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Sammendrag 
Forfatter: Vilde Elisabeth Skofterød Skard 

Tittel: Våge å bli helere sammen:  

En studie av betydningen av de underliggende relasjonelle prosessene i en psykoedukativ 

gruppe for mennesker med relasjonelle traumer. 

Hovedveileder: Margrethe Seeger Halvorsen   Biveileder: Kirsten Benum 

Komplekse, relasjonelle traumer er betegnelsen på skader som er et resultat av gjentatt 

traumatisering over lengre tid, ofte i ung alder og innenfor konteksten av en nære relasjoner 

(Herman, 1992). Et vanlig tiltak for å hjelpe mennesker med relasjonelle traumer er 

psykoedukative grupper som legger vekt på tilegnelse av kunnskap om traumereaksjoner og 

utvikling av mestringsstrategier er blitt. Fordi slike kurs ikke eksplisitt vektlegger relasjonelle 

faktorer ønsket jeg å undersøke hvilke underliggende relasjonelle prosesser som foregår i en 

slik stabiliseringsgruppe og hvilken betydning de relasjonelle erfaringene fikk for deltakerne. 

Studien tok utgangspunkt i to problemstillinger: 1) Å utforske hvordan mennesker med 

komplekse relasjonelle traumer opplever de relasjonelle aspektene av å delta på et 

stabiliseringskurs for håndtering av traumereaksjoner. 2) Å undersøke hvilken betydning 

relasjonelle erfaringer i gruppa har hatt for deltakernes selvopplevelse og relatering. 

For å undersøke forskningsspørsmålene ble det gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med 

fem tidligere deltakere på et stabiliseringskurs for kompleks PTSD. Opptak av intervjuene ble 

transkribert og analysen av materialet er gjort ved hjelp av fortolkende fenomenologisk 

metode (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Studien er et selvstendig forskningsprosjekt 

utformet og gjennomført i sin helhet av forfatteren. 

Analysen resulterte i 6 kategorier fordelt på to hovedtemaer. Å komme nærmere seg selv 

inneholdt kategorier som viser at deltakerne har blitt mer meningsfulle for seg selv, opplever 

mindre skam og indre ensomhet og har fått en relasjon til seg selv preget av større vennlighet. 

Hovedtemaet Å komme nærmere andre presenterer deltakernes vanskelige reaksjoner på å 

være i gruppa, måten de forsøkte å takle dem, og hvordan deltakerne i større grad våger å vise 

frem sårbare sider til andre etter kurset og å ta imot hjelp i sine relasjoner. Diskusjonen ser på 

prosessen mot meningsdannelse og endringer i representasjoner av selv og andre opp mot 

teori om selvstrukturering og objektrelasjoner. 
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1 Innledning 
“All real living is meeting.”  

Martin Buber  

 

Relasjoner mellom mennesker har alltid fascinert meg; De usynlige båndene, den automatiske 

virkningen bare av en enkelt tilstedeværelse eller et fravær, og hvordan én pluss én alltid blir 

mer enn to. Det er i relasjon vi blir til, unnfanget som fysisk vesen og gradvis utviklet som 

psykologisk vesen. Det er i relasjon til andre at vi tillegges verdi. Samtidig er det i relasjon til 

andre at den dypeste skade i vår menneskelighet kan forårsakes. Den enorme betydningen 

mennesker har for hverandre er presist uttrykt av filosofen Knut Ejler Løgstrup (1956):  

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets 
liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man 
får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det 
kan også forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv 
lykkes eller ej.  

Relasjonelle traumer berører selve kjernen av vårt selv og våre evner til å være i relasjon med 

andre. Traumene bryter opp sammenhengene i livshistorien, innad i mennesket og i relasjon 

til andre. I tillegg til å destabilisere evnen til å tåle sterke følelser, vil gjentatte relasjonelle 

traumer skade et menneskes selvbilde, stemningsleie, personlighetsorganisering og relasjoner 

(Herman, 1992). 

