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Sammendrag 
Oppgavetittel: ” Invitasjoner til allianse: En kvalitativ studie av terapeuters bidrag til allianse 

med ungdom med depresjon i den tidlige fasen av tilknytningsbasert familieterapi.” 

Forfatter: Mari Caesar 

Veileder: Odd Arne Tjersland 

 

Denne hovedoppgaven er en kvalitativ studie med formål å undersøke hvordan terapeutene 

etablerer allianse med ungdommen i en tidlig fase tilknytningsbasert familieterapi (ABFT). 

Datamateriale til hovedoppgaven er fra et større forskningsprosjekt om familiebasert 

behandling av ungdom med depresjon og suicidalitet i regi av Akershus Universitetssykehus. 

Blant annet sammenligner man effektene av ABFT og vanlig poliklinisk behandling. 

Hovedoppgavens datamateriale er video-opptak av de første timene hvor ungdommene møter 

terapeuten. Fokus har vært på terapeutens innspill, sett i sammenheng med ungdommens 

respons. Utvalget er fire familier og to terapeuter. Hovedoppgaven er en eksplorerende studie 

som tar utgangspunkt i både teorier om allianse og innholdet i datamaterialet. 

Analysemetoden er innholdsanalyse. 

 

Utgangspunktet var at ungdommene fremstod som avventende i begynnelsen av kontakten 

med terapeuten og uttrykte tvil om ABFT-modellens formuleringer om terapiens mål og 

midler var relevante for dem. Fremstillingen av resultater og diskusjonen knyttes til temaene 

”Formidle mål og midler”, ”Validere”, ”Respektere og fremheve autonomi og agens”, 

”Utvikle språk og invitere til refleksjon”, og ”Tilløp til dialoger og åpninger i relasjonen”. En 

mulig tolkning av funnene fra analysene er at det ikke var de enkelte intervensjonene fra 

terapeuten, men en mer generell utforskende og validerende stil som var utgangspunktet for at 

de unge etter hvert besvarte terapeutens invitasjoner til allianse mer positivt. Ungdommene 

delte mer av opplevelsene sine og dialogene kunne handle om sårbare tema som angst og 

skam. Formidling av mål og midler samt utforskning og validering drøftes i diskusjonen, 

spesielt i forhold til ungdommens ambivalens knyttet til å søke terapi. Det pekes til slutt på 

noen utfordringer ABFT-terapeuten kan møte knyttet til hvordan terapiens mål og midler 

fremstilles, ungdommens egne problemstillinger og funksjonen av validering og ros.  
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1 Bakgrunn og problemstilling 
Mitt ønske har vært å skrive en hovedoppgave som i tillegg til forskningsarbeidet også gir 

meg en mulighet til å lære praktiske terapeutferdigheter. Arbeidet med barn, unge og familier 

har vært min interesse gjennom hele studiet. Allianse med ungdom i rammen av familieterapi 

som tema og datamateriale i form av videoopptak hvor jeg kunne se erfarne terapeuter jobbe 

med klienter var et godt svar på mitt ønske. 

 

Allianse har vist seg å være forbundet med utfall i psykoterapi både med voksne og unge 

klienter (Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds, & Horvath, 2012; Shirk, Karver, & Brown, 

2011). Allianse med unge klienter er forsket på i mindre grad enn allianse med voksne 

(Clark, 2013). Med unge klienter møter terapeuten et annet utgangspunkt for allianse enn 

med voksne: hovedsakelig er unge klienter henvist av andre og terapeuten har en mer tydelig 

maktposisjon. De unge er ennå i stor grad avhengige av de voksne samtidig som de er i gang 

med selvstendighetsprosjektet sitt. Funn fra kvalitativ forskning tyder også på at terapeutene 

kan oppleve etablering av allianse utfordrende med unge klienter (Binder, Holgersen, & 

Nielsen, 2008). Det er behov for mer kunnskap om dette.  

 

Problemstillingen er hvordan terapeutisk allianse etableres mellom ungdom og terapeut i den 

tidlige fasen av tilknytningsbasert familieterapi. Jeg har valgt å fokusere hovedsakelig på 

terapeutens bidrag til etablering av alliansen, men terapeutens innspill er tett knyttet til 

responser fra ungdommen og må ses i sammenheng. Rammen av behandling er familieterapi. 

Jeg ser hovedsakelig på den delen av terapiløpet hvor terapeuten har kontakt med 

ungdommen alene, noe som gjenspeiles i avgrensing av litteraturgjennomgang. I denne 

hovedoppgaven har jeg brukt teori om ABFT og allianse og empiri fra fire behandlingsløp for 

å belyse den tidlige fasen av allianseprosessen. Det er mange metodiske utfordringer knyttet 

til slikt avgrenset arbeid men den systematiske gjennomgangen av datamateriale har likevel 

vært nyttig for å få frem ulike aspekter ved allianseprosessen. 
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2 Innledning 
Hovedoppgaven er en kvalitativ studie av terapeutens invitasjoner til allianse med ungdom i 

tidlig fase av tilknytningsbasert familieterapi, Attachment Based Family Therapy for 

Depressed Adolescents (ABFT), (Diamond, Diamond, & Levy, 2014). Datamateriale til 

hovedoppgaven er fra et større forskningsprosjekt om familiebasert behandling av ungdom 

med depresjon og suicidalitet i regi av Akershus Universitetssykehus, Ahus (Helse Sør-Øst, 

2015). Ahus sitt forskningsprosjekt er en randomisert kontrollert studie (RCT) som blant 

annet sammenligner effekten av ABFT med vanlig poliklinisk behandling (Treatment as 

Usual, TAU). Ungdommenes forbedring måles i redusering av symptomnivået. Rekruttering 

av familier begynte i 2013 og prosjektet har inkludert 62 deltakende familier. Prosjektet er 

godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, 2014). 

Prosjektleder er Israel Pravin. Han har tidligere gjennomført en norsk RCT-pilotstudie med 

ABFT (Israel & Diamond, 2013). 

 

Mitt datamateriale er video-opptak fra de første timene i terapiløpet. Jeg følger samtaler med 

noen ungdommer med depresjon som syntes å få god hjelp av ABFT-modellen. 

Fellessamtaler med foreldrene er en del av ABFT-modellen. Ungdommene stilte i 

utgangspunktet med forbehold til ideen å snakke med foreldrene. Tross dette fant det sted 

flere felles samtaler. Det jeg utforsker er hvordan terapeutene i disse sakene forholdt seg til 

ungdommene for å etablere en allianse om en terapiprosess der sentrale sider ved løpet var 

lagt på forhånd gjennom ABFT-modellen. Fokus vil være rettet mot både hvordan 

terapeutene nærmet seg ungdommene og hvordan disse responderte. 

 

2.1 ABFT-metoden 
Tilknytningsbasert familieterapi er kunnskapsbasert, manualbasert korttidsterapi på 12-16 

uker (Diamond et al., 2014). ABFT som behandlingsmetode har tilknytningsteori og modeller 

av barnets emosjonelle utvikling som det sentrale teorigrunnlaget og har sine kliniske røtter i 

strukturell familieterapi og emosjonsfokusert terapi (Ewing, Diamond, & Levy, 2015; 

Greenberg, 2011; Minuchin, 1974). Metoden ser på sikker tilknytning som en trygg base for 

ungdommens utvikling og som en beskyttelsesfaktor, og usikker tilknytning som prediktor 

for negative utfall som depresjon (Kobak, Cassidy, Lyons-Ruth, & Ziv, 2006; Kobak, Zajac, 

Herres, & Krauthamer Ewing, 2015). En trygg relasjon med foreldrene kan også virke 
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forebyggende mot psykiske vansker (Allen, Hauser, & Borman-Spurrell, 1996; Allen et al., 

2002; Sheftall, Schoppe-Sullivan, & Bridge, 2014). ”Skader” eller ”brudd” i tilknytningen 

kan ifølge Ewing et al. (2015, s.143) være resultat av ulike typer hendelser som høy stress, 

historie av negativt ladede interaksjoner og kommunikasjon, traume (som avvisning, 

omsorgssvikt eller overgrep) og / eller foreldrenes psykopatologi. Basert på denne 

forskningen er rasjonalet for ABFT å reparere tilknytningsbruddet mellom foreldre og 

ungdommen ved å re-etablere et trygt forhold mellom dem, noe som igjen er tenkt å fremme 

ungdommens autonomi og ansvarlighet (Diamond et al., 2014, s.6). Et trygt forhold ses på 

som en generell beskyttelsesfaktor i tider ungdommen kan oppleve som vanskelige , og 

spesielt ved kriser som selvmordstanker og –atferd (Ewing et al., 2015). Trygg tilknytning 

mellom ungdommen og foreldrene er definert som ungdommens tillitsfulle forventninger til 

omsorgsgiverens tilgjengelighet og evne til å gi støtte, beskyttelse og veiledning - og at dette 

igjen kan fremme direkte kommunikasjon og bedre problemløsning mellom dem (Ibid.). 

 

Behandlingsmetoden er strukturert rundt fem oppgaver: 1) Relasjonell omformulering 

(Relational reframe), 2) Allianse med ungdommen (Adolescent alliance), 3) Allianse med 

foreldrene (Parent alliance), 4) Reparasjon av tilknytning (Repairing Attachment) og 5) 

Fremme autonomi (Promoting autonomy) (Diamond et al., 2014). Hver av oppgavene har 

konkrete mål terapeuten og klientene skal nå. Metoden er strukturert og forutsetter at 

terapeuten bruker konkrete strategier og intervensjoner. Samtidig fremheves betydningen av 

fleksibilitet, blant annet at terapeutene møter familiene på en sensitiv og fleksibel måte og at 

de tar utgangspunkt i familiemedlemmenes egne problemstillinger (Ewing et al., 2015). 

ABFT metoden følger Bordin (1979) sin forståelse ved å dele allianse i bånd, mål og midler. 

ABFT ser også på disse tre som faser i terapien som inkluderer konkrete oppgaver. I bånd-

fasen hjelper terapeuten ungdommen med overgangen til å bli fortrolig med terapi som 

samtaleform (som å spørre hvordan ungdommen opplevde siste time). I tillegg brukes mye av 

tiden på å utforske deres liv (Diamond et al., 2014). Utover dette beskriver manualen i liten 

grad hva ABFT legger i begrepet bånd. 

 

ABFT legger vekt på konkrete, eksplisitte formuleringer av mål og midler for å nå målet i 

modellen til Bordin (1979). Mål inkluderer både mål for prosessen og mål for utfallet. 

Prosessmål handler om vellykket gjennomføring av de enkelte oppgavene, mens 

utfallsmålene handler om endringer knyttet til de sentrale psykologiske områdene ABFT 
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retter seg mot, som for eksempel tilknytning og forståelse av selvet i relasjon med andre 

(Ewing et al., 2015). Prosessmål for den første oppgaven i terapien er relasjonell reframing, 

dvs. endring i hvordan familiemedlemmene tilskriver problemet (depresjon) og løsningene; 

problemet defineres som å være knyttet til kommunikasjonen og relasjonene mellom 

familiemedlemmene. Løsningen er ikke å ”reparere ungdommen”, men å reparere 

relasjonene. Utfallsmål for den første oppgaven er at familiemedlemmene i løpet av den 

første terapitimen samtykker til ABFT-modellen. Prosessmål for den andre oppgaven er å få 

til allianse med ungdommen i de følgende 1-4 terapitimer som er individualtimer. 

Ungdommen skal da få en bedre forståelse av egne tilknytningsbehov ved å sette tanker, 

følelser og minner i en sammenheng. Utfallsmål er at ungdommen ser på kommunikasjonen 

og relasjonen med foreldrene sine som aktuell å jobbe med (Ibid.). 

 

For å etablere allianse skal terapeuten styrke båndet med den unge, sette depresjon i 

sammenheng med tilknytningsbrudd den unge har opplevd, påvirke positivt forventninger om 

foreldrene som sensitive og støttende til deres vansker og forberede dem på å kunne snakke 

om tankene og følelsene sine i fellessamtalen (Ewing et al., 2015, s.144). Videre beskriver de 

hvordan ungdommens opplevelse av at foreldrene bryr seg, tåler ungdommens smerte og 

støtter dem kan bidra til å endre ungdommens negative oppfatninger om seg selv og dermed 

være med å bidra positivt til selvfølelse (Ibid.). 

 

2.2 Tilknytningsteori som rammeverk for ABFT 
Diamond et al. (2014) påpeker at familieterapi har spesifikke utfordringer sammenlignet med 

individualterapi: terapeuten må håndtere flere allianser samtidig, familiemedlemmene kan ha 

ulike mål og motivasjonsnivå samt være forskjellige i hvor stor grad de er ”psychologically 

minded”, altså i hvor stor grad de har tilgang til og kan reflektere rundt indre prosesser hos 

seg selv og andre. For å hjelpe terapeuten å løse disse utfordringene tilbyr ABFT verktøy for 

å styre prosessen målorientert og tilknytningsteori1 er valgt som overordnet rammeverk. 

ABFT tar utgangspunkt i tilknytningsteorien til Bowlby (1969) hvor tilknytning forstås som 

atferdssystem og teorien om at barnets behov for å søke seg til omsorgspersonene sine for 

trygghet og beskyttelse handler om overlevelse som forklares av evolusjonen. (Bowlby, 

2005) beskriver omsorgspersonene som en ”trygg base” som barnet kan gå ut og inn av etter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tilknytning	  som	  begrep	  kommer	  fra	  forskning	  med	  sped-‐	  og	  småbarn.	  Hos	  ungdom	  er	  det	  et	  mer	  
kontroversielt	  begrep	  som	  er	  forsket	  på	  i	  mindre	  grad	  (Wilson	  &	  Wilkinson,	  2012).	  
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behov. Gjentatte opplevelser av å bli møtt på behovene sine gir barnet en forventning om at 

andre er til å stole på, og bidrar til at barnet utvikler positive forventninger til at 

omsorgspersonene er tilgjengelige og kompetente til å møte barnets behov (Bowlby, 1969). 

Responsen fra omsorgsgivere er også grunnlaget for hvordan barnet generelt utvikler 

forventninger til andre personer og hvordan barnet opplever seg selv i relasjon til andre, noe 

som Bowlby (1998) kaller indre arbeidsmodeller. Positive indre arbeidsmodeller bidrar til at 

barnet kan utvikle en sikker tilknytning til omsorgspersonene sine, men dersom barnets 

tilknytningsbehov ikke blir møtt står barnet i risiko for å utvikle usikker tilknytning2 

(Ainsworth, Bell, & Stayton, 1971; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bowlby, 1969; 

Main, Tomasini, & Tolan, 1979). ABFT legger til grunn at barn med sikker tilknytning har 

bedre ferdigheter til å tåle og å gi uttrykk for negative emosjoner og heller bruker disse 

strategiene enn undertrykker de negative følelsene. Dette betraktes som en sentral mekanisme 

i hvordan sikker tilknytning fungerer som beskyttelsesfaktor mot psykiske vansker (Diamond 

et al., 2014).  

 

Foreldrenes tilknytningsstil og erfaringer med egne foreldre påvirker måten de selv kan være 

foreldre på. ABFT-terapeuten utforsker foreldrenes tilknytningserfaringer med sine egne 

foreldre i oppgaven om allianse med foreldre. Dermed får både ungdommen og foreldrene 

anledning til å utforske egne tilknytningsbehov og hva de eventuelt er møtt eller ikke er blitt 

møtt på. Brudd i tilknytningen mellom ungdom og foreldrene kan føre til tap av tillit og 

trygghet i relasjonen. ABFT-modellen har som mål å re-etablere tryggheten før familien 

begynner å diskutere og løse konkrete konflikter i fellessamtalene (Diamond et al., 2014). 

 

2.3 Utgangspunktet til hovedoppgavens datamateriale 
Ungdommene møter opp til behandling sammen med sine foreldre eller foresatte3. De er 

hovedklienter i den meningen at utfallet av terapien vurderes ut fra endringer i deres 

symptomtrykk. Som regel er de ikke initiativtakere til terapien. Datamaterialet i 

hovedoppgaven er video-opptak fra de første timene terapeuten møter ungdommen: i den 

første timen sammen med foreldrene sine og i de følgende alene med terapeuten. I den første 

timen må terapeuten forholde seg til flere allianseprosesser samtidig for å skape en god 

arbeidsrelasjon med både foreldrene og ungdommen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Det	  er	  vanskelig	  å	  finne	  ut	  hvem	  var	  først	  med	  begrepene	  sikker	  og	  usikker	  tilknytning	  
3	  Omtales	  som	  ”foreldre”	  videre	  	  
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3 Allianseforskning 
 
3.1 Fellesfaktorer 
Begrepet fellesfaktorer stammer fra Rosenzweig (1936) og refererer til variabler som finnes i 

de fleste terapiformene uavhengig av teoretisk spesifikke terapitradisjoner (Lambert & 

Barley, 2001). Det finnes ulike forståelser av hvilke faktorer som skal inkluderes. Wampold 

og Imel (2015, s.33) inkluderer dimensjoner som håp, forventninger, relasjon mellom klient 

og terapeuten og korrigerende erfaringer. I diskusjonen om det er fellesfaktorene eller de 

teorispesifikke faktorene som påvirker utfallet mest har Wampold og Imel (2015) funnet at 

fellesfaktorene, og spesielt relasjonen, er avgjørende. DeRubeis, Brotman, og Gibbons (2005) 

på sin side argumenterer for at effekten av de spesifikke faktorene er undervurdert. 

