt mindre tinga, når jeg får pratet om det. Så 

speiler de andre meg, og gir råd. Og så har jeg på en måte fått den tiden jeg trenger da, til å 

bearbeide ting på min måte. Sånn at jeg kan leve med det. Det har gått veldig sakte, men 

sikkert da. 

 

Informant 7: Gruppebehandlingen har jeg fått mye ut av. For der deler vi både 

hvordan vi har det, og vi deler ja… forskjellige oppgaver, som gjør at vi blir bedre kjent med 

oss selv og andre. (…) Jeg får mer ut av det når jeg får tilbakemeldinger fra flere personer 

enn bare en. Da betyr det mer liksom.  

 

Deling av indre opplevelser ser altså ut til å kunne sette i gang en tydeliggjøringsprosess av 

egne tanker og følelser. De fleste av ungdommene kjenner seg igjen i de andres 

følelsesuttrykk og væremåte ettersom de på mange måter har samme bakgrunn, både fra 

oppvekst og rusmiljøer. Det man kanskje ikke har klart å sette ord på tidligere, vil nå bli 
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tydeliggjort og forstått på en ny og annerledes måte, og samholdet i gruppa blir ytterligere 

styrket av at alle åpner seg og for hverandre.  

 

Informant 2 forteller: Det å sitte i gruppene, det synes jeg er veldig bra. Folk kan dele 

ting. Og man kan kjenne seg igjen. Og så sitter de som leder gruppen ikke sant, og stiller 

spørsmål som får oss til å tenke og gjøre ting på en litt annen måte enn ellers.  

 

Informant 5: Gruppeterapien.. Ja, det gjør hele forskjellen. For det er på en måte 

ingen som forstår meg bedre da, enn de ungdommene som er i de gruppene. For de har vært 

igjennom det samme. Og de kan hjelpe meg i å reflektere rundt alt.  
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5 Diskusjon 
Jeg vil først rette fokuset mot hvilken betydning økte mentaliseringsevner har hatt på 

opplevelsen av psykologisk endring. Følelseshåndtering og bekreftende og korrigerende 

speiling er to terapeutiske metoder jeg har valgt å ta utgangspunkt i, og jeg vil drøfte 

ungdommenes besvarelser i lys av ulike dilemmaer som kan oppstå i miljøterapeutisk 

behandling. Dernest vil jeg gå nærmere inn på relasjonenes betydning i behandling av 

ungdom, og jeg vil her spesielt referere til personalets tilstedeværelse og familiearbeidet som 

bedrives. Å jobbe med trygghet, tillit og tilgivelse har stor verdi i behandlingen av traumer og 

andre sammensatte vansker, men samtidig vil et slikt arbeid naturlig by på utfordringer, både 

for personalet og ungdommene selv. Disse vil bli drøftet fortløpende.  

 

Til slutt vil jeg ta for meg spørsmålet mange kan fundere over; forblir denne endringen varig, 

eller vil disse ungdommene kunne falle inn i gamle relasjonelle og atferdsmessige mønstre 

etter endt behandling? Det ville vært interessant å få et langsiktig innblikk i ungdommenes 

både mentale helse og sosiale fungering mange år etter behandling. I tillegg ville det vært 

gunstig å høre personalets opplevelser og erfaringer med sitt arbeide for å få et mer helhetlig 

inntrykk av behandlingen. Det vil alltid være begrensninger ved kvalitative funn, og denne 

studien er intet unntak. Jeg vil derfor helt til slutt se nærmere på hvilke faktorer som kan være 

med på å svekke studiens validitet og generaliserbarhet.  

 

5.1 Økt mentaliseringsevne påvirker opplevelse av 

endring   
For å få en forståelse av ungdommenes endringer i lys av bedrede mentaliseringsevner, må vi 

nødvendigvis først se nærmere på hva som nettopp definerer disse evnene. Som nevnt 

innledningsvis, dreier mentaliseringsevner seg om å forstå både vårt eget og andre sinn, og jo 

mer vi besitter disse evnene, jo enklere blir det å unngå konflikter og fastlåste ideer om oss 

selv og andre. God mentalisering er også sterkt knyttet til følelsesregulering (Allen, Fonagy & 

Bateman, 2008), ved at man lettere får en mental og sosial oversikt når man evner å roe ned 

overaktiverte følelser.  
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Alle informantene i studien kunne fortelle at de har fått en økt forståelse av både seg selv og 

andre i etterkant av behandling. Med sine egne ord, påpekte de viktigheten av å klare å sette 

seg inn i andres følelser og tanker for å fungere bedre sosialt. Behandlingen har altså hatt en 

reflekterende funksjon rundt egen og andres væren, men ikke minst synes det som at 

ungdommene har erfart særdeles viktig emosjonelle endringer som har åpnet opp for disse 

refleksjonene. Med store emosjonsskader fra tidlig barndom, har de hatt et dårlig 

utgangspunkt for å mentalisere, og nå innenfor trygge og omsorgsfulle behandlingsrammer, 

får de erfare å bli både sett og hørt som selvstendige individer. Dette ser ut til å ha satt i gang 

viktige psykologiske prosesser som har bidratt til både færre psykiske symptomer og økte 

mentaliseringsevner. I det følgende vil jeg først drøfte følelseshåndtering som metode, og se 

nærmere på hvilke dilemmaer som kan være knyttet til denne type arbeid. Deretter tar jeg for 

meg bekreftende og korrigerende speiling, som er et fremtredende redskap som blir tatt i bruk. 

Også her vil det imidlertid kunne oppstå både terapeutiske og mer personlig utfordringer 

mellom medlemmene.  

 

5.1.1  Følelseshåndtering som et middel mot målet 
Både i terapigruppene og i miljøet ellers står følelsene i fokus, ved at ungdommene stadig blir 

både utfordret og møtt på følelsesmessige reaksjoner. De forteller om økt mestring i det 

sosiale samværet på kollektivet når de jobber med å forstå sine egne følelser, klare å romme 

dem og uttrykke dem. Det ser altså ut til at et kontinuerlig fokus på følelser i 

behandlingshverdagen skaper et klima som gir ungdommene rom til å utforske både seg selv 

og andre. Med sine egne ord fortalte de hvor viktig det har vært for dem å eksponere sine 

sårbare sider i et trygt fellesskap, og at når de først begynte å forstå og håndtere de vanskelige 

følelsene, begynte reisen mot en forløsning av tidligere smertefulle erfaringer. Det å oppleve å 

bli emosjonelt ivaretatt av personalet, bidro med å regulere de sterke følelsene som kom, og 

således åpne rommet for å mentalisere over andres atferd.  