I norsk psykisk helsevern foregår det en pågående innsats for å øke kompetansen om 

komplekse og relasjonelle traumelidelser og å utvikle behandlingstilbud som kan bidra til å 

gjøre pasienter fra denne gruppen i stand til å nyttiggjøre seg av psykoterapeutisk behandling 

(Michalopolous, 2012). Et viktig tiltak er psykoedukative stabiliserings- og 

ferdighetstreningskurs i gruppe, bygget på manualer for faseinndelt behandling (Boon, Steele 

& Van der Hart, 2011). Formålet i slike kurs er todelt: Å få kunnskap om traumerelaterte 

problemer, og å utvikle mestringsstrategier som kan gjøre det lettere å håndtere symptomene i 

hverdagen. Det fremheves at tilbudet er et kurs og ikke en gruppeterapi (Modum Bad, 2014).  

En sterk nysgjerrighet ble vekket i meg da jeg hørte om slike kurs på grunn av det påfallende 

fraværet av fokus på relasjon i kursbeskrivelsen. På et kurs som skal stabilisere relasjonelle 

https://www.goodreads.com/author/show/29357.Martin_Buber
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traumereaksjoner og motvirke emosjonell overveldelse er det kanskje hensiktsmessig at det er 

de kunnskap og mestringsstrategier som vektlegges. Samtidig gir denne pasientgruppens 

smertefulle historier om relasjonelle skader og svik grunnlag for å tro at deltakerne er alt 

annet enn likegyldige til tilstedeværelsen av andre mennesker. Spørsmålene jeg ble sittende 

med var; Hvordan er det egentlig for mennesker som har alvorlige relasjonelle traumer å være 

sammen med andre i en gruppe? Hvilke relasjonelle prosesser er det som utspiller seg i 

underteksten, mens det eksplisitt jobbes med kunnskap og ferdigheter? Og hvilken betydning 

har de relasjonelle aspektene av kurset for deltakerne?  Deltakernes liv er preget av at de har 

gjennomgått mange traumatiske relasjonelle erfaringer og at de har blitt fratatt mange gode 

relasjonelle erfaringer. Derfor kan menneskemøtene i stabiliseringsgruppa bære med seg 

potensialet for nye og endringsbevirkende relasjonelle erfaringer, men også risikoen for at 

deltakerne blir emosjonelt trigget, retraumatisert og at smerten i traumene videreføres. Jeg 

ønsket å lære mer om hvordan det er for mennesker med relasjonelle traumer å være sammen 

i en slik stabiliseringsgruppe og hvilken betydning de relasjonelle erfaringene fikk for dem i 

ettertid.  

For å undersøke de relasjonelle erfaringene deltakere kan få i slike grupper og hvilken 

betydning de har fått, gjennomførte jeg fem kvalitative dybdeintervjuer med mennesker som 

tidligere har deltatt på et stabiliseringskurs for kompleks PTSD. Da jeg møtte informantene 

hadde jeg ingen kunnskap om dem eller deres historie. Alt jeg visste var at de har vært utsatt 

for overveldende påkjenninger i relasjon til andre mennesker, ofte gjentatte ganger over 

lengre tid og i barndommen (Modum Bad, 2014, s. 7). Problemstillingene for prosjektet var: 

1) Hvordan opplever mennesker med relasjonelle traumer å delta i en stabiliseringsgruppe? 

Og 2) På hvilken måte har relasjonelle erfaringer fra stabiliseringskurset fått betydning for 

deltakernes selvopplevelse og relasjoner i tiden etter kurset? 
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2 Teori – et psykodynamisk 
perspektiv på traumatisering og heling 
i relasjon 
Spørsmålet jeg ville få svar på i dette prosjektet var hvordan relasjonelle erfaringer i gruppa 

fikk betydning for måten deltakerne relaterer seg til andre og til seg selv. For å kunne svare på 

problemstillingen trengs en forståelse for hvordan relasjonelle erfaringer kan gi opphav til 

varige mønstre i et menneskes selvopplevelse og relatering. Til dette formålet har jeg valgt å 

ta utgangspunkt i intersubjektiv dynamisk teori, mentaliseringsteori og et 

objektrelasjonsperspektiv. Mye av denne teorien tar utgangspunkt i det lille barnets utvikling i 

kontekst av relasjonen til foreldrene. Jeg vil derfor presisere at jeg i oppgaven legger til grunn 

premisset om at mennesker er grunnleggende relasjonelle vesener som kontinuerlig blir 

påvirket i samspillet med hverandre. Gode eller smertefulle erfaringer i relasjoner vil derfor 

være av stor betydning for personers selvopplevelse og relatering gjennom hele livsløpet. 