 

En måte å forstå fellesfaktorer er å se på endringsprinsipper som ikke er teorispesifikke, men 

er felles gjennom de ulike teoretiske tradisjonene slik som Goldfried og Davila (2005) 

oppsummerer tidligere forskning. Endringsprinsippene de kommer frem til er allianse, 

forventninger til terapi, motivasjon, bevissthet rundt hva som ligger bak problemer, 

korrigerende erfaringer og realitetstesting (Ibid.). Disse endringsprinsippene handler (utover 

direkte klientegenskaper) om relasjon mellom terapeuten og klienten, hvordan mening rundt 

problemer og løsninger dannes, samt øvelse i å mestre problemene. Meningsdannelse handler 

om å hjelpe klienten med å komme til en forståelse, gi en forklaring på det klienten strever 

med som gir mening for han eller henne. Oddli, Nissen-Lie, og Halvorsen (2016) forstår 

endringsprinsippene som sensitiviserende begreper (sensitizing concepts) som kan gi 

terapeuten økt oppmerksomhet mot ulike variasjoner og uttrykk av endringsprinsipper som 

noen ganger tar en uventet eller overraskende form. For eksempel kan terapeuten være 

oppmerksom og var ovenfor ulike hendelser og uttrykk i terapirommet som har med 

allianseprosessen å gjøre og bruke disse til fordel for alliansen. 

 

Det er en kompleks sammenheng mellom fellesfaktorer, spesifikke terapiteknikker og 

kliniske teorier (Oddli et al., 2016, s.160). Man kan si at det ikke er de teorispesifikke 

terapiteknikkene eller fellesfaktorer hver for seg som forklarer utfallet. Det er mer presist å si 

at teknikk fungerer gjennom fellesfaktorer (som allianse) slik som Goldfried og Davila 

(2005) påpeker: både relasjon og teknikk bidrar til endring, og den terapeutiske relasjonen 
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påvirker effekten av teknikk. Man kan si at fellesfaktorene fungerer gjennom utøvelse av 

metode (Benum, Axelsen, & Hartmann, 2013). Dersom man tenker på fellesfaktorene som 

generelle, ikke-teorispesifikke endringsmekanismer utfordrer de posisjonen til teorispesifikke 

teknikker som veiledende prinsipp for å gjøre valg i det kliniske terapiarbeidet. 

 

3.2 Allianse 
Selv om det ikke finnes konsensus om definisjonene av fellesfaktorer finnes det bred enighet 

om at allianse er en av fellesfaktorene. Det er likevel heller ikke oppnådd konsensus om 

definisjon og måling av allianse, og dermed kan man ha endt opp å inkludere ulike 

operasjonaliseringer av alliansebegrepet under samme målinger (Elvins & Green, 2008). 

Generelt ses allianse på som en del av den terapeutiske relasjonen (Goldfried & Davila, 

2005). I sin meta-analyse sammenfatter Martin, Garske, og Davis (2000) begreper som 

arbeidsallianse, terapeutisk allianse, terapeutisk bånd, og hjelpende allianse under begrepet 

allianse. De påpeker også at de fleste teoretiske definisjonene om allianse har tre temaer 

felles: relasjonen er samarbeidende, det finnes et følelsesmessig bånd mellom klienten og 

terapeuten og alliansen handler om klientens og terapeutens evne å bli enige om 

behandlingens mål og midler (Ibid.). Dette gjelder også den kanskje mest etablerte 

transteoretiske definisjonen fra Bordin (1979) hvor han bruker begrepet terapeutisk 

arbeidsallianse og deler alliansen i tre komponenter: terapeutens og klientens enighet om mål, 

deres felles avtale om midler å nå målet og utvikling av emosjonelt og samarbeidende bånd 

mellom dem. Komponentene er ikke uavhengige av hverandre, hvordan båndet blir er 

avhengig av hvordan terapeuten går frem med mål og midlene, og omvendt (Binder et al., 

2008, s.57). Det konkrete samarbeidet med terapiens midler mot målet kan styrke båndet, og 

et sterkt bånd kan gjøre det lettere for klienten å engasjere seg i midlene. Bordin (1983, s.35) 

påpeker at styrken av alliansen også er avhengig av hvor godt klienten forstår sammenhengen 

mellom midler og mål. 

 

Safran og Muran (2000, s.13) mener Bordin (1979) sin definisjon er vellykket av to grunner: 

den påpeker at klientens evne til å ha tillit, håp og tro på at terapeuten kan hjelpe spiller en 

sentral rolle i endringsprosessen samt at den tar hensyn til både rasjonelle og emosjonelle 

prosesser i etablering av allianse som i ulik grad kan være bevisste eller ubevisste. Hatcher og 

Barends (2006) ser på allianse som en helhetlig, overordnet komponent i terapi som ikke kan 

skilles fra teknikk, men som får sitt uttrykk når klienten engasjeres i meningsfylt terapeutisk 
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arbeid. Dette er i tråd med hvordan Horvath, Del Re, Fluckiger, og Symonds (2011, s. 15) 

definerer allianse:  

“The development and fostering of the alliance is not separate from the interventions 

therapists implement to help their clients; it is influenced by and is an essential part of 

everything that happens in therapy. In this sense, the therapist does not “build 

alliance” but rather he or she does the work of treatment in such a way that the 

process forges an alliance with the client. The quality of the alliance is an index of the 

level of mutual and collaborative commitment to the “business of therapy” by 

therapist and client.” 

For denne oppgaven er det definisjonene til Bordin (1979) og Horvath et al. (2011) som gir 

mening: de inkluderer de samarbeidende og affektive dimensjonene samt beskriver alliansen 

som en parallell, integrert prosess i behandlingen. ABFT tar utgangspunkt i Bordin (1979) sin 

forståelse om allianse. 

 

Det har vist seg å være en sammenheng mellom allianse og utfall av behandlingen (Flückiger 

et al., 2012; Horvath et al., 2011; Klein et al., 2003; Martin et al., 2000). Det diskuteres hvor 

ofte, og når i løpet av terapiprosessen man skal måle alliansen, og hvem sin vurdering, 

klientens eller terapeutens, som har størst betydning for utfallet (Baldwin, Wampold, & Imel, 

2007; Crits-Christoph et al., 2011; Del Re, Fluckiger, Horvath, Symonds, & Wampold, 2012; 

Horvath et al., 2011). Alliansevurderingene og utfallet er også avhengige av hverandre i den 

forstand at når klienten opplever fremgang i terapi er det lettere å vurdere alliansen positivt, 

noe som igjen kan bidra til mer positive forventninger til terapien og slik indirekte påvirke 

utfallet. Spesielt kan klienten lettere vurdere alliansen som positiv sent i terapiløpet dersom 

klienten allerede har opplevd en bedring. Barber, Khalse, og Sharpless (2010) påpeker at 

tidligere studier ikke tilstrekkelig har tatt hensyn til tidlig bedring av symptomer som har 

skjedd før alliansemåling, og at denne forbedringen kan ha påvirket klientens vurdering av 

allianse positivt. De omtaler allianse som et mål på om hvorvidt terapeuten og klienten 

samarbeider godt, noe som er en indikator på god terapi og forbundet med god prognose 

(Ibid.). Kazdin (2009) påpeker at det finnes enighet om at allianse og utfallet er forbundet, 

men at man vet mye mindre om hvordan, gjennom hvilke prosesser og mekanismer allianse 

faktisk fungerer. 
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Både terapeut- og klientfaktorer spiller inn i relasjonen, og man kan spørre hvem sitt bidrag 

som betyr mest og om det overhodet er mulig å skille påvirkning av klient- og 

terapeutfaktorene helt fra hverandre (Wampold & Imel, 2015, s.188). Alliansen er en del av 

relasjonen mellom terapeut og klient og det er naturlig å tenke at alliansevurderingene bør ses 

i sammenheng (Zilcha-Mano et al., 2016). Ackerman og Hilsenroth (2003) finner i sin 

gjennomgang at både terapeutens personlige stil som å være fleksibel, varm, ærlig og vise 

respekt samt bruk av teknikker som utforskning, refleksjon, støtte til uttrykk av emosjoner og 

fokus på klientens opplevelse bidrar i alliansen. Malin og Pos (2015) fremhever rollen empati 

spiller, spesielt i den innledende fasen av behandling. Bedi og Duff  (2014) trekker frem 

klientens opplevelse av å få bekreftelse, bli validert som en viktig faktor i hvordan alliansen 

bli vurdert. Killingmo (2006) fremhever at en bekreftende stil i kommunikasjonen mellom 

terapeut og klient gir klienten en opplevelse av å bli sett, forstått, hørt og akseptert. Både 

terapeuten og klienten har med seg sine tidligere relasjonelle erfaringer og det skjer også en 

interaksjon mellom tilknytningsstilene deres i relasjonen (Daniel, 2006; Degnan, Seymour-

Hyde, Harris, & Berry, 2016). At noen terapeuter får til bedre resultater med klientene sine 

enn andre kan være avhengig av nettopp individuelle forskjeller både i den 

mellommenneskelige stilen og ferdighetene ulike terapeuter har og som kommer til syne i 

relasjonen med klienten (Baldwin et al., 2007; Nissen-Lie et al., 2016). 

 

Oddli og Halvorsen (2014) beskriver de mer implisitte dimensjonene i allianseprosessen 

mellom terapeuten og klienten. De ser på terapeutens måter å lese forbigående, nonverbale 

signaler på (som emosjonelle uttrykk, kroppsspråk og andre reaksjoner) fra klienten som en 

del av beslutningsprosessen i hvordan terapeuten skal respondere til klienten. Dermed forstår 

de en slik ikke-eksplisitt måte å bli enige som en vesentlig del av gjensidighet i 

allianseprosessen, i tillegg til de mer åpenbare, verbale forhandlingene om enighet. Denne 

type dimensjon av allianseprosessen er vanskeligere å fange og måle enn verbale 

henvendelser, og er stort sett utenfor rekkevidden til denne hovedoppgaven å undersøke. Det 

er likevel viktig å være klar over at kun å undersøke de mer åpenbare dimensjonene alene 

ikke gir et fullstendig bilde av allianse, noe som også er en begrensning av denne 

hovedoppgaven.  

 

3.3 Allianse med ungdommen 
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Samtaleterapi med voksne og ungdom har ulike utgangspunkt: det er hovedsakelig andre enn 

ungdommen selv som ønsker at ungdommen skal gå i terapi. De Shazer (1988) introduserer 

tre klientkategorier: en ”kunde” kommer med et problem og vil selv bidra til løsningen, en 

”klager” har et problem men er ikke klar til å bidra til endringsarbeidet selv og en 

”besøkende” er sendt av andre. Friedlander, Escudero, og Heatherington (2006) beskriver en 

fjerde kategori, ”gissel”. Den siste peker på opplevelsen av å møte en ung klient som kommer 

nærmest mot sin egen vilje. Da kan det være svært utfordrende for en terapeut å få den unge 

engasjert i en terapeutisk prosess. I tillegg har ungdom og foreldrene ofte svært ulike 

oppfattelser av problemet (og om det overhodet finnes et problem) og om aktuelle mål for 

behandlingen. Når terapeuten skal møte begge sider kan dette by på ytterligere utfordringer. 

Ungdom befinner seg i en utviklingsfase hvor de ennå på mange måter er avhengige av 

foreldrene sine og andre voksne. Samtidig holder de på med å utvikle autonomi og 

selvstendiggjøre seg fra de voksne. Dette og den økende påvirkningen av jevnaldrende stiller 

krav til terapeuten i relasjonsarbeidet. Ungdommens posisjon er på mange måter mer sårbar 

sammenlignet med voksne og terapeuten har en mer tydelig maktposisjon ovenfor den unge 

klienten.  

 

Ungdommens forventninger og holdninger til terapi kan være preget av begrenset forståelse 

av hva samtaleterapi er. Klinisk populasjon av unge klienter kan ha ytterligere utfordringer 

som forsinket kognitiv utvikling, mangelfull mentaliseringsevne av egen og andres indre 

tilstander og andre vansker som gjør alliansearbeidet komplisert (Fonagy, 2006; Oetzel & 

Scherer, 2003). Samtidig som den unge kan ha utfordringer med å inngå allianse med en 

ukjent voksen som terapeuten er, kan denne relasjonen også være en viktig støtte i en 

vanskelig periode i livet, enten på en direkte eller indirekte måte (Fernandez, Krause, & 

Pérez, 2016). Et godt alliansearbeid kan bidra til at ungdommen føler seg akseptert og forstått 

og dermed blir mer engasjert i å påvirke terapiens mål og midler. Samtidig kan det bidra til å 

gi en opplevelse av et nært bånd med andre voksne enn foreldre, og slik styrke og trygge 

grunnen under ungdommens selvstendighetsprosjekt (ibid.). Ungdommene i utvalget har alle 

depressive symptomer, noe som kan påvirke mulighetene deres til å etablere allianse med 

terapeuten. Samtidig har de også behov for hjelp og støtte fra voksne, siden strategiene som 

de selv har brukt for å løse utfordringene sine, ikke har ført til symptomlette. 
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Allianse som begrep kommer fra psykoterapi med voksne og er ikke utforsket i samme 

omfang på ungdomsfeltet (Clark, 2013). Zack, Castonguay, og Boswell (2007) oppsummerer 

at for å forstå allianse med ungdom er det grunnleggende viktig å ta hensyn til ungdommens 

emosjonelle, sosiale og biologiske utviklingsnivå, selvstendighetsprosjektet deres, samt 

konteksten hvor det som regel er andre som henviser ungdommen til terapi.  

Allianse med ungdom er undersøkt i meta-analyser (Karver, Handelsman, Fields, & 

Bickman, 2006; McLeod, 2011; Shirk et al., 2011). Selv om de representerer den beste 

kunnskapen på området er svakheten at disse meta-analysene ikke er en del av systematisk 

oversikt hvor kvaliteten til de enkelte studiene som er inkludert er vurdert og man da ikke kan 

bedømme hvor sikre resultatene er. Shirk og Karver (2011) finner at allianse med ungdom er 

forbundet med utfall av terapi på lik linje som med voksne. McLeod (2011) fant en mindre 

effektstørrelse enn Shirk et al. (2011) og Karver et al. (2006), men påpeker at allianse også 

kan påvirke utfall gjennom andre prosesser i terapi, som for eksempel hvor mye ungdommen 

er blitt involvert i terapien – dermed kan man ikke entydig konkludere med en lav effekt.  

 

Utfordringer med studiene som inngår i meta-analysene er at de er korrelasjonelle og allianse 

er målt på mange ulike måter (fra bredt med flere sider ved relasjonen mellom ungdom og 

terapeut til smalt og kun knyttet til alliansefaktorene), samt til ulike tidspunkter. 

Undersøkelsene kan ikke direkte stadfeste kausalitet siden det skulle være etisk uforsvarlig 

med forskningsdesign som gir en gruppe dårlig allianse i behandlingen. I tillegg kan 

faktorene som bidrar til dårlig allianse være så sammensatte at de er vanskelige å måle. Man 

kan spørre om det er den gode alliansen som fører til et godt utfall, eller om det gode utfallet 

som får barn og ungdom til å rangere alliansen som god. Det gjenstår også å finne ut om 

valgene av måletidspunktet for allianse og hvem sin vurdering (ungdom, foreldre eller 

terapeut) påvirker utfallsmål på ulik måte i terapi med unge klienter enn med voksne 

(Fernandez et al., 2016). Alliansen med ungdom og foreldrene kan spille ulike roller. I en 

undersøkelse var alliansen med ungdom forbundet med symptomreduksjon, mens alliansen 

med foreldrene var knyttet til i hvor stor grad familien fullførte terapiløpet (Hawley & Weisz, 

2005). Andre mulige moderatorer for sammenhengen mellom allianse og utfall er også 

forsket på i mindre grad enn hos voksne, men det kan se ut som klientens diagnose og 

motivasjon, samt terapeutens mellom-menneskelige ferdigheter peker seg ut som viktige 

faktorer (Karver et al., 2006; Zack et al., 2007).  
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3.3.1 Allianse som arbeidsform 
Binder et al. (2008) finner at terapeuter beskriver etablering av allianse som hardt arbeid, som 

den sentralen oppgaven i psykoterapi med ungdom og er utfordret av å komme frem til en 

felles måte å jobbe med problemet, finne sin egen rolle som terapeut, motivere ungdommen 

til engasjement, finne en felles form for meningsdannelse og håndtere ambivalens. Hvordan 

skal da terapeuten gå frem sammen med den unge klienten for å styrke båndet og komme til 

felles forståelse om mål og midler? Forskningen påpeker ulike bidrag som betydningsfulle. 

 

Det er ulike meninger om det er båndet (Fernandez et al., 2016) eller enigheten om mål og 

midler (Bhola & Kapur, 2013; DiGiuseppe, Linscott, & Jilton, 1996) som står sentralt i 

allianseprosessen med ungdom. Bånd, mål og midler henger også sammen. Svendsen (2007) 

som undersøker barn legger vekt på at barnets opplevelse av terapeuten som en som faktisk 

kan hjelpe samt felles engasjement med terapiens midler styrker båndet dem mellom. 

Hvordan terapeuten kan styrke båndet ved å skape trygghet og tillit sammen med den unge 

klienten blir påvirket av mange forhold. Ungdommen har med seg sine relasjonelle erfaringer 

og tilknytningshistorie og klienter som har hatt en sikker tilknytning til sine foreldre 

rapporterer om sterkere allianse, sannsynligvis fordi de lettere kan oppleve tillit til andre 

(DeVet, Kim, Charlot-Swilley, & Ireys, 2003; Smith, Msetfi, & Golding, 2010). Det kan også 

se ut som om en god allianse har mer betydning i behandling for de ungdommene som ikke 

har hatt en trygg tilknytning til omsorgsgiverne sine (Zack et al., 2015). Hvordan terapeuten 

tar hensyn til disse tidligere erfaringene kan tenkes å påvirke hvordan båndet utvikler seg. 