 

Samspillet i det terapeutiske miljøet vil imidlertid ofte kunne by på utfordringer, særlig når 

man jobber relasjonelt med komplekse følelsesmessige opplevelser. Når en ungdom har 

tidligere erfaringer med utrygg tilknytning, barndomstraumer og samspillsvansker kan man 

ofte se at den vanskelige relasjonshistorien han bærer med seg, aktiveres i nye relasjoner 

(Stänicke, 2012). Graden av mentalisering ungdommen viser er altså ikke kun påvirket av den 

emosjonelle tilstanden han er i, men også den relasjonelle konteksten (Fonagy & Target, 
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1997). Det er viktig å være oppmerksom på at samspillet mellom menneskene i et 

behandlingskollektiv hele tiden påvirkes av den enkeltes relasjonsmønster og følelsesregister, 

og ikke bare ungdommene, men også terapeutene selv har sine egne relasjonshistorier. Det 

blir derfor særlig viktig at personalet bevisstgjøres sine emosjonelle triggere i samspillet med 

ungdommene (Stänicke, 2012). Terapeutenes egne indre relasjonstemaer kan aktiveres i et 

utfordrende samspill, og det blir dermed viktig å sortere disse i den aktuelle situasjonen man 

står i med ungdommen. Følelser uttrykkes i ulik grad av aktivering, og dette påvirker både 

ungdommens og terapeutens evne til å forstå seg selv og andre, og det å skulle klare å være i 

et fruktbart samspill sammen.  

 

I tillegg vil det også ofte kunne utspille seg konflikter i kommunikasjonen ungdommene 

imellom. Når man har mange tidligere erfaringer med samspillsvansker, kan andres sterke 

følelsesuttrykk lett tolkes som at man er mislikt eller utsatt på andre måter. Det er mange 

sterke følelser som utrykkes i hverdagen på et behandlingskollektiv for ungdom, og 

overveldende sinneutbrudd er særlig fremtredende hos mange. Dette bringer fram mange 

samtaler om hvilke underliggende følelser som kan være gjeldende hos den enkelte, og ofte 

kommer det opp følelser som skam og krenkelse. Mange av ungdommene har ofte følt mye 

avmakt i samspillet med sine omsorgspersoner, og i kjølevannet av disse erfaringene kommer 

ofte behovet for å skjerme seg mentalt og emosjonelt fra andre mennesker. De innerste, ærlige 

følelsene holdes ofte i skjul fra omverdenen, og for at endring skal skje, må man først 

begynne å vise sin innerste sårbarhet. Dette vil kreve kontinuerlig samvær over tid med 

tålmodige mennesker, innenfor trygge rammer.  

 

Ungdommene er imidlertid ikke alltid tålmodige og forutsigbare, og her ligger mange av de 

miljøterapeutiske utfordringene. Personalet må hele tiden sikte seg inn på å bedre 

mentaliseringsevnene hos hvert enkelt individ ved arbeid mot å forløse indre emosjonelle 

sperrer, hjelp til følelsesregulering og tre inn for å oppklare eventuelle feiltolkninger mellom 

ungdommene. Som Bateman (2013) påpeker, er det viktig å følge klientene igjennom de 

følelsesmessige opplevelsene ved at man hjelper til med å identifisere, differensiere og navngi 

følelser som igjen vil føre til bedre følelsesregulering. Målet er å opprettholde 

mentaliseringevner selv når ungdommen er overveldet ved å både romme og roe ned 

emosjonell aktivering, og dette må gjøres samtidig som personalet gir kontinuerlig veiledning 

i hvilke følelsesuttrykk som er passende i de gitte situasjonene som oppstår. Et slikt arbeide 

krever både faglig kompetanse og ikke minst en god porsjon tålmodighet.  
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5.1.2  Støttende og korrigerende speiling som sentrale 

elementer i utvikling av mentaliseringsevner 
Som vi har sett er de relasjonelle erfaringene man får i et sosialt fellesskap verdifulle for 

utvikling av sosial kompetanse. Ungdommene i studien la stor vekt på hvilke positive 

erfaringer det ga dem å bli speilet av de andre i miljøet, og de fortalte at de ikke bare lærte 

mye om seg selv, men at de også etter hvert så på seg selv med nye øyne. Det var som om de 

andre ungdommene så noen kvaliteter i dem, som de ikke selv var klar over at de hadde. Fra 

tilknytningsforskningen vet vi hvilken betydning speiling har for både identitetsforståelse og 

selvfølelse (Bowlby, 2005). I en optimal tilknytningsperiode, der barnet bli både verbalt og 

affektivt speilet av sine omsorgspersoner, foreligger det en dialektisk speilingsprosess, der 

barnets emosjonelle erfaringer gjøres tålbare og meningsfulle (Fonagy et al., 2004). Slike 

verdifulle erfaringer får ungdommene nå i fellesskapet med miljøpersonell og 

medungdommer, ved at følelser som blir delt med de andre får gjensvar i form av bekreftelse 

og aksept. På mange måter kan medlemmene av fellesskapet ses på som ungdommens 

omsorgserstattere i denne perioden de er i behandling. Med tilknytningsskader i bagasjen, vil 

det å nå bli omfavnet i et trygt fellesskap gi nye emosjonelle erfaringer, som kan være med å 

bygge opp en opplevelse av å få dekket de grunnleggende tilknytningsbehovene som ikke 

tidligere har blitt tilfredsstilt.  