2.1 Strukturering av selvet 
Gjentakende relasjonelle traumer har som nevnt i innledningen dyp innvirkning på selvet. 

Omfanget av disse posttraumatiske følgene er for stort til at jeg kan ta for meg alle. Stolorow 

og Stolorow (1987) beskriver selvet som en psykologisk struktur som gir sammenheng og 

kontinuitet ved å organisere erfaring. Selvet er også det som gir erfaringen sin varige 

karakteristiske og subjektive form. Jeg legger til grunn denne forståelsen fordi den betoner det 

fenomenologiske fenomenet med å kjenne det jeg kjenner som noe jeg kjenner. Det er dette 

som kan kalles selvopplevelse og som ofte er rammet hos mennesker med langvarige og 

omfattende påkjenninger i ulike perioder av livsløpet. 

2.1.1 Betydningen av samspill i en trygg relasjon for strukturering 
av selvet 

Fordi relasjonen til omsorgspersonene er den primære konteksten for utviklingen av selvet og 

evnen til å regulere egne affekter, er kvaliteten på samspillet med foreldrene av stor betydning 

i å bestemme hvordan personligheten til barnet struktureres (Fonagy & Target, 1997). Når 

barnet blir født har det ingen følelse av å være et eget selv, men opplever seg som i ett med 
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verden rundt. Det er samspillet med omverden og de nære omsorgspersonene, parallelt med 

barnets hjerneutvikling som er opphavet til en gryende selvopplevelse som en egen person, 

separat fra andre. Et barn trenger altså hjelp fra omgivelsene til å bygge opp en stabil og 

sammenhengende selvforståelse og selvrepresentasjon (Stern, 1985). Det er et affektivt 

samspill i konteksten av en trygg relasjon, der ens affektive tilstander blir speilet nøyaktig og 

markert, som er opphav til følelsen av å være et subjekt (Fonagy, 1998). 

Wilfred Bions (1962) modell av container-contained-funksjonen beskriver hvordan det er 

foreldrenes funksjon som mottaker for uutholdelige tilstander som driver struktureringen av 

selvet til barnet. Foreldrene hjelper barnet å omforme sine rå, affektive tilstander til tolererbart 

psykisk innhold og struktur. Barnet projiserer sine utolererbare og uforståelige følelser inn i 

moren, som har kapasiteten til å «romme» barnets tilstander og gi tilbake opplevelsen i en 

form som barnet kan ta imot. Denne prosessen driver barnets evne til å kunne forstå og 

håndtere sine opplevelser. Modellen er samtidig en beskrivelse av hvordan symbolisering av 

psykisk materiale foregår i terapi. Det som kjennetegner traumatiske relasjoner er at 

omsorgspersonene har vært ute av stand til å ta imot barnets smertefulle tilstander, og i mange 

tilfeller har vært skyldige i å skape dem. 

I likhet med Bion (1962), legger Stolorow og Stolorow (1987) vekt på rollen til de nære 

omsorgspersoner i struktureringen av barnets selv gjennom toleransen for og responderingen 

på hennes sterke og skiftende affekter. Selvet organiseres i en relasjonell matrise, der 

foreldrene gjennom nøye inntoning bekrefter, aksepterer, differensierer, syntetiserer og 

rommer barnets affektive tilstander. Ved at foreldrene tåler barnets affektive tilstander og 

responder godt nok på dem, vil barnet etterhvert internalisere disse funksjonene slik at hen 

utvikler evnen til selv å regulere affektene og å forholde seg til sine selvtilstander som 

signaler om selvet. Dermed kan affekt tjene til å opprettholde selvopplevelsen, heller enn å 

virke desorganiserende, slik det gjør for et lite barn som ikke blir rommet av sine 

omsorgspersoner. 