Mikulincer, Shaver, og Berant (2013) finner at klientens opplevelse av trygghet i terapi er 

kritisk for utfallet, og at denne tryggheten kan være med å endre en tidligere usikker 

tilknytningsmønster til en mer sikker tilknytningsstil. Oetzel og Scherer (2003) fremhever at 

terapeuten bør utrykke empati, være genuin, være følsom over utviklingsstadiet klienten 

befinner seg på, ta opp mulig opplevelse av stigma ungdommen kan ha som følge av 

behandlingen og tilby valgmuligheter for å få ungdommen engasjert. 

 

Shirk og Karver (2011) legger vekt på to funn i meta-analysen sin som handler om 

terapeutens strategier i etablering av allianse: samarbeidende fokus som å etablere 

behandlingsmål kan være avgjørende for alliansen sammen med balansegangen mellom 

terapeutens uttrykk for nærhet og avstand til barnet i samarbeidet. I etablering av 

behandlingsmål legger de vekt på validering av barnets perspektiv, noe som kan skille 
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terapeutens rolle fra foreldrenes. Zack et al. (2007) påpeker at spesielt hvis ungdommens mål 

blir oversett kan dette påvirke alliansen negativt. Om allianse i familieterapi legger 

Friedlander, Escudero, Heatherington, og Diamond (2011, s.31) vekt på at terapeuten 

etablerer sterke allianser med alle deltakere og at de felles målene som settes for 

behandlingen inkluderer deltakerens individuelle mål slik at familien oppnår ”shared sense of 

purpose”. Å samarbeide om behandlingsmål handler også om å skape mening og felles 

forståelse av problemet og løsningene. Fernandez et al. (2016) påpeker at hvorvidt 

ungdommen opplever midlene for å nå målet som relevante for forbedring har en 

sammenheng med hvor sterk alliansen blir. Dette handler om at problemforståelsen og 

terapiens mål slik de blir lagt frem må gi mening hos ungdommen. 

 

3.3.2 Allianse som interaksjon 
Allianse er en del av relasjonen, så egenskaper og handlinger både hos terapeuten og hos 

ungdommen påvirker hvordan alliansen utvikler seg. Oddli og Rønnestad (2012) finner støtte 

for at terapeutens egenskaper som fleksibilitet, ærlighet, respekt, pålitelighet, trygghet, 

varme, å være interessert og åpenhet påvirket allianse positivt. Selv om utvalget i deres studie 

var voksne klienter som selv ønsket terapi kan man tenke at mange av de samme 

egenskapene er gyldige også i terapi med ungdom. Det kan også tenkes at de samme 

egenskapene kan ha betydning for ungdom som i utgangspunktet ikke er motivert slik at de 

kan oppleve terapien som mer relevant. I ABFT legges det vekt på at terapeutene har 

grunnleggende ferdigheter i det å uttrykke empati og respekt for å kunne få til en tillitsfull 

relasjon med ungdommen – som er en forutsetning til allianse (Ewing et al., 2015, s.146). 

Binder, Moltu, Hummelsund, Sagen, og Holgersen (2011) finner i en kvalitativ studie at 

ungdommene hadde lettere for å oppleve tillit og autonomi i relasjonen til terapeuten dersom 

de opplevde at terapeutene virket trygge i terapeutrollen, viste respekt for den unges grenser, 

satte opplevelser i større sammenhenger og ga uttrykk for gjensidighet i opplevelser.  

 

For å oppsummere kan man si at allianse med både unge og voksne klienter har mange 

fellestrekk og begge er forbundet med utfallet. Hvordan variablene som har med klienten, 

terapeuten og deres relasjon å gjøre påvirker dette er vanskelig å skille fra hverandre. Med en 

ung klient har terapeuten en mer tydelig maktposisjon og kan møte konkrete utfordringer som 

har med utviklingsnivå og motivasjon å gjøre, noe som krever at terapeuten har en ekstra 

oppmerksomhet rettet mot den unges reaksjoner og evner å samarbeide eksplisitt om 
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behandlingsmål. Behandlingsmålene må gi mening for den unge klienten før terapeuten kan 

forvente engasjement fra den unge. Det foregår en diskusjon på hvorvidt terapeuten burde 

vektlegge dimensjonene bånd, mål og midler annerledes i terapi med unge klienter enn med 

voksne (Bhola & Kapur, 2013; DiGiuseppe et al., 1996; Fernandez et al., 2016). Det er rom 

for mer forskning for å studere sammenheng mellom allianse, terapiprosessen og utfallet med 

unge klienter. 
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4 Metode 
 

4.1 Bakgrunn for valg av kvalitativ metode 
Psykoterapi virker, men hvordan, gjennom hvilke mekanismer og prosesser er ikke ennå fullt 

forstått (Kazdin, 2009; Wampold & Imel, 2015). Psykoterapi fordrer en samhandling som i 

stor grad er preget av gjensidighet og refleksivitet: den kan betraktes som en transaksjon, 

hvor den ene partens invitasjoner til kontakt besvares av den andre parten, og hvor dette 

svaret påvirker igjen neste respons. Krippendorff (2012, s.39) fremhever at en samtale aldri 

kan betraktes som en mekanisk og predikerbar prosess, blant annet fordi deltakere endrer på 

måten de er med på mens samtalen foregår. Dette gjelder også samtaleterapi. Terapeutens 

invitasjoner påvirker klientens responser, disse igjen påvirker responsene og intervensjonene 

terapeuten velger, mer eller mindre intuitivt. Samtaleterapi er ikke noe terapeuten gir klienten 

(sammenlignet med å dele ut medisiner), men noe de skaper sammen Clark (2013). 

 

Samtaleterapi som menneskelig samhandling er en kompleks prosess med mange 

dimensjoner. De ulike dimensjonene er forbundet. Det er vanskelig å skille ut effekten av de 

enkeltstående dimensjoner alene, som for eksempel teknikker terapeuten benytter seg av, 

grad av klientens involvering i prosessen og den terapeutiske relasjonen (Hill, 2005). 

Kvalitativ metode er egnet til å undersøke den relasjonelle prosessen i psykoterapi (Camic, 

Rhodes, & Yardley, 2003; Nelson & Quintana, 2005). Slike studier kan være eksplorerende 

av natur, og mange av dem har handlet om hvordan terapeuten bidrar til alliansen om det 

terapeutiske prosjektet (Binder et al., 2008; MacFarlane, Anderson, & McClintock, 2015). 

 

4.2 Utvalg 
Utvalget er fire familier som får familieterapi etter ABFT-modellen, fordelt på to terapeuter 

med to saker hver. Sakene ble valgt ut av prosjektlederen etter tre kriterier: to terapeuter som 

syntes å utøve ABFT-terapi i tråd med manualen (prosjektlederens vurdering etter veiledning 

basert på video-opptak), klienter der det var registrert godt utfall av terapien (klientenes 

vurdering i sluttevaluering av hvor mye symptomtrykket på depresjon er gått ned), og saker 

der terapeutene rapporterte om god allianse med klienten og foreldrene.  
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Datamaterialet er video-opptak fra deler av behandlingsprosessen i disse fire sakene. De to 

første terapitimene er transkribert i sin helhet. Disse timene har ulik kontekst: i den første 

timen er både ungdommen og forelderen / foreldrene tilstede, i den andre timen er 

ungdommen som regel alene med terapeuten. Jeg tok først for meg de to første timene og 

valgte først og fremst å fokusere på sekvenser med dialoger mellom terapeutene og 

ungdommene og ikke med foreldene. Selvsagt rommer materialet budskap til foreldrene også, 

men min oppmerksomhet har vært på forholdet mellom terapeutene og den unge. I tillegg har 

jeg sett gjennom video-opptak av de to påfølgende individualtimene mellom terapeut og 

ungdom for å fange opp eventuell ytterligere relevant informasjon om allianseprosessen. De 

relevante avsnittene ble transkribert og inkludert i datamaterialet. Før første time hos 

behandlende psykolog hadde familiene vært gjennom inntaksrutinene og kartlegging hos en 

annen psykolog på samme behandlingssted. Disse timene er ikke inkludert i datamaterialet. 

 

Samtlige ungdommer i utvalget er jenter i alderen 15-17 år. Av ungdommene hadde tre med 

seg begge foreldrene til behandling, en hadde med seg mor. Begge terapeutene var kvinner 

og jobbet på en BUP. Både terapeutene og klientene er anonymisert. Terapeutene omtales 

som T, ungdommene kaller jeg Selma, Thea, Siri og Kaja. Jeg har valgt å fokusere på 

terapeutens utspill for å avgrense materialet. Men for å se etter hvilken mening de synes å ha 

gitt for ungdommen og alliansen med denne, har jeg inkludert ungdommens svar og egne 

bidrag i samhandlingen med terapeuten.  

 

4.3 Analysearbeid 
4.3.1 Valg av analysemetode 
Jeg hadde ønsker om å belyse hvordan terapeuten gikk frem for å etablere allianse med 

ungdommen og hva som skjedde i disse samhandlingene. Jeg valgte kvalitativ 

innholdsanalyse som metode, slik som Granaheim og Lundman (2004), Schreier (2004) og 

Krippendorff (2012) beskriver det. Det har blitt diskutert hvorvidt innholdsanalyse er en egen 

analysemetode, eller om det bedre kan forstås som en verktøy / teknikk. Krippendorff (2012, 

s.24) definerer innholdsanalyse slik: ”Content analysis is a research technique for making 

replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to their contexts of 

their use.” Graneheim og Lundman (2004, s.106) beskriver denne avhengigheten av kontekst 

slik at en realitet kan bli tolket på ulike måter og forståelsen er alltid avhengig av den 

subjektive tolkningen. Innholdsanalyse er en analysemetode som kan gi kunnskap om 
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hvordan terapeutenes invitasjoner til allianse blir mottatt og besvart av klienten. Konteksten 

her er en tidlig fase i ABFT- terapi. Metoden er ikke kun rettet mot å analysere innholdet i 

enkelt-utsagnene, men også å se samhandlingen som prosess hvor alliansen tar form. Målet 

var å oppnå tette og dekkende beskrivelser av fenomenet alliansedannelse og komme til 

konsepter eller kategorier som kunne beskrive aktuelle fenomener (Elo et al., 2014, s.108).  

 

Relevante begreper i innholdsanalyse er meningsenhet, kode, kategori og tema. Graneheim 

og Lundman (2004, s.106-107) definerer meningsenhet som ”words, sentences or paragraphs 

containing aspects related to each other through their content and context” og kode som ”the 

label of a meaning unit”. Kategori defineres av Krippendorff (2012, s.106) slik: “Categorial 

distinctions define units by their membership in a class or category – by their having 

something in common.” Elementene som er inkludert i en kategori har noe felles. Det er slik 

de blir ”medlemmer” av kategorien sin. Kategoriene har en høyere abstraksjonsnivå enn 

kodet data.  

 

Et overordnet tema er en rød tråd av mening gjennom meningsenheter, koder og kategorier – 

det er uttrykk for latent innhold, i motsetning til en kategori som kan ses på som uttrykk for 

manifest innhold ifølge Krippendorff (2012, s.106). Graneheim og Lundman (2004) kaller 

arbeidet med å utforme koder, kategorier og tema ut ifra meningsenheter for abstrahering. De 

har valgt dette begrepet for å fremheve at slike beskrivelser og tolkninger tar hensyn til 

sammenhengen og er på et høyere logisk nivå enn en sammenfatning der det viktigste er kun 

oppsummert for å bevare kjerneinformasjon. Abstrahering er kvalitativt forskjellig fra 

sammenfatning. 

 

Hsieh og Shannon (2005) skiller mellom tre ulike tradisjoner i innholdsanalyse, basert på 

forskjeller i om analysearbeidet med utvikling av koder og kategorier starter med 

utgangspunkt i kun data, eller om det er veiledet av teori. Disse er oversatt av Svartdal (2015) 

som henholdsvis tradisjonell, fokusert og summativ innholdsanalyse. Denne hovedoppgaven 

faller innenfor fokusert innholdsanalyse, og er kjennetegnet av at arbeidet med å definere 

kategoriene er veiledet av både data (transkriberte video-opptak) og teori (om allianse). Målet 

med fokusert innholdsanalyse er etter Hsieh og Shannon (2005, s.1281) å validere eller utvide 

eksisterende forståelse, som teori. Dermed mener de at den forståelsen som allerede finnes i 
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teori kan direkte veilede forskeren i valg av dimensjoner som studien skal fokuserer på, 

hvordan man ser på relasjoner mellom disse, samt i utviklingen av koder.  

 

Oppsummert kan denne hovedoppgaven ses på å være en eksplorerende studie som tar 

utgangpunkt i datamaterialet. Samtidig er analysearbeidet (som valg av hovedkategorier) 

veiledet av allerede eksisterende teori. Bordin (1979) sin teori om allianse har vært et 

utgangspunkt for analysene i denne hovedoppgaven. 

 

4.3.2 Bli kjent med materialet 
For å bli kjent med materialet så jeg først gjennom alle video-opptakene av de to første 

timene, og tok notater om aktuelle tema rundt alliansebygging som var fremtredende for meg 

i første gjennomgang. Terapeutene hadde ulik fagbakgrunn, og selvfølgelig ulik personlig stil 

i arbeidet. Klienten påvirker også terapeutens stil og responser; hver sak er unik, og klientens 

personlighet og væremåte fremmer ulike typer responser hos terapeuten. Førsteinntrykket 

mitt var at terapeutene arbeidet på svært forskjellige måter, selv om de fulgte samme 

behandlingsmanual. Dermed ble det snart et relevant spørsmål om hvorvidt jeg skulle 

sammenligne disse to terapeutene og hvordan jeg skulle beskrive forskjellene i 

alliansearbeidet deres på en hensiktsmessig måte siden de hadde ulik faglig bakgrunn. Jeg har 

valgt å ha hovedfokus mot det som er felles i deres alliansearbeid. 

 

4.3.3 Transkribering av materialet 
Video-opptakene ble transkribert i sin helhet, unntatt praktiske opplysninger som tidspunkter 

til neste time og lignende. Seks av terapitimene transkriberte jeg selv, to av timene er 

transkribert av en medstudent som også jobber med hovedoppgave om ABFT. Vi har i 

samtaler lagt felles grunnlag for transkribering. I overgang fra video til tekst ble den visuelle 

delen av data valgt bort, unntatt noen få tilfeller hvor stemningen / tonefallet i samtalen ble 

beskrevet dersom vi opplevde det som avgjørende for riktig forståelse av samtalen. Dette er 

et valg hvor tolkning av hva som er viktig spiller en rolle. Ved å så gjennom videoene før 

transkriberingen fikk jeg et helhetlig bilde av den innledende fasen i alliansearbeidet, både 

det emosjonelle klimaet i saken og terapeutens personlig stil.  

 

4.3.4 Første koding 
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Hovedkategoriene ble valgt etter Bordin (1979) sin definisjon av allianse som tredelt i bånd, 

mål og midler. Dette er i tråd med Schreier (2012) som beskriver hvordan hovedkategoriene 

kan bestemmes ut av forskningsspørsmålet. Underkategoriene ble hovedsakelig utviklet fra 

data etter ”bottom-up” prinsippet, der jeg så etter måter å sortere data på under 

hovedkategoriene. Dette betyr at jeg lette i datamaterialet for uttrykk som kan sortere under 

disse hovedkategoriene og som igjen kan sorteres til underkategorier. I første koding noterte 

jeg fritt det som fremsto som relevant for allianseprosessen på ulike nivåer: konkrete 

intervensjoner fra terapeuten, måten intervensjonene ble utøvd på, avsnitt fra samtaler hvor 

innspillene fra terapeuten eller ungdom så ut til å være åpnende for samtalen og kontakten 

mellom de to.  

 

Det er en urealistisk forventning å kunne legge sin faglig forståelse fullstendig til side når 

arbeidet med datadreven koding begynner. Selv om jeg har bestrebet meg på å ta 

utgangspunkt i datamaterialet alene, er det rimelig å forvente at valgene mine også er påvirket 

av overkategoriene samt den faglige kunnskapen jeg har om allianse. Dermed har utvikling 

av koder og kategorier vært en kombinasjon av induktivt (data-drevet) og delvis deduktivt 

(teori-drevet) arbeid. Denne måten å arbeide på er beskrevet i Schreier (2012).  

 

4.3.5 Utvikling og revurdering av koder og kategorier 
Utfordringene med å finne frem til relevante og dekkende kategorier har vært mange; både 

omfanget av data (det meste av dataene kan sies å handle om allianse) og - ikke minst - at 

mye av de kodete dataene passet i flere kategorier. En viktig avgrensning i datamaterialet har 

vært å hovedsakelig (med få unntak) se på det verbale samspillet, samt ha hovedfokus i 

terapeutens utspill. Jeg har valgt å fokusere på det som har vært mest fremtredende - både i 

formuleringer og reaksjoner – og i likeartede dialoger som gjentar seg. Schreier (2012, s. 58-

60) påpeker at kategoriene bør være abstrakte nok slik at de kan sammenlignes med 

hverandre, men konkrete nok til å kunne beholde så mye spesifisert som mulig. Dette har 

vært utfordrende. Et kort avsnitt eller en setning fra transkriptene kan omfatte flere 

intervensjoner: en intervensjon er hvordan terapeuten snakker med ungdommen (for 

eksempel utforsker på en validerende måte), en annen intervensjon er hva terapeuten sier (for 

eksempel spør om ungdommens opplevelse på depresjonssymptomer). Disse kan ikke 

nødvendigvis skilles fra hverandre. De tekniske dimensjonene i intervensjoner realiseres i og 

gjennom relasjonen. Å vurdere hvordan terapeuten snakker med klienten kan innebære både 
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valg av ord og uttrykk, men også dimensjoner som tonefall, tempo, pauser og generell 

inntrykk av terapeutens utspill. Hvilken betydning forskeren legger i det sistnevnte innebærer 

en stor grad av tolkning. Jeg har med noen få unntak utelatt å beskrive disse elementene, men 

det er rimelig å forvente at disse inntrykkene har også vært med å veilede mine valg og 

tolkninger selv om hovedfokus har vært i ordene kommunikasjonen bæres videre med. 