 

Speiling som metode er altså sentralt i behandlingen, og den brukes særlig aktivt i 

gruppeterapien. Ungdommene blir oppfordret til å vise forståelse ovenfor hverandres utspill, 

men samtidig skal de være ærlige i sine tilbakemeldinger. I en slik kontekst kan derfor 

speilingen mange ganger bli heller korrigerende enn bekreftende, og konfrontasjoner kan 

derfor lett oppstå med feiltolkninger og misforståelser. Noen vil kanskje være litt i overkant 

ærlige og kritiserende, mens andre kan være redd for å såre og havne i konflikt, og er dermed 

vage og forsiktige i sine tilbakemeldinger. Personalets arbeid blir da å holde fast i de aktuelle 

situasjonene og veilede samtalene i rommet på vei mot mentaliserende tenkning. Et slikt 

relasjonsarbeid vil være krevende å utføre uten noen retningslinjer og en metode i bunn, og en 

teoretisk forankring i mentaliseringsarbeid vil derfor være veiledende og strukturerende for 

gruppeterapeuten. Hva tenkte Per da Mari responderte på det han sa? Hva tror han hun tenker 

om ham? Hvilke hensikter hadde Mari med det hun sa? Ved at gruppeterapeuten er tett på 

ungdommene i disse situasjonene, skapes muligheter til å jobbe konkret med å styrke 

mentaliseringsevnene. Situasjonene som oppstår slippes ikke før partene har fått uttrykke sine 
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tanker og følelser, lyttet til motparten og forløst eventuelle misforståelser. Målet er å oppnå 

bedre sosial mestring i form av både egne uttrykk og tilbakemeldinger til andre rundt seg.  

 

Opplevelsen av å dele et fellesskap med en annen kan i seg selv sies å være meningsdannende 

og utviklingsfremmende. Identitetsfølelsen vår etableres og utvikler seg i samvær med andre, 

og hvordan vi ser oss selv er ofte avhengig av hvordan de vi omgir oss med ser oss. 

Ungdommene i denne studien beskriver fellesskapsfølelsen i kollektivet som en svært sentral 

del av endringsprosessen de gikk igjennom, og det å bo med jevnaldrende som har mange av 

de samme barndomserfaringene som de selv, har ført til at de ikke føler seg så annerledes. 

Dette i seg selv kan synes å ha virket positivt inn på selvfølelsen, ved at de ble gitt en følelse 

av å være inkludert og akseptert av omgivelsene. 

 

Beskrivelsene av fellesskapets viktighet kan ses i lys av Kohuts beskrivelser av det 

tvillingssøkende selvet, som går ut på behovet vi har for å føle likhet med andre. Gjennom å 

få bekreftelser fra mennesker som ligner oss selv, vil vi oppleve aksept og fellesskap. Vi har 

alle en iboende frykt for å være alene eller annerledes, og ved å erfare likhet og samhold med 

andre, vil Selvet styrkes i form av økt trygghet og selvfølelse (Kohut, 1990). Det er nettopp 

dette som er rasjonalet bak fellesskapet som metode, at ungdommene selv speiler, bekrefter 

og regulerer hverandre med hjelp av terapeutene i miljøet (Andresen & Furuholmen, 2007). 

Igjennom det sosiale samspillet opparbeider de seg ikke bare verdifull lærdom om hvordan 

opptre i sosiale grupper, men de lærer også mye om både seg selv og andre menneskers indre 

følelser, tanker og hensikter.  

 

5.2 Reparasjoner i relasjonelt nærvær – 

betydningen av arbeid med tilknytning 
Mye av psykoterapiforskningen som foreligger, fremhever viktigheten av terapeutisk relasjon 

som en sentral forutsetning for endring (Norcross, 2002). Ethvert menneske som går igjennom 

psykologisk behandling, bærer med seg relasjonserfaringer fra barndom og oppvekst, som vil 

påvirke behandlingsforløpet, og det tidlige etablerte tilknytningsmønsteret vil ofte vise seg i 

samspillet som oppstår. I tillegg bringer terapeuten inn sine egne holdninger basert på egne 

erfaringer, og sammen utgjør de en plattform der alliansearbeidet kan starte. I det følgende vil 

jeg først drøfte miljøpersonalets nærvær som virkemiddel for å skape nok trygghet til å 
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frembringe endring hos ungdommene. Deretter vil jeg ta for meg begrepet tilgivelse som et 

eget virkemiddel i behandling, og drøfte både betydningen og gyldigheten av dette som 

fenomen.   

 

5.2.1  Trygghet skaper tillit, og tillit skaper rom for 

bevegelse 
Det å ha stabile, omsorgsfulle voksne rundt seg i miljøet har, som vi har sett, vært avgjørende 

for ungdommene for å kunne gå veien mot endring av sine tanke- og følelsesmønster. Man 

kan jo spørre seg hvordan denne tryggheten etableres, og hvilke forhold som er til stede i 

behandlingen som skaper denne tryggheten. Hvilke elementer ligger i det å føle seg trygg? 

Ungdommene selv forteller hvordan blant annet miljøpersonalets tilstedeværelse over tid 

bidro til å skape ro og forutsigbarhet. Ved at de samme menneskene var tilgjengelige for dem 

i så lenge som èn uke av gangen, fikk de muligheten til å etablere gode kontinuerlige samtaler 

om utfordringer som oppstod enten privat eller sosialt. De fikk tid til å bli godt kjent, og de 

slapp å forholde seg til nye mennesker hver dag. Flere hevdet også at tilliten til de voksne 

økte ved at ungdommene så hva personalet ofret ved å være på jobb så lenge av gangen. Det 

at de valgte å være borte fra sine egne familier i lange perioder, ga ungdommene en økt 

trygghet om at de var dedikert til jobben sin, og at de derfor hadde et genuint ønske om å 

hjelpe.  

 

Døgnsamvær i en uke av gangen viste seg altså å være et viktig tema som forankrer en 

trygghet- og tillitsfølelse hos disse ungdommene, men hvilke opplevelser personalet har til 

slike lange turnuser er imidlertid ikke kjent. Mye tyder på at det vil kreve mye emosjonell og 

mental kapasitet å være konstant tilgjengelig over så lang tid, både fordi ungdommene har 

sammensatte vansker som krever konstant overvåkenhet, og fordi det er lenge å være borte 

hjemmefra. Når man jobber tett med sårbar ungdom, kreves ikke kun viktig faglig 

kompetanse, men også tålmodighet, fleksibilitet og god omsorgsevne, og faren for utbrenthet 

og påfølgende langtidssykemeldinger vil derfor alltid være tilstede. Det å hele tiden være 

bevisst sin profesjonelle rolle i det tette samværet, vil også kunne bringe fram terapeutiske 

utfordringer. Når man på mange måter fungerer som en omsorgserstatter, vil sterke 

emosjonelle bånd knyttes, og det kan være lett å ledes inn i mer personlige omsorgsroller.  
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Det å skulle regulere nærhet og distanse vil imidlertid ikke kun være et konstant 

bevissthetsarbeid for miljøpersonalet. Ungdommene blir også nødt til å lære å løsrive seg de 

sterke emosjonelle båndene som etter hvert skapes, og de må jobbe med å forstå at relasjonen 

ikke forblir evig. En av ungdommene beskrev en av de ansatte som ”en mor” for henne, og 

dette sier mye om den betydningen de voksne har gjennom behandlingsforløpet. Til tross for 

personlige og profesjonelle utfordringer som måtte oppstå, dedikerer de seg stort til arbeidet 

sitt. Ungdommene kan når som helst på døgnet kan ta kontakt med de voksne dersom de har 

behov for det, og samtaler basert på nysgjerrighet og forståelse blir tatt midt på natten om de 

trenger noen å støtte seg til. Muligheten til å gjøre dette, har vært med på å skape trygge 

tilknytninger, og ungdommene har fått erfare å være viktige og betydningsfulle. Som Stern 

(2004) hevder, er det disse øyeblikkene som skaper trygghet og rom for endring i terapi. Det 

han kaller øyeblikk av møte, vil kunne skape gode endringsøyeblikk, ved at de voksne i 

miljøet responderer på ungdommens behov med en genuin og interessert holdning. Slike 

intersubjektive møter betraktes av Stern som viktige for etablering av tillit og allianse i 

behandling.  

 

Det er imidlertid ikke alltid disse møtene blir problemfrie og forløsende. Som nevnt, trigges 

ofte gamle relasjonsmønstre i samvær med andre, og det kan ofte være personlighetstrekk hos 

personalet som vekker vanskelige følelser hos ungdommene. Kjønn kan også være et problem 

for mange, og en av ungdommene påpekte at hun verken trivdes med, eller stolte på menn 

generelt grunnet tidligere erfaringer. Slike interpersonlige utfordringer blir adressert i miljøet, 

og da jobbes det med å finne bakgrunnen for den eventuelle vanskelige relasjonen. Dette blir 

en viktig del av utviklingen mot å klare å håndtere relasjoner generelt, samtidig som de får 

snakket ut om tidligere traumer. Gjennom kontinuerlig samvær med den de av ulike grunner 

ikke kommer godt overens med, lærer de å håndtere samspill, uttrykke seg om hva som er 

vanskelig, for så å etter hvert reparere og mestre relasjonen.  

 

Ungdommenes beskrivelser av personalets betydning kan ses i lys av Marit Borgs (2007) 

forskning på klienters erfaringer med bedringsprosesser i psykologisk behandling. Der legger 

hun blant annet frem resultater som viser at samvær i det terapeutiske miljøet var et av de 

viktigste aspektene for klientenes endringsprosess. Borg fremhever sine informanters tanker 

om at det ikke var fagfolks modeller og metoder som var avgjørende, men heller det at de 

levde og fungere sammen. At de som skulle hjelpe fremstod som personer, og ikke som 
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distanserte profesjonelle. De hadde klare tanker om fordelene med å være i en 

samarbeidsrelasjon med terapeutene, som handlet om å både gi og ta (Borg, 2007).  

 

Det vil altså ikke alltid nødvendigvis være de terapeutiske samtalene som utgjør de store 

forskjellene i behandling, men heller lærte ferdigheter igjennom samvær om hvordan man kan 

mestre hverdagens mange utfordringer. Gjennom samværet opprettes det trygghet og rom til å 

jobbe med tilknytning og selvfølelse, og det viser seg på mange måter at det er i dette 

konstante gjensidige samspillet som ungdommene etter hvert opplever å utvikle og endre seg.  

5.2.2  Tilgivelsens kraft – viktigheten av familiearbeid                 
En av de mest slående tankene jeg satt igjen med etter å ha intervjuet disse ungdommene, var 

hvor stor påvirkning familiearbeidet hadde hatt på den endringsprosessen de hadde gått 

igjennom. De fortalte om store forløsninger i relasjonene til sine omsorgspersoner etter endt 

behandling, og med deres egne ord, var familiearbeidet noe av det som hadde hatt størst 

endringseffekt, først og fremst fordi de har blitt i stand til å tilgi.  

Det å klare å tilgi noen som har gjort deg vondt kan være en av livets mest krevende, men 

også mest meningsfulle handling. Det krever mot til å både gå inn i, og velge å forlate 

vanskelige følelser, og det krever i tillegg en evne til å gi seg selv kjærlighet og omsorg ved å 

slippe taket på smerten.  

Tilgivelse er et begrep som tradisjonelt har vært knyttet til religiøse trosretninger, men også 

filosofer og teologer har viet stor interesse for tilgivelse som fenomen. Etter hvert har 

psykologifeltet satt seg inn i tilgivelsens konsekvenser, der forskningen har rettet fokuset mer 

inn på empiriske sider ved det å tilgi, som i hvilken grad tilgivelse har en positiv innvirkning 

på vår psykiske helse. Det blir presentert flere definisjoner av tilgivelse, men forskere har en 

bred enighet om at det dreier seg om en kompleks emosjonell og kognitiv prosess. Man kan si 

tilgivelse omfatter både en reduksjon av negative tanker, følelser og atferd, og en styrking av 

positive tanker, følelser og atferd (Svartdal, 2015). 

Å jobbe med tilgivelse av tidligere, vonde familiære hendelser står sterkt i fokus når foreldre 

og søsken blir brakt inn til samtaler i behandlingskollektivet, og temaer som lenge har ligget 

skjult, kan fremmes og snakkes om. Mange av ungdommene har følt på stor avmakt ovenfor 

sine omsorgspersoner i oppveksten, der de sjelden har opplevd at deres stemme har kommet 
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fram og blitt hørt. Ved å nå sette seg ned og prate om tidligere hendelser og følelser knyttet til 

disse, får de muligheten til å bli møtt med lyttende ører fra sine foreldre. Dette er samtaler 

ungdommene ofte gruer seg til og synes er vanskelig å gjennomføre, og de får derfor tett 

veiledning av terapeutene på behandlingsstedet. Ved å få fortelle sin historie på en ærlig og 

rolig måte, blir foreldre tvunget til å lytte og gi tilbakemeldinger om hvorfor ting ble som de 

ble. Ofte ligger det egne traumer hos foreldrene bak hendelsene som de har påført sine barn, 

og når dette kommer frem, kan det oppleves lettere å forstå. Mentaliseringsevner blir styrket 

ved at begge parter blir oppfordret til å sette seg inn i den andres virkelighetsoppfatning, og 

sterke følelser som skyld, sorg og skam vil komme til syne og bli tatt imot. Slik kan 

ungdommen sakte men sikkert kan begynne å bearbeide hendelser i fortiden.  