 

Arbeidet med koder, kategorier og tema foregikk ikke lineært. Jeg beveget meg frem og 

tilbake i materialet: startet med å se gjennom videoene, tok generelle notater om 

fremtredende tema, valgte teoribaserte hovedkategorier, lette etter relevante meningsenheter, 

ga dem merkelapper (koder), begynte å organisere listen av koder til kategorier og 

underkategorier samt noterte ned avsnitt i samtalene som eksempler til de ulike kategoriene. 

Organisering av kategorier foregikk parallelt med utvikling av dem. Noen ganger var det 

hensiktsmessig å dele en kategori i flere underkategorier, noen ganger slå flere 

underkategorier sammen til en felles kategori. Dette er i tråd med hvordan Schreier (2012) 

beskriver prosessen.  

 

4.3.6 Utvikling av temaene 
Tema er det øverste abstraksjonsnivå i presentasjon av data: slik Schreier (2012) beskriver at 

tema utvikles gjennom tolkning av underliggende meningsinnhold som allerede finnes i 

koder og kategorier. Graneheim og Lundman (2004, s.107) beskriver at tema handler om 

latent innhold i data, og kan ses på som et relasjonelt aspekt ved data. Etter første omgang 

med koding og organisering av koder til kategorier ble arbeidet med å finne frem til tema 

påbegynt. Jeg gikk gjennom kategoriene og lette etter ”røde tråder” i meningsinnholdet, samt 

gode beskrivelser til disse. Etter første sortering kom jeg frem til fem tema jeg kunne sortere 

alle kategoriene under. Vurdering av disse temaene sammen med veileder resulterte i 

reorganisering for å få både dekket datamaterialet bedre og tydeliggjort forskjeller mellom de 

ulike temaene, altså en bedre avgrensing mellom temaene som nødvendigvis også var delvis 

overlappende, siden flere av kategoriene kunne sortere under flere temaer. På dette 

tidspunktet valgte jeg også å sette til side de tre hovedkategoriene bånd, mål og midler siden 

temaene ikke kunne sorteres på en naturlig måte innenfor de tre teoribaserte 

hovedkategoriene som hadde vært utgangspunktet. Jeg kom frem til fire tema som beskriver 

terapeutens antatte intensjoner: ”Formidle mål og midler”, ”Validere”, ”Respektere og 

fremheve autonomi og agens” og ”Utvikle språk og invitere til refleksjon”. Validering forstås 
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her som et samlebegrep for bekreftende og anerkjennende intervensjoner, i tråd med hvordan 

Killingmo (2006) beskriver bekreftende stil i kommunikasjon med klienten. Agens forstås 

som knyttet til mestringstro og intensjonalitet: menneskets evne til å styre egne valg i livet 

slik som Bandura (2001) beskriver det. 

 

Det ble viktig for meg også å inkludere den delen av allianseprosessen som så ut til å være et 

resultat av terapeutens intensjoner (som de fire første temaene dekker). Et nytt tema  

”Invitasjoner: Tilløp til dialoger og åpninger i relasjonen” ble introdusert for å fange opp 

åpninger i samtalen hvor tillitt kommer til uttrykk og ungdommen spiller en større 

selvstendig rolle i samtalen. For å kunne utforske dette tema bedre valgte jeg å utvide 

datamaterialet ved å se gjennom to påfølgende samtaler terapeuten hadde med ungdommen. 

Valget er begrunnet med at slike åpninger i samtalen hvor ny forståelse kan dannes så ut til å 

skje oftere litt ut i terapiene, ikke i de innledende timene. Dette kan forstås som at 

ungdommens behov for trygghet i relasjonen var en forutsetning for tillit til å snakke om det 

som er mest vanskelig. De fem temaene som beskriver allianseprosessen ut ifra mitt 

datamateriale ble4: 

- Formidle mål og midler 

- Validere 

- Respektere og fremheve autonomi og agens  

- Utvikle språk og invitere til refleksjon 

- Invitasjoner: Tilløp til dialoger og åpninger i relasjonen  

 

For å dokumentere valgene jeg har tatt underveis har jeg fortløpende skrevet ned tanker og 

avgjørelser som notater. Denne forskningsloggen ble viktig hjelp i arbeidet med å finne frem 

og revurdere kategoriene og temaene. 

 

4.4 Etikk 
Ahus sitt forskningsprosjekt har fått godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK). Min hovedoppgave faller under denne godkjenningen. 

Deltagere har gitt informert samtykke til prosjektet5, og de kunne trekke seg uten at det fikk 

følger for behandlingstilbudet. Fordeling av deltakere i ABFT eller vanlig poliklinisk 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Oversikt over kategoriene og temaene, se vedlegg 1. 

5	  Informasjonsskriv	  og	  samtykkeskjema,	  se	  vedlegg	  2.	  
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behandling har vært randomisert. Alle deltakere har samtykket til video-opptak og bruk av 

dette i forskning. For ungdom under 16 år uten formell samtykkekompetanse har foreldrene 

samtykket på vegne av dem. Det kan diskuteres hvorvidt ungdommene har opplevd press fra 

foreldrene til å samtykke. I samtalene jeg har sett på har ikke dette temaet blitt tatt opp. Ingen 

av ungdommene har gitt uttrykk for å ha blitt presset til å være med i forskningsprosjektet. 

 

Bruk av video gjør familiene identifiserbare, og det er uvisst om familiemedlemmene 

opplevde opptak belastende. Jeg måtte erstatte en familie fra datamaterialet siden jeg kjente 

familien personlig. Omfanget i denne studien er liten. Alt av datamateriale som kan gjøre 

ungdommen og familien identifiserbar ble oppbevart på forsvarlig måte på krypterte 

minnepinner på steder med begrenset tilgang. Transkriptene ble anonymisert slik at alt av 

personopplysninger er fjernet fra teksten. 

 

4.5 Metodiske betraktninger: troverdighet 
Kvantitativ og kvalitativ forskning har ulike måter for hvordan gyldighet og pålitelighet av 

forskningsresultater blir målt og beskrevet. Kvantitativ forskning bruker begreper validitet og 

reliabilitet. Kvalitativ forskning har ulike tradisjoner hvorvidt man tilpasser bruken av disse 

begrepene eller utvikler nye begreper (Long & Johnson, 2000; Noble & Smith, 2015; 

Yardley, 2000). Graneheim og Lundman (2004) velger å forstå validitet og reliabilitet 

helhetlig som troverdighet (trustworthiness), tillit til at forskningsresultatene er gyldige. 

Troverdighet deler de i hvorvidt resultatene er gyldige for det fenomenet og det utvalget som 

er studert (credibility) , pålitelige og mulige å replisere (dependability) og overførbare 

(transferability). Kvalitativ tradisjon ser på forskerens påvirkning ikke som error, men som en 

nødvendig forutsetning for kunnskapsproduksjon i form av formulering av 

forskningsspørsmål, valg av metoder og tolkning av resultater (Smith, 2015, s.259). Dermed 

er vurdering av troverdighet i kvalitativ forskning direkte avhengig av sammenhengen hvor 

forskningen har foregått samt hvor tydelig denne sammenhengen er kommunisert i 

fremstillingen. 

 

4.5.1 Intern gyldighet (Credibility) 
”Credibility” handler om forskningens fokusområde og tillit til hvor godt dette sammenfaller 

med data og analysemetoder brukt (Polit & Hungler, 1999) . Allerede før datainnsamlingen 
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starter settes det rammer for de funnene som blir lagt ut som funn, både gjennom de tema 

forskeren velger å rette oppmerksomheten mot, konteksten, datainnsamlingsmåter og 

omfanget av data. Og senere, i analysene, der det velges meningsenheter, kategorier og tema, 

blir også dette bestemmende for hva som legges ut som funn (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De fire familiene i utvalget er valgt med flere kriterier: gjennomført terapiløp, nedgang i 

ungdommens symptomtrykk i løpet av behandlingen og terapeutens vurdering av alliansen 

som god. Disse kriteriene er i tråd med problemstillingen. En fordel kunne ha vært også å 

inkludere ungdommens vurdering allianse som en kriterium. Alle ungdommer i utvalget er 

jenter. Å inkludere minst en gutt i utvalget kunne ha bidratt til mer variasjon i utvalget, og 

ville speilet kjønnsfordelingen av diagnostisert depresjon der 2 av 3 som har lidelsen etter 

pubertet er jenter (Fonagy et al., 2015, s.114). Det er til sammen transkribert åtte terapitimer, 

noe som er en datamengde som er håndterlig i rammen av en kvalitativ hovedoppgave og 

likevel er et uttrykk for kompleksitet siden hver familie møter med sine unike 

problemstillinger, bakgrunn og dynamikk. To ulike terapeuter gir mulighet for å få innsikt i 

to ulike måter å utøve terapi på, både med tanke på terapeutisk arbeidsmåte og personlig stil 

generelt, og ABFT som manualbasert terapi spesifikt. Video-opptak viser terapien slik som 

den faktisk har foregått, men man kan stille spørsmål om videokamera i terapirommet har 

påvirket samtalen. I samtalen blir kamera nevnt kun i begynnelsen av den første timen, og det 

blir ikke tematisert videre i noen av samtalene. Det er likevel umulig å utelukke at kamera 

kan ha påvirket ungdommene. 

 

Høy grad av ”credibility” stiller krav til om kategoriene og temaene gir et dekkende bilde av 

data, at noe relevant data ikke er ekskludert eller noe ikke-relevant data inkludert. Man kan 

spørre om det jeg har tolket som uttrykk for allianse i samtalene også kan ha handlet om 

andre, nærliggende begreper, som for eksempel relasjonen mellom terapeuten og klienten i en 

bredere betydning enn kun allianse. Det har vært utfordrende å avgrense validering som tema 

siden mange av terapeutenes ulike intervensjoner har validerende dimensjoner i seg. I 

oversikten over resultater er det presentert eksempler på intervensjoner tilhørende de ulike 

kategoriene slik at leseren har en mulighet til å vurdere valgene og dekningsgraden. 

Prosessen med utforming av kategoriene og temaene er også beskrevet.  

 

4.5.2 Pålitelighet og stabilitet (Dependability) 
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”Dependability” handler om måter å ta hensyn til at data kan endre seg over tid og hvilken 

påvirkning endringer i forskerens valg gjennom analyseprosessen kan få (Graneheim & 

Lundman, 2004, s.110). Shenton (2004) sammenligner ”dependability” med reliabilitet: hvor 

pålitelige resultatene er og hvorvidt de kan repliseres. Siden datamaterialet er avgrenset til 

video-opptak endrer det seg ikke i løpet av studien i seg selv, men transkribering har 

inkludert noe tolkning av nonverbal kommunikasjon. En annen person ville sikkert lagt 

merke til ulike nonverbale uttrykk. Min bakgrunn med et annet morsmål enn norsk kan ha 

gjort meg mer sensitiv for nettopp nonverbale uttrykk i kommunikasjonen. Man må også ta 

høyde for at jeg språklig kan ha misforstått noe av kommunikasjonen. 

 

Min forståelse av data har endret seg gjennom kategorisering i analyseprosessen: senere i 

prosessen har jeg lagt merke til flere dimensjoner av intervensjoner fra terapeuten og 

avgjørelsene om i hvilken kategori intervensjonen tilhører ble mindre entydige. Jeg har også 

tatt noen valg i løpet av analyseprosessen, og forståelse som jeg har oppnådd tidlig i 

prosessen har preget valgene jeg har tatt senere, som for eksempel å inkludere transkriberte 

avsnitt fra senere terapitimer enn de som var transkribert i sin helhet. Dette for å kunne belyse 

konteksten bedre hvor åpninger i samtalen skjer og hvor en ny forståelse kan utvikles i den 

gjensidige kontakten mellom terapeut og ungdom.  

 

4.5.3 Overførbarhet (Transferability) 
Overførbarhet handler om i hvor stor grad resultatene kan være overførbare i andre 

kontekster og for andre grupper (Polit & Hungler, 1999, s.717). Overførbarhet øker dersom 

resultater er presentert på en måte som gjør det mulig for leseren å vurdere om de 

kontekstuelle forholdene for resultatene er sammenlignbare med andre og likeartede 

situasjoner. For å øke overførbarhet har jeg prøvd å beskrive konteksten for studien, 

deltakere, datamaterialet og analyseprosessen så godt som mulig, noe Graneheim og 

Lundman (2004) også anbefaler.  

 

Som Graneheim og Lundman (2004) påpeker, finnes det ikke en absolutt riktig måte å forstå 

eller en universell gyldig måte å bruke forskningsresultater på, men den mest sannsynlige 

forståelsen sett fra et bestemt perspektiv – dermed handler troverdighet i kvalitativ forskning 

om å etablere argumenter for mest sannsynlige tolkninger.  
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5 Resultater 
Temaene som omtales her beskriver ulike sider ved det som kan betraktes som en 

allianseprosess mellom terapeutene og ungdommene. Vekten er på terapeutenes innspill og 

hvordan ungdommene svarer. Tidsvinduet er som sagt de første 1-4 samtalene der 

ungdommene deltar. Fremstillingen knyttes til temaene ”Formidle mål og midler”, 

”Validere”, ”Respektere og fremheve autonomi og agens”, ”Utvikle språk og invitere til 

refleksjon”, og ”Tilløp til dialoger og åpninger i relasjonen”. For å legge frem resultatene 

knyttet til temaene oppsummerer jeg for hver tema hva terapeuten gjør – og illustrerer med 

relevante eksempler fra samtalene. 

 

Ungdommene jeg kaller Selma, Thea, Siri og Kaja kommer til behandling med symptomer på 

depresjon, noe som får ulike uttrykk hos den enkelte: sosial tilbaketrekning, tristhet, 

nedtrykthet, energimangel, søvnvansker, selvskading, selvmordstanker. Selma har blitt 

påvirket av foreldrenes konflikter, skilsmisse og påfølgende tap av kontakt med både en 

svært nær voksen og en av hennes beste venninner. Hun har i stor grad prøvd å mestre de 

vanskelige følelsene sine alene. Thea er blitt utsatt for mobbing i barneskolen av sine egne 

venner, noe som ikke er blitt fanget opp godt nok av de voksne. Hun har også stort sett prøvd 

å mestre situasjonen alene, og har isolert seg i økende grad. Siri har blitt påvirket av morens 

turbulente forhold til Siris far og morens egne vansker. Kaja er blitt utsatt for traumatiske 

hendelser og skammen for dette har hindret henne i å søke hjelp hos de voksne.  

 

5.1 Formidle mål og midler 
Terapeutene adresserer dette i den første samtalen med ungdommen og foreldrene. 

Terapeutene forankrer seg gjerne i det som har blitt formidlet om depressive reaksjoner hos 

ungdommen, og legger frem sine ideer om ABFT- modellens mål og midler, som her i 

samtalen med Thea:  

 

T: Så det jeg hører er at du blir alene med veldig vonde følelser. 

Mor: Så mange ting… 

Thea: Ja. 

T: Vondt å være alene. Så kunne det ha vært veldig godt å ha mamma og pappa der og ha 

gått til dem når du har det så vondt. Og så hører jeg at dere skulle gjerne ha vært der. Men 
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på den riktige måten sånn at… slik at det hjelper. Men det er litt det som er målet nå videre i 

disse samtalene her. 

Thea: Ja 

T: Å jobbe mot det. 

(…) 

T: Og så savner du det å kunne gå til mamma og pappa når du har det som aller verst? Og 

det er noe med depresjonen at den kanskje, hvis vi kunne nå jobbe med det, at du blir trygg 

på det, at det vil også lette litt på depresjonen, for da kan man løse det litt her og nå. Så det 

jeg tenkte... Det høres ut som om vi kan bli enige om noe, at vi jobber mot, at vi jobber... At vi 

to har samtaler alene, og vi jobber med det hva som gjør at det blir vanskelig å gå til mamma 

og pappa. Så sorterer vi det. Og så har jeg samtaler med mamma og pappa hvor jeg 

forbereder de på felles samtalene. Og så får de en ganske inngående veiledning på hvordan 

de skal forholde seg i fellessamtalen. Når du... når vi tar opp de temaene, eller du tar opp de 

som vi har forberedt på alene-samtalen. Høres det ut som en ok plan? 

Thea: Mm-mm 

T: Og så er jeg ganske styrende i alle disse seansene, det er en plan. Så jeg overlater ikke 

dere til dere selv i dette her. Sånn at vi får til en endring. Det som er målet på det. Sånn at 

dere skal få det bedre sammen. 

 

Så det terapeuten sier er at det er godt å kunne snakke med mamma og pappa, at det kan lette 

på depresjonen, at hun vil ta et stort ansvar og følge en plan som ender ut i fellessamtaler. 

Planen legges også mer eksplisitt frem, som dette i den andre timen Thea møter terapeuten: 

 

T: (…) Men det... jeg tror det hadde vært lurt om du fikk dette delt med mamma og pappa. 

Sånn i fellessamtaler.  

Thea: Ja 

T: Sånn der... Jeg tror du skulle fått det mye bedre. Og så tror jeg at dette er ikke det de 

ønsker. Det er jeg helt sikker på.  

Thea: Det tror jeg ikke heller på 

T: Nei. Så det... Selv om det vondt så tror jeg at det er godt... å få delt dette her. Så... du ikke 

blir så alene med det.  

Thea: Ja. 
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T: Så... ja. Det er kjempeviktig. Så jeg tror at du bare må gjennom dette for at det skal bli 

bedre. Jeg er ganske sikker på at du får det bedre når du får ryddet opp i dette.  

 

Det er på mange måter en ekspertpreget og argumentativ form som benyttes som er gjemt i 

ord som «jeg tror». Det er liten åpning for forhandlinger, verken om mål eller midler. 

Samtidig signaliserer terapeutene fleksibilitet og romslighet på mange andre måter, som å 

tilpasse samtaletider til ungdommen, be om tilbakemeldinger, signalisere at de har god tid, 

tilgjengelighet på telefon og undersøke om noen sitter med spørsmål.  

 

Både foreldre og ungdom forholder seg forsiktig og avventende til det som blir sagt. Det er 

mange «ja» og «uhm», særlig fra ungdommens side. Dette fortsetter inn i alene-timene med 

ungdommen. Det synes å pågå et aktivt overtalelsesarbeid for å få dem til å slutte seg til 

ideen om å dele sin smerte med foreldrene: 

  

T: Det er jo sånn, selv om du er stor og begynner å bli ordentlig stor, det er ikke så langt 

unna at du skal bli 18 liksom... Men, men det å kjenne seg helt ensom å bære på vonde ting 

alene, det er... svært gjort.  

Kaja: Hm-mm 

T: Jeg har på en måte mye kunnskap om at selv om at ting ikke nødvendigvis [endrer seg, at] 

andre ikke kan ta vekk ting som er vonde, så er det å slippe å være ensom i det vonde er 

faktisk mye hjelp i og. Som du også har kjent på. Og da skal du ha tilliten til å tenke at det er 

trygt og godt å fortelle, at det kommer noe godt ut av det.  

Kaja: Ja. 

T: Og så er det dette med mammaer og pappaer at det man tenker er kleint, feil, gærent, og 

kjæresten, skal de virkelig vite om dette... (uklart). Hva tenker du om mammaen og pappaen 

din, er det sånt at... har du noen ganger hatt litt sånn savn å kunne fortelle litt, at de visste litt 

mer? 

Kaja: Ja. I hvert fall noen ganger hvis jeg er skikkelig lei meg og ikke orker å smile og sånn, 

og de blir sur på meg fordi at... på en måte jeg føler at jeg har en dårlig dag og ikke orker å... 

Og hvis jeg da, hvis jeg er sur så blir det ofte sånn at jeg svarer litt frekt og sånn... Og da 

skulle jeg bare ønska at de visste at jeg har hatt faktisk en dårlig dag. 
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Her ender det med at Kaja sier at hun skulle ønsket at de visste. Det kan sees som et skritt på 

veien til et mål, men om fellessamtaler er den rette fremgangsmåten for henne kommer ikke 

frem. De kommer nærmere dette når terapeuten i en annen sak utforsker hvilke hindre som 

kan ligge i veien for Thea å dele noe med foreldrene sine: 

 

T: (…) Hva er det som gjør at du ikke går til dem når du har så vondt? 

Thea: Jeg vet ikke. De hadde bare lagt oppstyr. Og det eneste de sier er «det må du slutte 

med».  

T: Akkurat. Så må du være flink pike liksom og slutte eller? Nettopp. 

Thea: Bare...  

T: Så blir du alene med de vanskelige følelsene likevel - høres det ut som? 

Thea: Ja. For jeg tror ikke at jeg tenker at det var en mulighet. De kunne ikke gjort noe med 

det, og så tenkte jeg at... at det bare var... jeg vet egentlig ikke hvorfor. Det var bare ikke... 

dem jeg ville snakke med. 

T: Nei. Og hva som gjør at du ikke vil snakke med de? 

Thea: Jeg vet ikke... 

T: Er det at de ikke er så inviterende eller har du ikke tillit til at de tar det på alvor, forstår 

eller...? 

Thea: Jeg tror ikke de ville forstått. Tror ikke at de skulle ha tatt det på alvor heller... det at 

jeg må skjerpe meg liksom  

T: Fått beskjed om det? 

Thea: At jeg... (pause)... ja, de hadde ikke... brydd seg. De hadde ikke skjønt det. De hadde 

bare kommet med sånne «det må du slutte med»  

T: Konkrete løsninger?  

Thea: Ja bare sånne, hva skal vi liksom gjøre for at du skal ha det bedre.... 

(…)  

T: Der er det liksom ingen [der] for deg når du trenger det 

Thea: Nei... det kan jo være at... hvis de hadde hørt på alt det andre viktige jeg har å si... 

T: Ja... 

Thea: Så det kan jo være at jeg ikke hadde tenkt at det ikke går an å snakke med de... 

 

Terapeuten følger Thea tett, tar del i opplevelser samtidig som hun holder fast på ideen om å 

dele med foreldrene, og på slutt synes det som Thea åpner denne døren på klem. 
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5.2 Validere (bekrefte, anerkjenne) 
I og med mange likhetstrekk, har jeg valgt å omtale validerende, bekreftende og 

anerkjennende intervensjoner samlet. En intervensjon som er validerende har hovedfokus i 

ungdommens opplevelse, den er utforskende og bekreftende på en måte som ikke er 

dømmende, men aksepterer ungdommens opplevelse slik det blir formidlet. Validering som 

kategori henger tett sammen med de andre kategoriene siden mange intervensjoner som har et 

annet innhold kan gjøres på en validerende måte. Hovedparten av intervensjonene i 

datamaterialet mitt kan forstås å falle innenfor denne kategorien. Spesielt i begynnelsen av 

terapien er terapeuten aktiv, og ungdommen fremtrer som regel som mer avventende, stille, 

gir korte svar eller svarer kun med nikk av hodet eller ”mm-mm”. På grunn av stor mengde 

data som passet under dette tema har jeg delt de validerende intervensjonene i fire 

underkategorier: 1) Ros og beundring, 2) Forsøker å forstå innenfra 3) Validering av følelser 

og 4) Fremheve ambivalens og tvil. 

 

Ros og beundring. Terapeutene kommer med positive tilbakemeldinger om ungdommen, 

roser og oppmuntrer, gir ”gode ord” for å skape trygghet og tillit i den innledende fasen av 

terapien. De retter positivt fokus mot ungdommen som person, beundring til klienten eller 

positiv bekreftelse for eksempel for oppmøte, innsats, noe ungdommen har gjort eller 

forteller i samtalen. Formen er gjerne av typen: «Så strålende da!», «Kjempefint!», «Så bra!» 

 

Forsøker å forstå innenfra. Terapeutene responderer på en måte som viser at de søker å forstå 

hvordan ungdommen selv opplever situasjonen, og prøver å legge seg tett til denne 

opplevelsen. Disse intervensjonene følges ofte opp med at terapeutene sjekker om deres 

formidling stemmer overens med ungdommens opplevelse. Siden ungdommene i utvalget 

mitt ofte er avventende i begynnelsen av terapiløpet og gir kun korte verbale responser kan 

det være vanskelig for terapeuten å bedømme hvor godt man treffer. Terapeutene utforsker på 

en validerende måte. De anerkjenner kompleksiteten i livet og lidelsen. Dette gir rom for 

ungdommen til å være med å definere utfordringene sine selv. Ungdommens reaksjoner 

normaliseres som logiske og naturlige, og at de henger sammen med de utfordringene de 

opplever. Ungdommenes mestringsforsøk valideres som reelle og adaptive; at de har gjort sitt 

beste for å mestre utfordringene i den situasjonen de var i.  
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T: Og du... det som er så viktig er også at... vi skal jo snakke sammen mange ganger vi, det er 

fryktelig viktig for meg å si til deg at måten du har takla ting på, for du har gjort ditt ypperste 

og beste og det som du da fikk til…,. Så jeg sier ikke at du har gjort noe gærent, eller at det 

er din feil. Det føltes ikke mulig å gjøre det på en annen måte. Og da har du virkelig gjort ditt 

beste. Og det er veldig, veldig, veldig vanlig at når man har så masse vonde følelser at det 

første man vil er å legge det fort bak seg og rømme fra de. Med håp om at da blir de borte.  

 

Validering av følelser. Terapeutene viser deltagelse i ungdommens opplevelse, ”joiner” og 

matcher ungdommens formidling. De søker å utforske ungdommens opplevelse av følelser og 

gir uttrykk for at de vil forstå. Hovedfokus er rundt ungdommens egen opplevelse av følelser. 

Terapeutene anerkjenner styrken i depresjonen og andre vansker ungdommene opplever. 

Denne typen validering av følelser henger tett sammen med andre intervensjoner, som det å 

skape språk om dette. Spesielt i begynnelsen av terapien har terapeutene en mer aktiv rolle 

enn ungdommene i samtalen omkring dette. I eksemplet nedenfor foreslår terapeuten 

begreper som tap og sorg relatert til Selmas opplevelse av skilsmisse. Terapeuten utforsker 

først Selmas opplevelse. Dermed fremstår oppsummeringen som en bekreftelse av det hun 

har formidlet til terapeuten. 

 

T: Det var jo et ganske heftig sjokk for deg dette her, som hva var dette egentlig? 

Selma: Ja. 

T: Hva var det det innebar for deg, hva var det...? Barndomshjemmet ditt ble solgt eller? 

Selma: Ja. Det var jo noe av det verste at jeg gikk fra å ha begge foreldre i mitt 

barndomshjem til å plutselig å ha en på hver sted og ingen av dem i det huset lenger. Så det 

var litt rart å plutselig kalle to forskjellige steder for hjemme, to helt ukjente steder egentlig. 

T: Ja det er et kjempetap. 

Selma: Ja. 

T: En ordentlig sorg. Du har jo på en måte tapt ditt felles hjem med mamma og pappa. 

 

Fremheve ambivalens og tvil. Ambivalens løftes frem: det samtidige ønsket om endring og 

ikke-endring. Terapeutene utforsker og validerer ungdommen sin uvillighet og tvil knyttet til 

å dele med foreldrene sine. Det samme gjelder deres tvil om behandlingsopplegget kan være 

hjelpsomt for de vanskene de opplever. Samtidig utforskes også ungdommens ønsker og 

lengsel etter endring. Ambivalensen knyttet til det å dele med andre er også et tema: Hva har 
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ført til at de velger å ikke fortelle om vanskene sine til foreldrene eller andre voksne, og hva 

frykter de for skal skje dersom de velger å snakke. Terapeutene snakker også med 

ungdommen om forventningene: Hva ungdommen tror skulle skje dersom de deler mer om 

opplevelsene sine med foreldrene. Fokus er å hente frem og bekrefte ungdommens 

opplevelse, tanker og forventninger. Terapeutene tar både opp disse tema selv i samtale og 

spør på en måte som faktisk gir ungdommen anledning til selv å snakke om tvilen. De setter 

også ord på de emosjonelle og praktiske kostnadene ved å gå i terapi.  

 

T: (til Selma) Jeg hører at du er ikke helt sikker på om pappa kan være til hjelp for deg. 

Fordi du kjenner på at dette bør du egentlig klare det helt selv. Er det sånn? Så dette er 

ganske skummelt dette her egentlig? Hmm. Det forstår jeg. Det henger ofte godt sammen og 

det... da får vi bare være nøye på at du... at vi får snakke litt godt sammen og bli enda mer 

kjent, du og meg? Alene også? Sånn at jeg kan være til beste hjelp. (pause) Det hender at 

noen som har det sånn som deg, som [er]så veldig på..[det å] skulle klare ting for seg selv, 

det hender at hvis de tenker at hvis det skulle ha vært en venninne som hadde noe [å streve 

med], så kanskje de skulle ha tenkt at... tja, kunne godt ha vært til hjelp å bruke andre rundt 

seg også. Ville du tenkt sånn? 

Selma: Ja, selvfølgelig, men jeg synes det er vanskelig å vite hvordan det føles sånn hvis de 

ikke ville. 

T: Ja, nettopp. Så du kjenner på den «å ikke ville»? 

Selma: Ja. 

T: Det er en stor barriere, ja. Så utrolig allright at du sier det så tydelig... at vi blir så fort 

klare over... at det blir så fort klart at dette er tøft. 

 

5.3 Respektere og fremme autonomi og agens 
Terapeutene viser på ulike måter at de respekterer og vil fremme ungdommens autonomi og 

agens. I den innledende fasen i samtalene viser terapeutene interesse for ungdommer som 

personer, for deres hverdag, interesser og livsverden. Utforskning er et utrykk for denne 

interessen. Terapeutene presenterer ikke seg selv som eksperter i ungdommenes domene, 

heller det motsatte for å løfte frem ungdommens egen ekspertise på områder som skole, 

musikk, fritidsaktiviteter og venner.  

 

T: Har du vært drillejenta? For (stedsnavn) skolekorps? Det likte du? 
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Selma: Ja 

T: Det betyr at det å danse og koordinere, det er du litt god på da?  

Selma: Ja (smiler)  

 

Terapeutene løfter frem ungdommene som aktører og ikke bare som objekter. De vektlegger 

ungdommens egen rolle i håndtering av livet generelt og knyttet til lidelsen spesifikt, og 

legger vekt på deres egne valg. Ressurser og styrker påpekes, både i ungdommen selv og ved 

omgivelsene. Terapeuten velger formuleringer som løfter frem ungdommene som 

selvstendige og likeverdige. For eksempel ungdommens selvstendighet og ønske om å mestre 

lidelsen selv løftes frem som en styrke, men balanseres også mot problemforståelsen sett ut 

ifra ABFT-modellen (når ungdommen ikke går ikke til foreldrene for hjelp). Terapeutene 

påpeker ungdommens bidrag til mestring av utfordringer de har med lidelsen og 

utviklingsoppgaven av å bli selvstendige fra foreldrene sine.  

 

T: (…) Tenker du, Selma, at det å klare å dele på noe av det du føler med mamma og pappa 

kan hjelpe deg litt? 

Selma: (Rister på hodet) Ikke egentlig.  

T: Ikke helt? Nei. Fordi...? 

Selma: Fordi... jeg fortsatt, som jeg sa, ønsker å gjøre det selv  

T: Ja... Du er så godt trent på det? Er det sånn? Og at du tenker at det er litt nederlag å ikke 

klare ting selv? (Selma nikker.) Ja. Veldig selvstendig jente. Så det må virkelig passe på at 

dette på en måte at du ikke føler at du taper, taper kontroll, og taper opplevelsen av å være 

sterk da. Hmm. 

Selma: Hmm. 

 

Som en del av å respektere ungdommens agens søker terapeutene i noen tilfeller å gi kontroll 

til ungdommen om hva som skal deles, hvordan, når og til hvem. Terapeutene utforsker hvem 

ungdommene tidligere har delt opplevelsene med, hvordan dette var for dem og hva slags 

respons de forventer å få dersom de velger å dele mer med foreldrene sine. Dette kan 

betraktes som viktig læring for ungdommene i deres selvstendighetsprosjekt.  
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T: Ja… Jeg tror litt på den ideen, men jeg tror på at det er sånn kjempe-, kjempeviktig at hvis 

du skal tørre å dele, så må det bli i ditt tempo, på din måte, der du kjenner på at dette er helt 

okei.  

(…) 

T: For du må... jeg har nok veldig trua på at du skal kjenne på kontroll. Det gjelder alltid, og 

særlig når du har opplevd ting som har frarøva litt kontrollen, [når du] er blitt krenka. Så det 

er det som er så innmari viktig å øve på å... måter du kan ta kontroll på... stole på at du kan 

ha kontroll og... ja. Nå hørte jeg at jeg kan bli ivrig og holde lang tale, men det kan jeg spare 

(Latter fra begge.) 

 

5.4 Utvikle språk og invitere til refleksjon 
Terapeutene tilbyr ord og uttrykk for å fremheve det usagte gjennom reformuleringer og 

oppsummeringer. De veksler mellom hedging og tydelige beskrivelser. Med hedging mener 

jeg en søkende måte å snakke på og en form for ordbruk som ikke konkluderer for fort. 

Setningene har mange åpninger, det er mange ufullstendige setninger og pauser mellom 

setningsdelene, terapeutene kommer med flere utsagn som ”kanskje”, ”vet ikke”, ”hvis”, 

”litt”. Slik inviterer de til en dialog der det letes etter ord som passer til ungdommens 

opplevelser.  

 

T: Nemlig... Så det er kanskje litt sånn... det kan jo også være at mulighet, sånn... pleier ofte 

å lete etter sånne ting som jeg kan sjekke på om... og ha litt sånn tanke rundt at (…) 

 

Terapeutene bruker også metaforer, som for eksempels beskriver depresjon som ”En sky som 

kommer, (det er) klamt”. eller ordet ”Vågestykke” for å beskrive det å tørre å åpne seg og 

snakke. Videre utforskes både variasjoner ved det som har vært tungt og opplevelser som har 

vært gode. Dette kan bidra til å bryte ned oppfatningen om depresjonen som altomfattende. 

Terapeutene gir psykoedukasjon om depresjon, om uttrykk og symptomer lidelsen kan ha og 

hvilke individuelle konsekvenser den kan ha for en enkelte. De snakker om fremtid og setter 

ord på håp, muligheter for endring og forbedring. 

 

T: Men det her hører jeg, det virker som… du blir ikke møtt på hvordan dine opplevelser og 

følelser er, det kommer så fort en sånn, egentlig en liten løsning, og så blir du sittende med 

«hei, ingen har sett mine følelser eller mine behov». Er ikke nysgjerrig på deg da. Det høres 
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veldig ensomt ut. Hun når, hun kommer ikke inn til deg? (Selma bekrefter, rister på hode.) 

Det er jo ensomt, det ser ut som om det gjør deg litt trist? Så du har jo prøvd noen ganger 

høres det ut som. Så har du ikke blitt møtt på en sånn måte som gjør at du får lyst til å fortelle 

mer. Høres ut som det stopper opp der liksom. 