I en slik prosess er det naturlig å tenke seg at relasjonelle utfordringer vil kunne utspille seg. 

Tilknytningsmønstre aktiveres kraftig i nære relasjoner (Stänicke, 2012), og det vil bli 

vanskeligere å mentalisere både over seg selv og motparten når man står ansikt til ansikt med 

mennesker man har et komplisert emosjonelt forhold til. Dessuten vil ikke samtalene alltid få 

det utfallet man har sett for seg på forhånd. Det kan være at mor eller far ikke har nok 

følelsesmessig kapasitet til å møte ungdommen sin på en forståelsesfull og omsorgsfull måte, 

og dette vil være vondt å erfare når man i lang tid har forberedt seg på disse viktige 

samtalene. I disse tilfellene vil det være svært vanskelig, ofte umulig å skulle gå inn i en 

tilgivelsesprosess. En krenker som ikke evner å forstå eller vise anger for sine handlinger, vil 

sjelden få den krenkede til å åpne seg opp og slippe til tilgivende tanker og følelser.  

Allikevel forteller mange av ungdommene om foreldresamtaler som har endt med forsoning, 

til tross for foreldrenes manglende mentalisering- og omsorgsevner. De forteller at de har sett 

og fått en forståelse for foreldrenes egne mentale og emosjonelle begrensninger, og derfor 

bestemt seg for å legge fortiden bak seg. En jente beskrev de tankene hun fikk av å se sin mor 

oppløst i tårer da de snakket om hva hun hadde utsatt henne for. Hun så moren sin i en 

offerrolle, og dette trigget kjærlighet og omsorgsfølelser som igjen gjorde det enklere å 

forsones. Slike øyeblikk kan synes å være resultatet av det omfattende behandlingsopplegget 

de har deltatt i, som i hovedsak har vært basert på trygghets- og mentaliseringsarbeid. Viktige 

opparbeidede evner som mental og emosjonell forståelse vil gjøre det lettere å håndtere og 

bidra til forløsning i samtaler med de som har påført dem skader i fortiden. Det blir med andre 

ord enklere å tilgi dersom man klarer å mentalisere og sette seg inn i den andres tanker, 

følelser og hensikter.  
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Fokus på tilgivelse i psykologisk arbeid har blitt studert av flere, og Wade et al. (2005) har 

blant annet sett nærmere på hva klienter rapporterer av psykiske symptomer i forkant og 

etterkant av eksplisitt tilgivelsesarbeid i terapi. Klientene i studien fortalte om færre 

symptomer som angst og depresjon, en økt forståelse av seg selv og den som har krenket dem, 

og mer indre styrke til å håndtere vanskelige følelser i etterkant av terapien. Lin et al. (2004) 

har også studert effekten av tilgivelsesterapi, der de spurte klienter med sammensatt vansker i 

et rusrehabiliteringssenter om endringer i psykiske problemer i etterkant av behandlingen. De 

fant at de som fullførte behandlingen, hadde signifikante forbedringer i sinnevansker, 

depresjon, angst, selvfølelse og tilbøyelighet til rusbruk. 

Når man reflekterer over tilgivelse som både følelse og handling, blir man klar over dens 

mange betydninger. Man kan tilgi med hele sitt hjerte, eller man kan bestemme seg for å 

legge fortiden bak seg, uten å nødvendigvis få en tilfredsstillelse av komplett emosjonell 

forløsning. Når man ser på den omfattende omsorgssvikten flere av ungdommene i denne 

studien har blitt utsatt for, kan man stille seg spørsmål om hvilket nivå tilgivelsen springer ut 

ifra. Man vet fra tilknytningsforskningen at et barn er villig til å gå langt for å beholde og 

bevare en emosjonell kontakt med sine omsorgspersoner til tross for omfattende krenkelser 

(Bowlby, 1984). Således kan det tenkes at de dype sårene aldri egentlig blir leget, ved at 

udekkede emosjonelle behov heller blir satt til side i etterstrebelsen av å bevare relasjonen.  

Uansett grunner til relasjonell forløsning mellom ungdommene og deres omsorgspersoner, 

viser denne studiens resultater at familiearbeidet har vært en svært viktig faktor i 

endringsarbeidet som har pågått. Samtlige fortalte at de nå har et ganske annerledes, og mye 

sunnere forhold til familiemedlemmene som de tidligere har stått i utallige konflikter med. De 

har også selv fått jobbe med sitt eget bidrag til vanskelig samspill, der rusatferden ofte har 

utspilt seg svært negativt i hjemmemiljøet. En stor del av behandlingsfokuset er å jobbe med 

eierskap til sine egne handlinger og unngå plassering av skyld på andre for sin egen atferd. 

Ved å be sine foreldre og søsken om tilgivelse for utagerende oppførsel og sårende uttalelser 

virker som har gjort dem godt i utviklingsprosessen.  

5.3 Varig endring?                                                                 
Etter å ha sett hvilke omfattende endringer ungdommene har beskrevet som følge av 

behandlingen de har fått, dukker det naturlig opp sentrale spørsmål som det ville vært 
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tilfredsstillende å få svar på; Hvordan vil disse resultatene vise seg etter fem- ti år? Vil 

endringene i form av både økte mentaliseringsevner og relasjonell fungering forbli varig?  

Den langsiktige virkningen av mentaliseringsbasert kollektivbehandling har vært lite forsket 

på, og det kan være flere grunner til det. Som nevnt tidligere, er det som oftest klienter med 

svært sammensatte psykologiske vansker, ofte kombinert med rusbruk, som legges inn i 

miljøterapeutiske kollektiver (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Dette kan man tenke seg vil 

føre til lav svarprosent blant deltakerne og derav lav generaliseringseffekt. Det som allikevel 

er mest nærliggende å tenke vil være grunnen til den manglende forskningen, er at denne type 

behandling i miljøterapeutisk kontekst relativt ny, og det vil derfor ikke være mange som 

ennå som har rukket å studere en eventuell langtidseffekt.  