 

At terapeutene søker å sette ord på ungdommens opplevelse sammen med dem ser ut til å 

hjelpe dem med å uttrykke opplevelsene sine: De finner flere ord å uttrykke dem gjennom og 

de blir mer aktive deltakere i samtalen. Det åpnes en mulighet for gjensidige refleksjoner. 

 

T: Samtidig som det høres ut at du har hatt det veldig vondt. Så det har vært en måte å 

håndtere det på, selv om det ikke føles som en riktig metode så... har det vært noe som har 

hjulpet deg til å håndtere...f or da har du, for du sa sist at du ble veldig alene...? 

Siri: Jeg bare følte meg veldig alene.  

T: Ja 

Siri: Sånn jeg har ikke, jeg har liksom ikke vært direkte alene for jeg har venner som er der 

for meg, men... jeg bare føler meg ganske ensom, veldig mye.  

T: Ja... Kan du si noe om den ensomheten? 

Siri: Det er som, hvis jeg er hjemme, og spiller noe, så kan jeg føle meg veldig ensom... som 

er kun... Og når folk finner på ting uten meg, så føler jeg meg sånn skikkelig ensom... For jeg 

er ikke med dem... men noen ganger orker jeg bare ikke liksom.  

T: Nei. Så det blir sånn dobbelthet i det på en måte? Og hva gjør det med deg da? 

Siri: Det gjør meg veldig... trist liksom  

T: Ja. Du blir lei deg? 

Siri: Ja. Fordi som... det er bare det at det går ut over noe annet fordi jeg tenker ofte at folk 

ikke liker meg  

T: Ja... Du får tanker om det ja.  

Siri: Og for... det som er greia er at siden depresjonen kom så, så er det som at når jeg er 

deprimert er jeg nesten som en annen person. Og den personen får liksom ikke sett... Men det 

er egentlig ikke den jeg er. 

 

5.5 Invitasjoner: tilløp til dialoger og åpninger i 

relasjonen 



	  
	  
	  

35	  

Tilløp til åpninger i samtalen kan ses å være et resultat av alliansearbeidet så langt i terapien. 

Med ”tilløp til dialoger” mener jeg situasjoner i samtalen hvor terapeutens invitasjoner 

besvares av ungdommen slik at samtalen kan dreie seg om sårbare tema og ungdommen selv 

er aktivt med i samtalen. Jeg har sitert noen slike øyeblikk under foregående avsnitt. Den 

unge viser tillit til terapeuten ved å åpne seg. Denne tilliten handler ikke kun om den ene 

intervensjonen som åpner samtalen slik at terapeut og ungdom kan snakke om ”kjernen av 

det vanskelige”, men at ungdommen nå føler seg trygg nok i relasjonen. Slike åpninger 

illustrerer jeg her med 3 eksempler: ”En samtale om skam”, ”Mamma misforstår” og ”Redd 

for pappa”. 

 

”En samtale om skam” 

Dialogen mellom terapeut og Kaja har dreid seg om at terapeuten nå har tatt opp at Kaja har 

opplevd å få grensene sine krenket, en svært traumatisk opplevelse for henne. De har ikke 

ennå snakket om de konkrete hendelsene i disse episodene. 

 

T: Ja. (pause) Skjønner. Tenkte litt på den... det du har opplevd som var, for du har jo blitt 

krenka, så vidt jeg forstår det, i to episoder. (Kaja nikker.) Er det... jeg bare lurte liksom, for 

det virker sånn, du virker veldig bestemt på at det er ikke noe de voksne skal vite noe om. Hva 

er det som har gjort at du har tatt det valget, at du ikke skulle si noe om det? 

Kaja: Tror det er mest at jeg synes det er skikkelig fælt, at jeg synes det har liksom... at 

ubehagelig, at andre vet det på en måte. Jeg vil liksom ikke at folk skal se på meg og så tenke 

på det, liksom. 

T: Det er mange ekstremt ekle, vonde følelser som det høres ut som... at du har prøvd alt du 

kunne, bare ikke tenke på det, legge det vekk. Vet ikke, det høres ut at man nesten skammer 

seg over at man har opplevd det liksom... Det er jo veldig snudd på hodet for det er jo noen 

som har krenka deg. Så blir det kanskje til at du kjenner på skam for at det har skjedd deg? 

Kaja: Ja.  

T: Det kan være sånn? (Uklart) og den skamfølelsen? 

Kaja: Det er sånn å føle skyld, for at det var egentlig min skyld at det skjedde. 

T: Det er tungt å bære på alene.  

Kaja: Ja. 

T: Er det som noen av de tankene som kan plage at, å tenke at jeg skulle liksom bare, bare 

jeg ikke skulle ha gjort det liksom? (Kaja bekrefter med mm-mm. Pause.) Dette til sammen 
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har gjort at det bare er... en umulig tanke å skulle si noe om det. [Du er] redd for at de da ser 

på deg på en annen måte eller at de...?  

Kaja: Ja... 

T: Eller at de er enige i at det var din skyld, tror de det? 

Kaja: Nei.. jeg tror ikke det. Jeg [ville] bare... ikke vil at de skulle se på meg på en annen 

måte, at jeg vil ikke på en måte at folk skal vite det, for... det er ikke en bra ting liksom... Jeg 

føler... vet ikke.  

T: Det var liksom, hørtes ut som, hvis jeg skjønner, følelsen av, at da blir du også... vet ikke 

helt om jeg klarer å tenke [rett].., men det høres ut som på en måte at alt det vonde skal 

påvirke hvordan de skal se på deg som menneske?  

Kaja: Ja... at de liksom tenker annerledes om meg og ser på meg på en helt annen måte ...  

 

”Mamma misforstår” 

Dialogen handler om hvordan morens reaksjoner og atferd oppleves sårende av Siri. De 

snakker også om hvordan angsten påvirker henne. Siri kommer selv frem til at angsten kan 

hindre henne i å få den hjelpen hun trenger. Kroppsspråket til Siri i denne sekvensen 

indikerer at hun er mer engasjert enn det hun vanligvis er. Hun fremstår ofte som ganske 

avmålt og forbeholden. 

 

T: Og så er det å finne ut om det… hva gjør det vanskelig å gå til mamma… og gå til henne 

med det. Det… Hvis du setter litt til side det at du ikke har lyst til, sånn intuitivt har du ikke 

lyst til å prate med noen i det hele tatt, ikke sant 

Siri: Mmm-mm (stille) 

T: Og det forteller deg der og da når… Det er som om kloa til depresjonen…, den der vonde 

følelsen liksom… [Når] du er så fylt av den følelsen at du ser ingen mulighet i det. Men hvis 

du ser litt bort fra den, hva tror du er det som gjør at det er vanskelig å gå til mamma? 

Siri: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror ikke jeg har det så vanskelig med å gå til 

mamma når jeg har det vanskelig egentlig. Det er kanskje at jeg ikke vet hvordan hun 

reagerer. Hvis hun reagerer på en eller annen måte så blir det bare verre.  

T: Akkurat. Så da blir du nesten redd for at du skal bli dårligere hvis du går til henne.  

Siri: Mmm-mm 

T: Skjønner. Så da… Hvordan kan hun reagere på en dårlig måte? 

Siri: Nei men… Hun kan misforstå hva jeg mener og sånn 
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T: Ja… og hva skjer da? 

Siri: Hun blir sur. 

 

Terapeuten viser til likhetstrekk ved tidligere anledninger der mor reagerte med å bli svært 

løsningsorientert og der ungdommen egentlig trengte støtte og omsorg i forhold til det hun 

sto i og ikke råd.  

 

Siri: Ja 

T: Og det hørtes strevsomt ut. Så det jeg vet… når en sånn sky av depresjon kommer, klamt, 

er det ikke alltid at man vet hva som er årsaken til det. Var det litt sånn det var i går? 

Siri: Det er sånn de fleste gangene. 

T: Så dette er egentlig tegningen på hvordan det fungerer. Ja. Kunne det være noe å prate 

med mamma om? 

Siri: Sikkert… 

 

De fortsetter å snakke om hva disse følelsene er som hindrer ungdommen i snakke og 

sekvensen ender slik: 

 

T: Så egentlig ville det at du hadde klart å gå til mamma vært litt eksponering av angsten og 

at du trosset den? 

Siri: Ja.  

 

”Redd for pappa”. 

Dialogen har handlet om hvordan Kaja føler seg avvist av pappa, noe som gjør det vanskelig 

for henne å nå frem til han med det hun vil fortelle. Kaja føler seg skuffet over at pappa ikke 

tar seg tid til å lytte. Terapeuten spør da om Kaja kunne tenke å ta dette opp med pappa. 

 

Kaja: Jeg tror kanskje det at hvis jeg blir sur så blir pappa sur og når pappa er sur er han 

skummel.  

T: Okei…? På hvilken måte skummel? 

Kaja: Nei han bare liksom… (lang pause) …kan for eksempel plutselig bare rope sånn at jeg 

liksom ble skremt. 
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Kaja har i de første timene vært tilbakeholden, men i denne timen begynner hun å snakke om 

sin engstelse for pappa; hun er redd for ham når han drikker.  

 

Kaja: Men jeg har sagt til mamma at han er skummel når han drikker, og at jeg ikke vil være 

hos han hvis han skal drikke. 

T: Drikker han ofte da? 

Kaja: Ja (veldig stille) 

 

De snakker om hvor mye han drikker, Kaja beskriver en typisk episode og gråter.  

 

Kaja: Mamma sier at jeg burde si fra til han, fordi mest sannsynlig er jeg den eneste personen 

han skulle ha hørt på. Men jeg bare… jeg synes det er veldig vanskelig at jeg skulle bare ta 

det opp og… si det til han liksom. 

 

Terapeuten spør om mamma kan snakke med pappa. 

 

Kaja: Nei, ikke akkurat det når det gjelder det. For jeg vet at pappa er sånn at han ikke gidder 

å høre på hva mamma har å si på en måte. Det kan være veldig sånn at hvis mamma prøver å 

si noe så kan det gjøre det verre enn det hva hun holdte på å si (usikkert, uklar tale). Eller at 

han bare overser det hun sier da. 

T: Hm. Så det er ikke bare superenkelt å snakke med han pappaen din egentlig? 

Kaja: Nei, ikke hele tiden. For det meste, men ikke alltid. 

T: Hmm. Hm. Dette var jo en veldig viktig ting. Det er veldig viktige ting for å forstå godt 

hvorfor du har ikke klart å fortelle. Det gir jo ordentlig mening. Da skjønner man jo at det 

blir forferdelig vanskelig. Når du faktisk kjenner deg både avvist og redd for pappas 

reaksjoner. Og for at mamma har ikke tatt seg tid til å følge hvor du er og (uklart). Da blir du 

jo dønn alene i det. (Pause) Jeg tror jo virkelig at her er det muligheter å gjøre noe. Er det 

sånn som jeg har forstått deg at det er lettest å få gjort noe med mamma eller? Og hennes 

måte å snakke med deg på? 

Kaja: Ja 

 

Her drøftes det hvem av foreldrene Kaja kan dele noen av sine tanker med, og det synes som 

de kommer frem til at dette må være med mor. Det kommer også frem at Kaja ikke har særlig 
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tro på at mor vil ha noen innflytelse på far når det gjelder dette, men det åpnes for at hun og 

mor kan dele noen tanker om dette.  

 

Felles for disse avsnittene er at viktige tema kommer frem og at ungdommene er mer aktivt 

med. Hvordan ungdommene fremstår på video i disse avsnittene er også forskjellig fra 

episoder hvor de er mer passive mottagere: dialogene er åpnere og de virker å være mer 

tilstede i samtalen med både blikk og kroppsspråk. Samtalene er preget av gjensidighet selv 

om ungdommen ikke alltid snakker så mye og terapeuten fortsetter å ha ledelsen i samtalen.  
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6 Diskusjon 
Før diskusjonen vil jeg kommentere noen begrensninger datamaterialet har. Det inkluderer 

noen få timer i begynnelsen av fire ulike terapiløp, og kan dermed kun si noe om den 

innledende fasen i etablering av allianse. Materialet inkluderer ikke flere fellestimer med 

foreldrene enn den aller første timen. Jeg har ikke innblikk i hvordan ungdommene løste 

oppgaven med fellessamtalene videre. Utvalget er vellykkede saker i den meningen at 

ungdommenes symptomnivå ble redusert, men materialet inkluderer ikke ungdommens egne 

vurderinger om hva de opplevde hjelpsomt med terapien: om de for eksempel la mer vekt på 

betydningen av alenesamtaler med terapeuten eller fellessamtaler med foreldrene. Det er ikke 

inkludert terapiløp hvor alliansen var vurdert som god men ungdommens symptomnivå ble 

ikke redusert. Familiene har samtykket til å være med i forskningsprosjektet hvor de er blitt 

randomisert til gruppen som får ABFT, noe som kan ha påvirket hvordan de forholdt seg til 

metoden. Jeg kan ikke diskutere terapeutenes ulike fagbakgrunn for å ikke identifisere dem. 

Utvalget består kun av jenter med etnisk norsk opprinnelse. Diskusjonen og spørsmålene jeg 

reiser må ses i sammenheng med disse begrensninger. Jeg vil løfte frem de viktigste 

dimensjonene i samhandlingen mellom terapeut og ungdom og til slutt peke på noen mulige 

utfordringer terapeutene kan møte. 

 

Presentasjon av resultater viser at når disse alliansefremmende intervensjonene ble brukt på 

en ekte og genuin måte fremstod relasjonen mellom ungdom og terapeut gradvis mer åpen og 

trygg. Alliansen ble styrket og ungdommen som i utgangspunketet møtte opp som 

”besøkende” (De Shazer, 1988) eller ”gissel” (Friedlander et al., 2006) både ville, og kunne, 

dele mer av seg selv. Invitasjonene til utforskning og deling ble besvart mer positivt. Dette er 

i tråd med ABFT-modellen, som legger vekt på systematisk oppbygging av allianse. Den ser 

på allianse som forutsetning til å kunne gjennomføre terapiens oppgave med re-etablering av 

trygg tilknytning i fellessamtalene mellom ungdom og foreldrene (Diamond et al., 2014).  

 

Bakteppet i den tidlige fasen i terapiløpet er ABFT-modellens forståelse om hvordan 

tilknytningsbrudd mellom ungdommen og foreldrene står sentralt i hvordan depresjon 

utvikles og opprettholdes. Både problemforståelsen og løsningene som terapeutene antyder er 

tett knyttet til denne forståelsen. Tilknytningsbruddet ble synlig i ungdommens atferd: de 

søkte ikke støtte hos foreldrene sine, men isolerte seg i økende grad. Selma, Thea, Siri og 

Kaja delte i ulik grad vanskene sine med andre: Et par av dem sier de kunne snakke med de 
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nærmeste vennene, en har hatt en nær og trygg voksen å gå til, en har snakket med 

helsesøster etter eget ønske, en annen opplever å ha blitt tvungen til det. Alle sier de tvilte på 

at foreldrene kunne hjelpe med vanskene de opplever. Med ABFT-modellen søker 

terapeutene å tilrettelegge for fellessamtaler som bidrar til endringer i relasjonen mellom 

ungdom og foreldre, og som i neste omgang kan videreføres i dagliglivet mellom dem 

(Diamond et al., 2014). 

 

6.1 Samtale om mål og midler 
Fremtredende i dialogene som kan knyttes til alliansebegrepet i den innledende fasen av 

terapien var at terapeutene var den mest aktive parten i samtalen med ungdommen og at de 

tidlig introduserte og formidlet terapiens mål og midler. At terapeutene valgte å tydelig lede 

samtalene med å være aktive og bekreftende i begynnelsen av terapien kan forstås ut ifra 

konteksten: I en korttidsterapi møter de ungdom som virker å være tvilende og avventende til 

samtaler. Spesielt var dette tydelig i den første timen hvor foreldrene også var med. Fordi 

ungdommen var avventende i forhold til å etablere verbal kontakt med terapeuten var det 

vanskelig å lese ut av deres responser hvilken mening ABFT-modellens mål og midler ga til 

dem. De møtte opp i en oppstarttime med familieterapi og det er ikke realistisk å forvente at 

de skulle velge å gi uttrykk for eventuell tvil eller direkte motsette seg terapiens mål og 

midler i første time selv om de skulle ha slike tanker. Det kan også tenkes at flere av dem 

hadde ganske ulike forestillinger om hva samtaleterapi er, og det kan også være en grunn til å 

forholde seg avventende. 

 

Det er fremtredende i mitt datamateriale at det ikke ble forhandlet om terapiens mål og 

mening. Terapeutene foreslo en problemforståelse som de ba familien samtykke til. 

Ungdommene ble ikke spurt om hvilke mål de ville ønske å sette. I tillegg finnes det i 

samtalene kun noen få åpninger hvor terapeuten spurte ungdommen direkte om det er andre 

aktuelle tema de ønsket å ta opp. Ungdommene brukte ikke denne invitasjonen til å komme 

med andre tema enn de som er allerede introdusert. Ved å spørre om hva skjedde før og ved 

utbruddet av depresjonen kom det frem en mer mangefasettert bilde: problemer i venne- eller 

kjæresterelasjoner, mobbing, traumer, vansker med emosjonsregulering, utfordringer med 

skolen og prestasjonspress. Slik kom terapeuten i kontakt med de temaene som var aktuelle 

for ungdommen. 
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Et mål med de individuelle samtalene er å hjelpe ungdom til å finne frem til tema det er 

mulig å dele med foreldrene i fellessamtaler. Ungdommene ga etter hvert uttrykk for tvil om 

en slik fellessamtale kunne bli vellykket og om det kunne bidra til en positiv endring. De 

hadde med seg mange eksempler fra før om ikke å bli hørt og forstått i samtale med foreldre. 

De trodde ikke at foreldrene ville forstå dem, at de ikke klarer å lytte uten å komme med 

løsninger og at de fort blir sure. Terapeutenes overtalelsesarbeid gikk ut på å forsikre 

ungdommene om at foreldrene kan lære å bli bedre på å lytte til (som resultat av terapeutens 

arbeid med foreldrene), at terapeuten vil være en støtte og ved behov lede fellessamtalen, 

samt at forberedelsene er viktige for resultatet. Terapeutene antydet at foreldrene kan trenge 

hjelp til å kunne bli en bedre støtte for ungdommene sine. Gjennom å utforske ungdommens 

opplevelse av å ikke bli hørt og forstått omformulerte terapeuten denne opplevelsen til å 

handle om tilknytning, som: ”Der er det liksom ingen der for deg når du trenger det”, ”Så 

du føler at de ikke bryr seg ordentlig” og ”Så du føler deg egentlig litt som alene og forlatt i 

den familien?. 

 

Slik preges dialogen av at terapeutene formidlet sitt syn på mål og midler. Det vil hjelpe den 

unge å dele med foreldrene og bruke dem som støtte skal lette plagene, men det gis få 

rasjonaler for hvordan det kan skjer og hvorfor dette skal være hjelpsomt. Snarere forholder 

terapeuten seg som at det er gitt at det skal hjelpe. Terapeutene nevnte at det kan hjelpe 

ungdommen å sortere hva de vil ta opp med foreldrene sine, men det er mindre tydelig 

hvordan sorteringen skal foregå og hvordan valg skal tas. Hvor relevante og meningsfylte 

ungdommen opplever målene og midlene i terapien henger trolig sammen med utviklingen av 

tillit til og ”båndet” med terapeuten som Fernandez et al. (2016) også påpeker. Der er 

vanskelig ut fra mitt datamateriale vite om ungdommene selv opplevde målene relevante, 

eller om den manglende forklaringen bidro til at de fortsatte å være skeptiske til 

terapiprosjektets mål. 

 

Samtlige ungdommer ble spurt om hvorfor de ikke gikk til foreldrene sine når de hadde det 

vanskelig. Slik utforsket terapeutene hindringer som gjorde at ungdommene ikke søkte støtte. 

Dette er “kjernespørsmålet” i ABFT og et punkt der samtalen skifter retning: terapeutene skal 

endre fokus fra bakgrunnsinformasjon og beskrivelser av atferd til mellom-menneskelige 

problemer knyttet til tillit, kjærlighet, støtte og kommunikasjon (Ewing et al., 2015). 

Terapeutene anbefales å benytte emosjonsfokuserte teknikker, som å utforske og komme i 
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kontakt med primæremosjoner (som tristhet, eller sinne mot foreldrene) og sekundære 

emosjoner. Tilnærmingen ser etter hvert ut til å fungere bra som en døråpner for å kunne 

snakke om sårbare tema, hjelpe ungdommen til å komme i kontakt med følelsene sine og 

kanskje for å øke motivasjonen for å fullføre terapien. Kanskje bidrar dette til at ungdommen 

kan bestemme seg for å tåle det mulige ubehaget som fellessamtalen om sårbare tema 

sammen med foreldrene kan forårsake.  

 

6.2 Validering 
Det som ellers kjennetegner terapeutenes alliansearbeidet er en stor mengde av ulike 

validerende og bekreftende intervensjoner som åpner for utforskning av ungdommens 

opplevelser og følelser, mer enn manualen skulle tilsi. Killingmo (2006) fremhever at 

bekreftende responser fra terapeuten fjerner tvilen klienten kan ha om gyldigheten av egne 

opplevelser. Terapeutene arbeidet for å skape kontakt og tillit. Fernandez et al. (2016) 

beskriver en god allianse mellom terapeut og ungdom som et trygt sted hvor ungdommen kan 

utforske problematiske eller smertefulle sider av seg selv og integrere nye perspektiver i 

selvforståelsen sin, noe som igjen har en sammenheng med utfallet av terapien. Det ser ut 

som om terapeutene søkte å skape et slikt trygt sted for ungdommene, noe som kan 

sammenlignes med opplevelse av sikker tilknytning. De ga uttrykk for et ønske om å forstå 

det ungdommen strever med innenfra. Slike intervensjoner kan antas å ha stor betydning for 

hvordan ungdommen oppfatter terapeuten og hvordan båndet utvikler seg mellom dem. Ut fra 

ungdommens responser er det likevel vanskelig å si noe om deres opplevelse av dette. 

Relasjonen eller båndet mellom ungdom og terapeut ble ikke tematisert i samtalene.  

 

Senere i samtalene viste ungdommene mer tillit til terapeuten. De snakket om tema som kan 

forstås som vanskelige og sårbare for dem, noe som kan være et utrykk for at båndet mellom 

ungdom og terapeut er styrket. Det samme gjelder når ungdommene ga uttrykk for 

ambivalens eller tvil knyttet til behandlingen. Validering av klientens ambivalens ser ut til å 

ha en sammenheng med kvalitet av alliansen (Principe, Marci, Glick, & Ablon, 2006). 

Utforskning av ambivalens synes å være viktig for å kunne lage avtaler om felles 

behandlingsmål med ungdommen og for å finne ut om ungdommen faktisk er engasjert i 

terapiens mål, eller ”bare lar det skje” med en mer passiv og resignert deltagelse. Validering 

kan dermed være en måte terapeutene ”drar ungdommen inn” i terapien og hjelper dem til å 

engasjere seg.  
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Utforskning og validering av ambivalens ser ut til å hjelpe ungdommene å sette ord på både 

lengselen etter endring og tvilen knyttet til hvor mulig de opplever denne endringen i rammen 

av behandlingen de får. Binder et al. (2011) finner at ungdommene i tidlig fase av terapi 

vurderer om de opplever nok trygghet og tillit til terapeuten, om de opplever terapeuten som 

en som kan hjelpe dem og kan velge å avslutte terapien eller lukke seg emosjonelt dersom 

tilliten til terapeuten ikke faller på plass. Det kan se ut som nettopp validering av ambivalens 

var med på å gi mer trygghet til ungdommene: dersom terapeuten kan tåle at de ikke helt tror 

på behandlingen kan det være trygt nok å snakke om andre vanskelige og sårbare tema også. 

 

6.3 Autonomi og agens 
Terapeutene kom i alle samtaler med intervensjoner som løfter frem ungdommene som 

aktører i eget liv, fremhever styrker, kompetanse og egne valg. Disse intervensjonene kan ses 

å påvirke ungdommens motivasjon, siden de tydeliggjør at endring forutsetter egne valg og 

egen innsats. Motivasjon er viktig tema fordi det ofte er de voksne som velger at ungdommen 

skal gå i terapi, og man ikke kan forutsette at ungdommen selv i utgangspunktet er motivert. 

Weisz, Ng, Rutt, Lau, og Masland (2013) fremhever at ungdommens manglende motivasjon 

kan handle om at det er de voksne som i stor grad setter målene for behandlingen. Det kan 

tenkes at ungdommene i utgangspunktet var motiverte siden de ønsker endring, men det er 

knyttet stor usikkerhet til om målene og midlene i ABFT-modellen virket styrkende for 

motivasjonen.  

 

Terapeutene løftet frem ungdommenes ferdigheter i å mestre vanskene sine og viljen til å 

klare seg selv. Dette ble balansert i forhold til ABFT-modellens mål om å finne støtte hos 

foreldrene. Dette kan oppleves som motsetningsfylt, men det må ikke nødvendigvis være det: 

det å få støtte trenger ikke å være en motsetning til å ta egne valg. Temaet ble i liten grad 

belyst og drøftet i den tidlige fasen av behandlingen. I henhold til ABFT-modellen skal det 

fokuseres mer på ungdommens autonomi i den siste halvparten av terapiløpet. Jeg har ikke 

sett på disse samtalene. Gjennom fellessamtalene og med hjelp av nye innøvde ferdigheter 

skal man drøfte hvordan ungdommens økende selvstendighet og kompetanse på ulike 

områder kan komme til uttrykk både hjemme og utenfor. Terapeutene har også anledning til å 

ta opp tema som har med ungdommens identitet å gjøre, som opplevelse av tilhørighet 

generelt, etnisk og kulturell identitet, seksuell legning eller religion (Diamond et al., 2014). 
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Problemstillingene som handler om identitetsutvikling har dermed fått mye plass tidsmessig i 

terapiplanen, men hvordan det skal jobbes med dette beskrives ikke på en utdypende måte i 

manualen. Det synes å foreligge færre føringer for hvordan terapeuten skal gjennomføre 

denne oppgaven enn de tidligere oppgavene. 

  

I de timene jeg har sett på rettet terapeutene fokus på autonomi og agens gjennom ulike 

intervensjoner tidlig i terapiløpet. Kanskje særdeles viktig var samtalene om hvem 

ungdommen ville dele vanskene sine med, når og hvordan – og hva hindret dem fra å dele. 

Dette handler om å gi ungdommen opplevelse av mer kontroll. Ærlig svar på slike spørsmål 

fordrer at terapeuten har funnet frem til en bekreftende og validerende stil som passer til 

ungdommen. Når dette er på plass kan det være lettere for terapeuten og ungdommen 

sammen å søke etter passende ord på opplevelser, utfordringer og ønsker ungdommen har. 

Slike intervensjoner ser ut til å fasilitere dialogen og bidra til at ungdommen får større rom 

for å gi uttrykk for ambivalens og tvil. Altså at hun får til å si det hun har på hjertet, og ikke 

bare gi de svarene hun tror er forventet av henne.  

 

6.4 Språk, dialoger og åpninger i relasjonen 
Ungdommen befinner seg midt i en modningsprosess mellom å være barn og voksen. Det å 

sette ord på egne opplevelser og indre tilstander i en samtale med terapeut kan være en 

krevende oppgave. Et av virkemidlene terapeutene brukte er psykoedukasjon. Da 

normaliserte terapeutene de reaksjonene ungdommene hadde knyttet til depresjonen. De 

prøvde også sammen med ungdommen finne sammenhenger mellom ungdommens 

livserfaringer, opplevelser, reaksjoner og depresjonen.  

 

Det ser ut til at terapeutens måte å snakke tentativt på, som det å lete etter uttrykk, ga mange 

åpninger i setningene. Terapeutene brukte også hedging, de snakket på en måte som forenklet 

sagt fremhever usikkerhet knyttet til hvor sanne uttalelser kan være (Markkanen & Schröder, 

1997). Ungdommen begynte i større grad selv å sette ord på egne opplevelser. Det var tilløp 

til samskapende prosesser. Terapeuten sjekket kontinuerlig om den stemte med ungdommens 

opplevelse. Ungdommen fikk hjelp til å finne ord og uttrykk som passer best. Gradvis 

skjedde det en endring i måten ungdommene deltok i samtalene på; hun tok oftere ordet selv 

og replikkene ble lengre. Terapeutens måte å møte ungdommen i disse avsnittene var mer 

preget av en posisjon der de mer prøvde å forstå ungdommens perspektiv enn å tilby 
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forståelse. Dette er en ”ikke-ekspert”-posisjon (Goolishian & Anderson, 1992). De unge var 

mer aktivt med både verbalt og med kroppsspråket, og de var mer frie i sine uttalelser.  

 

I de individuelle samtalene jeg har fulgt var det tilløp til at noe faller på plass for 

ungdommene: Vi har sett at Siri begynte å få noen tanker om hva hun kunne si om tristheten 

sin og hvordan mor reagerte på den. Kaja drøftet muligheten for å snakke om hvordan hun 

kunne forholde seg til fars alkoholmisbruk med mor og det ansvaret hun hadde følt ble lagt 

på sine skuldre. Selma opplevde å ha tapt mye i foreldrenes skilsmisse, hun hadde mistet 

tilliten til de voksne og ville ikke snakke med foreldrene sine. Hun fikk mer innsikt i hvordan 

foreldrene hennes prøvde å finne balanse mellom å beskytte henne og gi henne frihet. Det var 

usikkert om dette kunne bli et tema videre i samtalen med foreldrene. Thea svarte ja til 

terapeutens spørsmål om å prøve å snakke med foreldrene, men hun virket tvilende. Hun 

uttrykte utsikkerhet om foreldrene hennes faktisk elsket henne, hun følte at hun ikke svarte til 

deres forventninger og at de fort ble sinte i samtaler med henne. Basert på de enesamtalene 

jeg har fulgt var det fortsatt noe usikkert om hun ville følge opplegget videre. 

 

I det foregående gjenfinner man flere av de tilnærmingsmåtene som er beskrevet i 

resultatdelen. Samtalene var åpnende i den forstand at ungdommene klarte å snakke om 

vanskelige tema som angst og skam. Det er vanskelig å identifisere noen spesifikke 

intervensjoner som førte frem til dette. Det synes snarere som at tilliten til terapeuten ble 

gradvis bygget opp, både gjennom alt valideringsarbeidet i de første samtalene, men også 

knyttet til respekten for ungdommenes autonomi, utviklingen av et språk og refleksjoner 

omkring det som har vært vanskelig. Ut ifra hvordan samtalene endret seg og ble mer preget 

av dialog og gjensidighet kan det se ut som at de individuelle samtalene satte i gang en 

endringsprosess. ABFT-modellens forståelse for mål og midler kom tydelig frem. Mange 

intervensjoner med validering i ulike former så ut til å handle om terapeutens arbeid med å 

styrke båndet. Validering, sammen med intervensjoner på autonomi og agens samt språk, 

refleksjon og dialoger kan handle om både bånd, mål og midler. 

 

6.5 Noen utfordringer knyttet til ABFT-modellen 
I løpet av analysearbeidet fikk jeg tanker på noen mulige utfordringer terapeutene kan møte 

når de bruker ABFT-metoden. Jeg observerte at de to terapeutene hadde ulik tempo og stil i 

hvordan de la frem ABFT-modellens mål og midler til de unge og hvordan terapeutene kom 
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frem til tema de snakket med ungdommene om. De to terapeutene brukte samme manual men 

måten de jobbet på var svært ulik. Når måten de utførte intervensjonene (som i grunnen skal 

være de samme) er svært forskjellig kan man tenke at intervensjonene i praksis kan få ulik 

mening. Jeg ble interessert i om disse ulikhetene kunne være et uttrykk for at terapeutene 

opplevde utfordringer med å realisere manualens mål i behandlingen. 

 

6.5.1 Samtale om mål og midler 
Problemforståelsen og terapiens mål er i stor grad «forhåndsbestemt» av manualen. 

Alternative problemforståelser og løsninger blir sjelden eller aldri diskutert med ungdommen. 

Istedenfor forhandlinger driver terapeutene det som kan omtales som en form for 

overtalelsesarbeid. Alternativer til å følge modellen drøftes ikke. Shirk og Karver (2011) 

legger vekt på at nettopp en samarbeidende fokus og validering av barnets perspektiv i 

etablering av behandlingsmål påvirker alliansen positivt. På denne bakgrunn er det grunn til å 

spørre om denne «ensrettingen» påvirket ungdommens eget engasjement i terapiens mål 

negativt. Dersom ungdommen selv har en annen oppfatning av problemet enn terapeuten kan 

terapiens mål bli irrelevante for den unge. 

 

På den andre siden har man i psykisk helsevern ofte kort tid på seg, ikke minst med ungdom, 

og med et korttidsterapeutisk perspektiv er man tvunget til å velge fokus og på en måte 

«snevre inn virkeligheten». Det er ikke mulig å gape over alle områder i behandlingen. 

Selma, Thea, Siri og Kaja strever alle på sin måte, og problematikken deres er vevd inn i 

livets kompleksitet: de er midt i et omfattende utviklingsprosjekt av å løsrive seg fra 

foreldrene samtidig som de skal hanskes med depresjonen. Jeg forstår valget av tydelig 

problemforståelse og mål ut ifra denne rammen av korttidsterapi. Likevel lurer jeg på om en 

så sterk vektlegging av tilknytningsbrudd som årsak eller opprettholdende faktor for 

ungdommens depresjon snevrer inn virkeligheten for mye, på bekostning av andre mulige 

årsaks- og opprettholdende faktorer. Hvordan kan terapeutene ta hensyn til dette for å unngå 

å komme for fort frem til konklusjoner uten å ha utforsket nok sammen med ungdommene og 

foreldrene? Terapeutene balanserer mellom på den ene siden å respektere ungdommenes 

ambivalens og autonomi angående behandlingen og på den andre siden med å måtte 

respondere til det behandlingsbehovet som moderat til alvorlig depresjon, selvskading og 

suicidalitet medfører. 
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6.5.2 Rom for ungdommens egne problemstillinger 
Samtalematerialet har bidratt til å reise et annet sentralt spørsmål for meg: hva gjør det med 

terapiløpet dersom terapiens kjernespørsmål (om hvorfor ungdommen ikke går til foreldrene 

sine) ikke er ungdommens kjernespørsmål? Utfordringen terapeuten da kan møte er at 

terapien ikke blir ungdommens prosjekt, nettopp fordi problemforståelsen samt terapiens mål 

og midler er så sterkt knyttet sammen.  

 

Terapeutens sensitivitet spiller en rolle for å fange opp tema som er viktige for ungdommen. 

Kajas terapeut utforsker hvorfor det er vanskelig for henne å snakke med pappa. Det kommer 

frem at Kaja kunne oppleve pappa som skummel, og hun endte opp med å fortelle til 

terapeuten at pappa drikker. Uten denne informasjonen kunne terapeutens arbeid med å re-

etablere pappa som en trygg base ha slått feil. En slik forventning kunne ha satt Kaja i en 

svært vanskelig situasjon. Dersom terapeuten ”haster videre” for å følge leddene i manualen 

kan man risikere at betydningsfull informasjon som dette ikke kommer på bordet. 