Bateman og Fonagy (2008) har imidlertid gitt et viktig bidrag i form av sin follow-up studie, 

der de målte endringsseffekten hos 41 klienter fem år etter at mentaliseringsbasert behandling 

var avsluttet. Klientene hadde blitt behandlet for borderline personlighetsforstyrrelse, og selve 

behandlingsforløpet gikk over tre år. Kontrollgruppen mottok annen generell behandling uten 

spesifikk metoder, og funnene fremhevet at klientene som mottok mentaliseringsbasert 

behandling viste bedre fungering enn kontrollgruppen innenfor mål som suicidalitet, 

diagnostisk status, psykiatriske innleggelser, medikamentbruk, global funksjon og jobbstatus. 

Det viste seg også at klientene som hadde mottatt 18 måneders vedlikeholdende 

mentaliseringsbasert gruppeterapi forble bedre fungerende enn kontrollgruppen, som ikke 

mottok noen metodespesifikk behandling (Bateman & Fonagy, 2008). 

Når man snakker om endring innenfor behandling av psykiske vansker kombinert med 

rusmisbruk, vil man naturligvis ikke komme utenom evalueringen av et ytre mål på endring; 

Vil klienter i mentaliseringsbasert rusbehandling forbli rusfrie flere år etter endt opphold? 

Dette finnes det ingen studier på til dags dato, og det vil derfor ha vært spesielt interessant å 

intervjuet ungdommene i denne studien etter en viss tid for å se langtidseffekten av både 

psykisk helse og relasjonell fungering, men også i hvilken grad de har klart å holde seg 

rusfrie.  

To faktorer som imidlertid har vist seg å ha langvarig effekt på endring ved sammensatte 

psykiske, relasjonelle og rusatferdsmessige vansker, er selve tidsforløpet i psykologisk 

behandling, samt betydningen av tidlig innsats. Dette viser Lauritzen, Ravndal og Larsson 

(2012) til i sin oppfølgingsstudie av 481 mennesker med rusproblematikk fra 20 ulike 
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behandlingstiltak, der de har blant annet undersøkt endringer i problembelastning og generell 

livssituasjon ti år etter avsluttet behandling. Kort oppsummert fant de at det, for alle 

informantene, var en stor reduksjon i bruk av narkotiske stoffer og kriminell atferd. Når det 

gjaldt psykiske vansker, ble det rapportert om bedring under indeksbehandlingen, men det 

viste seg å være en tendens til tilbakevendende angst, depresjon og fortsatt store kognitive 

vansker 10 år etterpå. Dersom man ser nærmere på de yngste informantene, som var unge 

mennesker som hadde fulgt kollektivbehandling, var imidlertid resultatene mer oppløftende. 

De viste stor positiv endring når det gjaldt belastning i familie- og sosiale relasjoner, og 

signifikant reduksjon av psykiske problemer og voldelig atferd. Samlet rusmiddelbruk viste 

også en signifikant reduksjon som holdt seg stabil gjennom alle oppfølgingsintervjuene 

(Lauritzen, Ravndal & Larsson, 2012). Samlet viste i tillegg resultatene fra denne studien at jo 

lengre klientene fulgte sitt behandlingsforløp, jo bedre utfall fikk de i form av varig endring 

på de gitte målene.  

Til tross for at disse funnene ikke gir oss spesifikk informasjon om vedvarende 

mentaliseringsevner i etterkant av psykologisk behandling, peker de uansett tydelig mot at 

tidlig innsats i ung alder viser seg å være fordelaktig ved behandling av slike sammensatte 

vansker. I tillegg blir det å følge et langvarig behandlingsopplegg en sentral faktor for at 

endring skal kunne manifestere seg og bli varig. Det ville vært interessant å få innblikk i 

resultater fra et longitudinelt studie basert på mentaliseringsbasert kollektivbehandling av 

unge mennesker, ettersom funnene fra denne studien peker i retning av spesifikke endringer i 

mentaliseringsevner og generell symptomlette hos ungdommene. Jeg håper og antar at det vil 

bli framlagt slike studier inn i fremtiden.  

Det er mange spørsmål som kan reises rundt kollektivbehandlings både metoder og varig 

virkning. Det kan synes å ha vært en generell tendens til å ha vært en manglende helhetlig 

metode i bunn når man har arbeidet med unge mennesker med sammensatte vansker, og 

mentaliseringstradisjonen innenfor dette feltet er fortsatt i startgropa. Emosjonenes betydning 

ser nå imidlertid ut til å ha fått mer plass i denne type behandling, og man kan undre seg over 

om man ser en dreining fra mer tradisjonell rusbehandling basert på atferdsendring, mot et 

fokus på å øke forståelse av årsakene til rusmisbruket og derav emosjonenes viktige bidrag til 

psykisk helse og velfungering. Mer systematisk forskning innenfor mentaliseringsarbeid som 

metode i kollektivbehandling vil være nødvendig for å få mer innsikt i dybden av både 
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beboeres endringsopplevelser og hvorvidt de erfarer disse endringene som varige i tiden som 

følger.  

5.3.1  Studiens begrensninger  
Mitt formål var å få innsikt i subjektive endringsopplevelser, og det har derfor vært viktig å la 

ungdommene snakke relativt fritt, dog innenfor rammen av et semistrukturert intervju. I 

kvalitative studier vil det alltid kunne stilles spørsmål om hvorvidt forskeren har tolket 

resultatene på en treffende måte, og ikke minst om studien måler det den er ment å måle 

(Howitt, 2010). For at en studie skal tilfredsstille validitetskravet bør man forutsette at det 

som måles er konstant og kan avdekkes i virkeligheten, noe som er svært utfordrende i 

kvalitativ forskning. Validitetsbegrepet kan allikevel si noe studiens gyldighet, i form av 

intervjuets kvalitet og hvorvidt tolkningene i analysen er logiske (Kvale, 2001). En viktig 

faktor blir da å fremstille arbeidet som har blitt gjort på en transparent måte, for å gi en mest 

mulig sann beskrivelse av undersøkelsen (Howitt, 2010). Ved å gå omstendelig igjennom 

stegene for analysen, har jeg forsøkt å ivareta studiens gyldighet. Materialet har blitt 

undersøkt flere ganger ved at jeg aktivt vekslet fokuset mellom transkripsjonene og 

kategoriene, og tolkning av dataene har blitt nøye drøftet i veiledning. Imidlertid vil det, som 

alltid i kvalitative studier, være et usikkerhetselement for om ungdommenes utsagn har blitt 

tolket i den forstand som de var ment.  