 

På lik måte som i dette eksemplet kreves det sensitivitet fra terapeuten å fange opp om 

ungdommene har kjernespørsmål som kretser rundt selvfølelsen og identitetsutviklingen, som 

”Hvem skal jeg være i denne verden, hva skal jeg bli, er jeg bra nok?”. Selma, Thea, Siri og 

Kaja er midt i en prosess av identitetsutvikling og man kan anta at selvfølelse kan være et 

aktuelt tema for flere av dem. Terapeutene utforsker årsak og oppstart av depresjonen. Slik 

kommer det frem noen aktuelle tema for Selma, Thea, Siri og Kaja: kjæreste- og 

vennerelasjoner, skole, prestasjonspress, sosiale miljøer, tanker og følelser om en selv. 

Temaene blir et slags bakteppe for utforskning av depresjon og tema forbundet med 

tilknytning. Kanskje kunne ungdommenes egne tema få en større, selvstendig rolle knyttet til 

behandlingsmål i samtalene. Zack et al. (2007) påpeker at spesielt hvis ungdommens egne 

mål blir oversett i behandlingen kan dette påvirke alliansen negativt. Det ser ut som at 

nettopp utforskningen av ambivalens og ungdommens egne tema kan hjelpe terapeuten å få 

tak i det ungdommen strever mest med.  

 

I mitt datamateriale er det lite som tyder på at terapeuten utforsket de store temaene om 

identitetsutvikling og selvfølelse med ungdommen i begynnelsen av terapien. ABFT-

modellen har ungdommens autonomi som den siste oppgaven i terapiløpet. Kanskje ble slike 

tema snakket om senere i prosessen med de jentene jeg har fulgt. 
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6.5.3 Mye ros og validering 
Hvert møte i terapirommet mellom klient og terapeut er unik. Selv en strukturert, 

manualbasert terapi handler om hvordan terapeuten tilpasser manualen i møtet med den 

enkelte. Terapeuten tar fortløpende valg både på rasjonelt og mer intuitivt grunnlag (Oddli, 

McLeod, Reichelt, & Rønnestad, 2014). Terapeutene velger å bruke ros og validering i stor 

grad i den innledede fasen av ABFT, mer enn behandlingsmanualen gir inntrykk av. 

Dilemmaet blir om det kan bli for mye av det gode: er alle ungdommene tjent med ros og 

validering i slik omfang eller kunne noen av ungdommene også dratt nytte av å bli utfordret i 

større grad? Det kan tenkes at å utfordre ungdom angående deres egen problemforståelse kan 

nettopp styrke deres agens når det forventes at de selv skal bidra til å definere og løse 

problemet sitt. 

 

For å kunne utfordre må terapeuten ha ungdommens tillit for å ikke skade båndet dem 

mellom, noe som kan være vanskelig i tidlig fase i terapi. Slik sett er terapeutens muligheter 

til å kunne utfordre ungdommen avhengige av hvor sterk alliansen er. Hatcher og Barends 

(2006) forstår Bordin (1979) sitt poeng om individuell tilpasning i nettopp bånd-aspektet av 

allianse slik at et for sterkt bånd kan være med på å svekke klientens autonomi for noen type 

klienter. Videre drøfter de ulike måter hvordan båndet mellom terapeuten og klienten kan 

utøve ulike funksjoner ut fra klientens behov (Hatcher & Barends, 2006). Det kan tenkes at et 

for sterkt bånd mellom terapeuten og ungdommen kan være et hinder dersom den begrenser 

muligheter å utfordre ungdommens egne tanker og oppfatninger eller begrenser muligheter å 

inngå avtale om mål og midler i terapien. 

 

Det kan se ut som mye ros og validering har en funksjon for å få en avventende ungdom til å 

føle seg trygg og engasjere seg i terapien, kanskje mer enn det som er tilfelle i terapi med 

voksne. På den andre siden er det kanskje også behov for mer tydelige formuleringer og 

forhandlinger om terapiens mål og midler enn i terapi med voksne hvor disse forhandlingene 

også kan foregå på en mer subtil måte (Oddli & Halvorsen, 2014). Terapeutene utforsker 

ungdommenes problemforståelse med å spørre om forhold før og rundt utbrudd av 

depresjonen. Disse fortellingene valideres, men ungdommens problemforståelse eller 

løsningsforslag utfordres ikke. Kanskje kunne det å utfordre mer tjent godt noen av 

ungdommene i form av økt ansvar for egen behandling, noe som igjen kunne ha bidratt til økt 

agens og motivasjon.  
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7 Avslutning 
Denne hovedoppgaven har sett på alliansedannelse med ungdom i tidlig fase av ABFT. 

Arbeidet med foreldrene har ikke blitt studert. Allianse kan best beskrives som en integrert 

del av behandlingen, en parallell prosess som skjer i relasjonen mellom terapeut og 

ungdommen i behandlingen. Allianse med unge klienter har et annet utgangspunkt enn med 

voksne. Hovedsakelig er de unge henvist av andre og maktposisjonen mellom klient og 

terapeut er tydelig. De unge er i gang med selvstendighetsprosjektet sitt og er på mange måter 

midt i utviklingsprosessen mellom barn og voksen. Dette kan utfordre terapeuten i 

alliansedannelsen. Terapeutene brukte mye ros og validering i den tidlige fasen av 

behandlingen, kanskje for å møte noen av disse utfordringene. Validering generelt, og 

validering av ambivalens spesifikt løftes frem som et viktig redskap i alliansedannelse. 

 

Terapeutene la frem problemforståelse, terapiens mål og midler til familien tidlig i 

terapiløpet. På en poliklinikk med begrenset behandlingstid kan en tydelig ramme med klare 

mål være en fordel. Terapeutene forhandlet lite om terapiens mål og midler med 

ungdommene. Tema som ungdommene selv bragte i samtalen ble i liten grad knyttet direkte 

til behandlingsmål. Terapeutene utfordret sjelden ungdommens problemforståelse. Siden 

datamaterialet ikke inkluderer ungdommenes egen oppfatning om hva som var mest 

hjelpsomt med behandlingen er det vanskelig å vurdere om manglende forhandlinger om mål 

og midler påvirket ungdommenes engasjement og motivasjon for behandlingen negativt. 

 

Åpninger i dialogen kom etter hvert til syne i form av at ungdommene ble mer deltagende og 

satt mer ord på sine opplevelser. De unge viste tillit til terapeuten ved at tema som kan forstås 

som sårbare kunne diskuteres. Det synes også å ha vært tillitsbyggende at terapeutene tok 

imot ungdommens tvil og ambivalens knyttet til mål og midler i ABFT-modellen. Åpninger i 

dialogen og felles forståelse oppnådd gjennom gjensidig refleksjon ser ut til å være mer en 

resultat av allianseprosessen enn enkelte, bestemte intervensjoner. Terapeutens invitasjoner 

kan ikke forstås løsrevet fra sammenhengen og rekkefølgen hvor de skjer, i relasjonen med 

den aktuelle ungdommen som er invitert til allianse. 
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Familiebasert behandling av ungdom med depresjon:  
En empirisk studie i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

INFORMASJON OG SAMTYKKEERKLÆRING 
 
 
 

Hvorfor spør vi deg om å delta i forskningsprosjektet? 
Du er invitert til å delta i forskningsprosjektet fordi du har blitt henvist til vår poliklinikk og har rapportert 
betydelig grad av depresjonssymptomer.  
 
Hva er hensikten med studien? 
Hensikten med dette forskningsprosjektet er å undersøke hvor godt familiebasert terapi og rutinemessig terapi 
som gis på poliklinikken reduserer depresjonssymptomer og familiekonflikt blant ungdom. Den familiebaserte 
behandlingen heter Attachment-based family therapy (ABFT) og involverer familien din i behandlingen, hjelper 
dere å lære problemløsning ferdigheter og redusere konflikter. Du og dine foreldre/ omsorgsperson (er) vil også 
lære nye kommunikasjonsteknikker og jobbe med å forbedre livet ditt på viktige arenaer som skolen og venner. 
Terapien går over en 16-ukers periode. Vanligvis vil du/dere komme til poliklinikken en gang i uken og 
terapeuten vil treffe dere sammen som en familie men noen ganger også treffe deg og foreldrene dine alene. 
 
Rutinemessig terapi som pasienter får på poliklinikken kaller vi for treatment as usual (TAU). Den har ikke 
samme rammer som familiebasert behandling. I denne modellen er terapeuten fri til å gi den behandlingen som 
vedkommende vurderer best egnet for deg. Det er normalt for terapeuten å fokusere på hvordan du føler deg 
(humør), hva som plager deg (symptomer), hva du gjør (atferd) og andre ting som bidrar til din depresjon.  
 
Hva innebærer studien for deg? 
Hvis du sier ja til å delta i studien vil du og din familie motta omtrent 21 besøk i løpet av et år (52 uker). De 
første 12 til 16 av disse er behandlingstimer og 5 besøk er for kartlegging og evaluering av behandling og din 
depresjon. 
 
Etter du og din familie har sagt ja til å delta i studien, vil vi begynne med systematisk kartlegging. Deretter vil vi 
kartlegge/evaluere etter 8 uker, 16 uker,  32 uker og 52 uker. Etter hver time med terapeuten vil du svare på noen 
spørsmål om hvordan timen har vært. Dine foreldre/omsorgspersoner vil også svare på korte spørreskjemaer.  
 
Hvis du er villig til å delta i studien vil du enten få familiebasert terapi (ABFT) eller rutinemessig terapi (TAU). 
Valget er helt tilfeldig og du vil ha en 50/50 sjanse til å få en av de to behandlingstypene. Noen deler av 
kartlegging og behandling vil bli tatt opp på video/ lydbånd for kvalitetssikring, forskning, og utdanning av 
helse-personell. Alle som deltar i studien vil ha tilgang til et krisetelefonnummer i behandlingsperioden. 
 
Studie-prosedyrer 
Depresjonssymptomer, familierelasjoner og konflikt og selvmordsatferd vil bli kartlagt gjennom intervju, 
spørreskjema og video-analyse.  
Intervjuer: En fra studieteamet vil intervjue deg om dine psykiske symptomer, dine relasjoner med foreldre (ne) / 
omsorgsperson (er), og om selvmordstanker eller forsøk. Disse intervjuene vil foregå separat for deg og dine 
foreldre. 
Spørreskjemaer: Informasjon som vi trenger fra spørreskjema er knyttet til psykisk helse, familieforhold, stress, 
oppfatning av hverandre i familien, og andre spørsmål om bruk av psykisk helsevern. Ved uke 12, vil alle bli 
spurt om deres tilfredshet med behandlingen.  
Familie-interaksjon: Disse behandlings timene vil bli tatt opp på video/lydbånd. 
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Mulige fordeler og ulemper   
Det er noen ulemper ved å delta i forskningsprosjektet. Ungdom og familier i ABFT vil få et eksplisitt fokus på 
deres relasjon, vil bli bedt om å sette ord på konflikt og snakke om det. Noen kan oppleve dette som krevende, 
ubehagelig og oppleve en viss grad av engstelse. Kartlegging og utredning kan på sammen måte også oppleves 
som krevende og ubehagelig for noen. Imidlertid er det ikke noe mer krevende eller ubehagelig enn det som kan 
forventes for tilsvarende behandlingstilbud i det norske helsevesenet.  
 
Mulige fordeler ved å delta i studien er at du kan dra nytte av den behandlingen du får. Behandlingen kan hjelpe 
med å redusere din depresjon. I tillegg kan du dra nytte av regelmessig kontakt med prosjektmedarbeidere som 
følger med utviklingen. Det kan oppleves trygt å ha tilgang til prosjekts krisetelefon i behandlingsperioden. 
Videre opplever mange deltakere i slike studier at de er godt ivaretatt og er fornøyde. Imidlertid kan vi ikke 
garantere eller love at du vil få noen direkte fordel ved å delta i denne studien. En indirekte fordel er at du vil 
bidra til vår kunnskap om hvordan man best kan behandle slike problemer. Dette vil hjelpe og komme andre 
ungdom og deres familier til gode.  
 
Hva skjer med informasjon om deg?   
All informasjon som innhentes i regi av forskningsprosjektet vil bli  anonymisert  og oppbevart på en datamaskin 
med et høyt sikkerhetsnivå (sikker-server) ved Forsknings -og utviklingsavdeling ved Ahus, som er godkjent for 
forskningsformål. Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell 
knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Offentliggjøring av 
resultatene vil bli på gruppenivå og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene når disse 
publiseres/offentliggjøres.  
 
Hvem vil ha tilgang til video/lyd opptak? 
Video/lyd gir en større sjanse for å identifisere deg (og din familie) og dermed vanskeligere å anonymisere. 
Derfor vil kun prosjektleder ha tilgang til video/lyd informasjonen. Forskere og prosjektmedarbeidere som er 
knyttet til prosjektet har taushetsplikt og vil bli autorisert til å se på video/lyd kun til følgende formål: i) 
kvalitetssikring ii) analyse av samspill i familien og med terapeuten iii) observasjon av terapeut-familie allianse.  
 
Bruk av video/lyd til utdanning av helsepersonale 
Utdanning av helsepersonale er en viktig oppgave som sykehusene har. Dersom vi finner videoklipp som gir et 
godt eksempel på sentrale behandlingsprinsipper og/eller prosesser, ønsker vi å bruke det når vi gir opplæring til 
andre terapeuter. Dersom din video/lyd blir valgt, vil vi invitere deg (og din familie dersom de er med i dette 
videoklippet) til å sammen med oss gjennomgå hva og hvordan vi ønsker å bruke video/lyd informasjon i 
undervisningen av andre behandlere. Du og din familie har rett til å nekte bruk av din video/lyd for 
undervisningsformål. Dette vil vi respektere uten spørsmål. 
 
Frivillig deltakelse 
Deltakelse i dette prosjektet er frivillig. Du står fri til å trekke deg når som helst uten å oppgi noen grunn. 
Dersom du/og foresatte er enig i å delta (familiebasert behandling) men en av dere senere ønsker å trekke seg, vil 
det være mulig å fortsette behandling og kartlegging med den som ikke har trukket seg om dette er ønskelig. 
Dersom både du og dine foreldre ønsker å trekke seg eller har spørsmål til studien, kan du/dere ta kontakt med 
prosjektleder seniorforsker Pravin Israel (tlf 67-968774).  
 
Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er det som vanligvis innhentes i utredning- og behandlingsøyemed ved 
sykehuset (personalia, diagnostisk informasjon, funksjonsnivå, evaluering av behandling og etter-undersøkelse). 
Prosjektet er tilrådd av personvernombudet for forskning ved sykehuset og av Regional komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK).  
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg 
Du har rett til å vite hvilken informasjon om deg som er inkludert i forskningsstudien. Videre har du rett til å få 
korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Hvis du trekker deg fra studien har du rett til å kreve 
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at all informasjon om deg blir slettet fra forskningsdatabasen. Dette vil ikke være mulig dersom opplysningene 
allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige artikler. Forskningsdata vil ikke bli utlevert noen 
instanser eller personer. 
 
Deling av informasjon 
Dersom det er grunn til bekymring om negativ og alvorlig skadevirkning for pasienten eller andre, for eksempel., 
en høy grad av depresjon og/eller selvmordstanker og atferd, vil bekymringen deles med leder for poliklinikken 
og den ansvarlige behandleren etter konsultasjon med prosjektleder.   
 
Samarbeid og økonomi  
Prosjektet er et initiativ av FoU avdelingen, psykisk helsevern ved Ahus, som også er den primære økonomiske 
bidragsyteren. Forskningen vil foregå på avdeling BUP ved sykehuset. Samarbeidspartnere er Senter for 
Selvmordsforskning og forebygging, UiO og utvikler av familieterapimetoden ved Children’s Hospital of 
Philadelphia/ University of Pennsylvania (CHOP). Samarbeidet innbærer ikke utlevering av data. 
 
Informasjon om utfallet av studien 
Alle deltakere som ber om det, vil få tilbakemelding om resultater av forskningsprosjektet. Resultatene vil være 
på gruppenivå.  
 
SAMTYKKEERKLÆRING ER PÅ SIDE 4
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SAMTYKKEERKLÆRING FRA PASIENT/FORESATTE 
 
 
 
 
 
Informasjon om forskningsprosjektet er blitt gitt av: 
 
 
___________________________________________ Dato:_______________ 
             

(Forskningsassistent) 
 
 
 
Jeg/vi har fått tilfredsstillende informasjon om forskningsprosjektet og samtykker til å delta i prosjektet. 
Informasjon kan brukes og deles slik som det er beskrevet i informasjonsskriv ovenfor.   
 
Jeg/vi er klar over at dersom vårt video/lydopptak blir valgt til undervisningsformål vil vi bli invitert til å 
gjennomgå video/lyd klippet og informert om hvordan det kommer til å bli brukt. Deretter vil vi ta stilling til om 
vi samtykker til å bruke dette for undervisningsformål. Videre gir jeg/vi også samtykke til at video/lydopptak 
kan bli brukt til følgende formål: 

O Andre forskningsprosjekter om depresjon og depresjonsbehandling kan bruke min/vår informasjon 
under forutsetning av jeg/vi ikke kan identifiseres.                    

O Opplæring av terapeuter  

O Jeg ønsker ikke at våre video-opptak skal brukes til andre formål enn denne studien. 
 
 
 
 
_______________________      Dato:________________ 
Pasientens signatur 
 
 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
Foresattes signatur       Foresattes signatur 
 
 
 
 
Kopi: Pasient/foresatte og forskningsmappe 
 
 
 