 

Det er flere forhold som kan ha påvirket meg i denne forskningsprosessen, som blant annet  

min erfaring fra både barne- og ungdomspsykiatrien og familievernet. I tillegg kan min 

psykologutdannelse og interesse for mentaliseringsbegrepet ha farget hva jeg har lagt vekt på 

i mitt møte med ungdommene, og hvordan jeg har tolket resultatene. Alle disse faktorene har 

det vært viktig å ha et reflektert forhold til både i intervjusituasjonene og i analyseprosessen.  

 

Nok et spørsmål som kan knyttes til studiens gyldighet er hvorvidt ungdommene forstod 

dybden av mine intervjuspørsmål. Selv i semistrukturerte intervjukontekster med 

oppfølgingsspørsmål underveis, kan det være at man ikke får fanget opp helheten av det man 

ønsker å undersøke. Et viktig element som man også bør reflektere rundt i en studie som 

denne, er hvorvidt ungdommene ønsket å være helt ærlige i sine svar. Dette er unge 

mennesker som bærer med seg vonde traumer, og det var den første og eneste gangen de var i 

møte med meg. De ble spurt om å utdype sårbar informasjon som kan sette i gang mange 
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vanskelige følelser. Det kan derfor alltid være en fare for at de valgte å unnlate informasjon 

eller pynte på svarene sine, for å emosjonelt beskytte seg selv. I hvilken grad jeg har mottatt 

reelle eller idealistiske svar fra ungdommene i denne studien kan derfor ikke vites med 

sikkerhet.  

 

Ettersom studien baseres på et begrenset antall informanter, vil ikke funnene kunne 

generaliseres til å gjelde alle ungdommers endringserfaringer med mentaliseringsbasert 

kollektivbehandling. Dette var heller ikke en målsetting jeg hadde, men snarere å få en 

dybdeforståelse av informantenes beskrivelser og opplevelser. Imidlertid vil man, på 

bakgrunn av resultatene som har framkommet, forhåpentligvis kunne bruke disse skildringene 

av endringsopplevelser inn i både videre forskning og konkret arbeid med 

mentaliseringsbasert kollektivbehandling av ungdom.   

 

6 Avsluttende refleksjoner 
Effektene av psykoterapi skyldes ikke spesifikke tekniske prosedyrer, men snarere meningen 

disse tillegges av klienten (Wampold, 2001), og gjennom rike beskrivelser av disse 

ungdommenes opplevelser av egne endringsprosesser, har flere sentrale temaer kommet til 

syne. Resultatene viser at en følelse av trygget, samhold og tillit til omgivelsene har vært 

utelukkende viktig for å jobbe med å fremme mentaliseringsevner, og det relasjonelle arbeidet 

i fellesskapet har derfor vært helt avgjørende for å skape trygge tilknytningsbånd. Både 

medungdommer og miljøpersonalet har hatt essensielle roller i fellesskapet for skape denne 

tryggheten, og ved å bedrive mentaliseringsarbeid både i gruppeterapi og hverdagen for øvrig, 

viser det seg at ungdommene har fått en økt forståelse av både seg selv og andre. Ved å legge 

vekt på emosjonenes betydning i det terapeutiske arbeidet, har de fått en bedre evne til å 

regulere vanskelige og overveldende følelser, som igjen skaper psykologisk ro og innsikt. 

Gode erfaringer med å mestre seg selv i sosiale sammenhenger har blitt tilegnet både som 

følge av økt selvforståelse og kommunikativ trening med andre jevnaldrende i behandlingen, 

der speiling som metode har vært særskilt fremtredende.  

 

Miljøpersonalets relasjonelle arbeidsfokus viser seg å svært betydningsfullt på mange måter, 

der først og fremst etablering av trygghetsfølelse blant ungdommene ser ut til å være 

avgjørende for det videre endringsarbeidet. Deres tilstedeværelse over tid er tillitsskapende og 

den intuitive daglige omsorgen de gir ungdommene er grunnleggende for å etablere en stabil 
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og god selvfølelse. Således ser man at personalets bidrag på mange måter kan forankres i 

sentral tilknytningsteori (Bowlby, 2005). En forutsetning for å utvikle gode 

mentaliseringsevner, er at man har erfart god nok tilknytning, og vokst opp med ivaretagende 

omsorgspersoner (Skårderud & Sommerfeldt, 2013), og på bakgrunn av ungdommens 

oppvekstbakgrunn, får de nå mulighet til å tilegne seg tidligere tapte relasjonelle erfaringer. 

Ved å i tillegg bringe familiemedlemmer inn i terapiopplegget har ungdommene fått 

anledning til å forsone seg med tidligere vonde hendelser og følelser, og mange har fått hjelp 

til å bygge et nærere forhold til sine foreldre. 

 

Jeg har fått mye ut av å gjennomføre en studie som denne, og det som har gjort mest varig 

inntrykk, er graden av både styrke og mental modenhet disse ungdommene har vist. Til tross 

for sitt uheldige utgangspunkt i livet, har de risikert å utlevere sin sårbarhet til fellesskapet, og 

de har tatt sjanser som innebærer å vise tillit til de rundt seg. Dette er et modig arbeid, der de 

aktivt har jobbet med å forstå sine egne og andres følelser og tanker, for igjen å kunne mestre 

livets mange både emosjonelle og relasjonelle utfordringer. En av ungdommene beskriver det 

så flott:  

 

Jeg forstår mye mer nå enn før. Kaoset har roet seg liksom. Den grunnmuren jeg 

hadde i meg har falt mer og mer på plass.  
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Vedlegg A: Datainnsamlingsskjema 

 
 

Anonymisert
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Vedlegg B: Informasjonsskriv 
 

Informasjonsskriv om studien 
 

”En kvalitativ intervjuundersøkelse med unge mennesker i mentaliseringsfokusert 
behandling” 
 
Bakgrunn og hva innebærer studien? 
Dette er en studie som undersøker unge menneskers opplevelse av mentaliseringsfokusert 
behandling. Et viktig tema vil være relasjonelle erfaringer og betydningen disse har hatt, og 
fortsatt har for hvordan man mestrer seg selv og omverdenen. Dette vil foregå gjennom et 
intervju som består av ca. 10 spørsmål, der det blir satt av 60 minutter til gjennomføring. 
 
Mulige fordeler  
Ved at du deltar, kan du bidra til å gi økt forståelse av faktorene i behandlingen som har ført 
til endring. Dette kan igjen bidra til en videreutvikling av behandlingstilbudet som tilbys ved 
(Anonymisert). Samtidig kan din deltakelse gi innsikt i relasjonens betydning når det gjelder 
utvikling av mentaliseringsevner senere i livet. 
 
Mulige ulemper 
Det kan noen ganger være emosjonelt utfordrende å gå inn i opplevelser fra barndommen, og 
forsøke å sette disse i sammenheng med nåværende vansker. Du bestemmer imidlertid selv 
hva du ønsker å fortelle, og du trenger ikke å svare på noe du ikke føler deg komfortabel med. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Intervjuene er en del av en hovedoppgave i profesjonsstudiet i psykologi, med Kirsten Benum 
som veileder. Funnene fra studien vil publiseres i en hovedoppgave som vil være tilgjengelig 
på Universitetsbiblioteket i Oslo.  
 
Alle personopplysninger vil behandles konfidensielt. Informasjon som kan gjenkjennes vil 
derfor anonymiseres og bli skrevet om slik at det ikke vil være mulig å identifisere deg når 
studien publiseres. Navnet ditt vil bli gitt en tallkode, og informasjon som kjønn, alder, samt 
dine fortellinger vil bli koblet til denne koden. Listen som kobler ditt navn og 
bakgrunnsinformasjon til kode vil bli oppbevart i et låst arkivskap atskilt fra annet 
datamateriale.  
 
Intervjuet vil tas opp på en mp3-opptaker, og det vil kun være intervjuer som har tilgang på 
lydopptaket fra en PC som er passordbeskyttet. Når studien avsluttes, vil lydfiler og alle 
intervjudata slettes.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
på neste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du når som helst og uten å oppgi noen grunn, 
trekke ditt samtykke til å delta i studien, også etter at intervjuet er gjennomført. Ønsker du å 
trekke deg, eller har andre spørsmål om studien, kan du kontakte intervjuer Eirin Dolva på 
mobil: 45 80 14 12. 
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Vedlegg C: Intervjuguide 
 

INTERVJUGUIDE 
 
Prosedyre: 

• Forklare hensikten med intervjuet: å lære mer om hvordan de har opplevd 
behandlingsoppholdet, og eventuelle endringer i måten de forholder seg til seg selv og 
andre på.  

• Informere om at de kan trekke seg når som helst eller slippe å svare på noe de ikke 
ønsker å prate om 

• Informere om konfidensialitet 
• Informere om at samtalen vil bli tatt opp på bånd (dersom det er greit for 

vedkommende) 
• Informere om at vi har god tid, og man kan bruke god tid på å tenke seg om 

 
Forskningsspørsmål: 
 

1. Hvordan beskriver ungdommene sine opplevelser av behandlingsoppholdet og de  
endringene de har gått igjennom?  

2. Hvordan beskriver de mer spesifikt endring i selvopplevelse og forholdet til viktige 
andre? 

 
Temaer: Relasjoner, mentaliseringsevne 
(anslått varighet på 1 klokketime) 
 
Intervjuspørsmål 
 

 
1. Kan du fortelle litt om bakgrunnen din for hvorfor du er her på (Anonymisert)?  

 
2. Kan du prøve å tenke på hva som har vært mest vanskelig for deg i livet ditt? / Hvis du 

skal beskrive en typisk dag/uke i ditt liv før du kom hit, hvilke typiske utfordringer 
ville du støtt på tenker du?  (tenker spesielt på utfordringer i samspill med andre 
mennesker, eks. håndterer en avvisning 

 
3. Når du tenker på en slik typisk utfordring (eller flere), kan du prøve å huske hva du 

tenker/føler/gjør? 
 

4. Har noen av disse utfordringene blitt enklere å håndtere etter oppholdet her?  
-Hvordan da? – Hva skjer nå til forskjell fra tidligere? 
(- Hvorfor ikke tror du?) 

 
5. Kan du fortelle meg litt om forholdet du har hatt til dine nærmeste under oppveksten?  

Foreldre/andre omsorgspersoner. 
- (Følte du deg trygg/elsket? Evt. mye redd og avvist) 
- (hvordan ble du imøtekommet når du ble opprørt?) 
- (følte du deg sett og hørt når du trengte hjelp til noe?) Fortell. 
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6. Tenker du det er noen aspekter ved oppvekstforholdene dine som har påvirket   deg 
negativt. I forhold til hvordan du har utviklet deg og blitt som voksen? Hvordan du har 
lært deg å håndtere konflikter f. eks. og fungere med andre mennesker.  
 

7. Synes du forholdet til foreldre/omsorgspersoner har endret seg etter oppholdet  
på (Anonymisert)? – Hvordan da? 

 
8. Synes du selv det har skjedd en endring i hvordan du forholder deg til andre         

mennesker i hverdagen på etter oppholdet her? Kunne du gitt meg noen eksempler på 
det?  
 

Noen konkrete spørsmål om arbeidsmetodene ved (Anonymisert): 
 
9. Hvordan har du opplevd personalets holdninger til deg gjennom 

behandlingsprogrammet? – Får du inntrykk av at de har vært nysgjerrige og 
imøtekommende? Føler du deg sett, hørt og forstått?  

 
10. Er det enkeltelementer i behandlingsmetodene som har vært spesielt læringsrike? 

- kan du fortelle litt om disse? 
 

11. De ansatte er lenge på jobb (1 uke av gangen), så dere blir sikkert godt kjent gjennom 
behandlingsopplegget.  Synes du det er positivt eller negativt at de er der så lenge av 
gangen? Hvordan da?  

 
 
Da var vi igjennom. Takker så mye for svarene dine. Tusen takk for at du stilte opp! 
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Vedlegg D: Samtykkeerklæring 

 

 
Erklæring om samtykke 

 
 

Jeg er villig til å bli intervjuet av psykologstudent Eirin Dolva om mine erfaringer og 
opplevelser rundt behandlingsopplegget på (Anonymisert). Informasjonen vil kunne brukes til 
videreutvikling av de interne arbeidsmetodene ved behandlingsstedet.  
Hovedveileder i arbeidsprosessen er førsteamanuensis Kirsten Benum.   
 
Jeg har mottatt skriftlig informasjon om forskningsprosjektet, og jeg er informert om at jeg 
kan trekke meg når som helst dersom jeg ønsker det.  
 
Jeg er også informert om at alle opplysninger jeg gir underveis i intervjuet vil bli behandlet 
konfidensielt. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------                                                          -------- 
Signatur          Dato 
 