2.1.2 Dissosiasjon forstått som manglende kontakt med affektive 
selvtilstander 

Dissosiasjon er en sentral sykdomsmekanisme i traumelidelser og kan forstås som et 

dimensjonalt fenomen der selvopplevelsen i større eller mindre grad er desintegrert (van der 

Hart, Nijenhuis & Steeles, 2006). I sin mest alvorlige form viser dissosiasjon seg som 
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dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID). Enkelte hevder at dissosiasjon også kan forstås som et 

normalfenomen der fleksibel skifting mellom ulike selvtilstander er en del av adaptiv 

fungering (Bromberg, 2006; Gullestad, 2005). Diskusjonen av dissosiasjon i denne oppgaven 

sikter ikke til den absolutte, strukturelle atskillelsen i personligheten som man ser ved DID. 

Fenomenet jeg sikter til innebærer på den ene siden at deler av selvopplevelsen ikke kan 

erfares bevisst fordi de aldri har blitt symbolisert. På den andre siden innebærer fenomenet 

den ubevisste, defensive fornektelsen av deler av selvopplevelsen som oppleves truende eller 

overveldende. Altså kan den manglende evnen til å representere affektive tilstander være et 

resultat av både strukturell mangel og intrapsykisk konflikt (Killingmo, 1989). Modellen 

beskriver dissosiasjon som en prosess av å støte ut i kulden deler av selvopplevelsen for å 

beskytte seg selv fra overveldelse og desintegrering (Courtois & Ford, 2013). I slik forståelse 

betyr dissosiasjon å leve med et selv bestående av ”meg” og ”ikke-meg” (Chefetz & 

Bromberg, 2004). Innenfor en intersubjektiv forståelse kan ”meg” forstås som delen av selvet 

man har erfart at kan deles med andre gjennom ”interaffektivitet”, og ”ikke-meg” er delen av 

selvet som ikke har blitt tatt imot og ikke har kunnet bli delt (Stern, 1985). 

Symbolisering av selvtilstander når traumene skjer i relasjonen 

Stolorow og Atwood (1992) trekker frem opplevelsen av utålelig affekt som essensen av 

traumer. Videre hevder de at hva som er mulig å tåle er bestemt av miljøets evne til å kunne 

tone seg inn på og respondere på barnets emosjonelle tilstand. I denne formuleringen ligger 

det at manglende mulighet til bearbeiding av overveldende hendelser er en forutsetning for 

traumatiske skade. Dette gjelder både indre bearbeiding av affekt ved selvberoligende 

aktivitet og ytre bearbeiding av affekt i relasjon. Stolorow og Atwoods forståelse er også 

relevant for de tilfellene der de gjentatte relasjonelle traumene forekommer senere i livet. 

Dersom overveldende påkjenninger skjer i konteksten av for eksempel samlivet med en 

partner, står offeret kanskje uten muligheten til å søke trygghet eller bearbeiding hos et annet 

menneske. Muligheten til å kunne regulere og bearbeide smertefulle erfaringer gjør at de 

lettere kan integreres i den bevisste historien om seg selv (Varvin & Rosenbaum, 2003). 

Derfor kan manglende inntoning i det tidlige miljøet utgjøre en sårbarhet for senere 

overveldende og truende påkjenninger, fordi man ikke har utviklet toleranse og begreper for 

affekt. Varvin og Rosenbaum (2007) påpeker at ekstreme relasjonelle traumer kan ha dypt 

desorganiserende innvirkning på selvet, slik at kapasiteten til å symbolisere emosjonell 

erfaring går tapt. Mens Stolorow og Atwoods forståelse legger vekt på at manglende 
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affektinntoning og selvstrukturering i barnets tidlige miljø skaper en sårbarhet for senere 

traumer, peker altså Varvin og Rosenbaum på at alvorlige påkjenninger i nåtid kan 

omorganisere selvet og måten erfaringer dannes.  

2.1.3 Terapeutisk endring av selvstruktur 

Lecours og Bouchards (1997) beskriver hvordan affektive tilstander gjennom en 

mentaliseringsprosess kan omgjøres til høyere nivåer av psykisk innhold. Affekt kan 

uttrykkes i ulike modaliteter som har økende grad av mental bearbeiding (elaboration). Lite 

bearbeidet affekt uttrykkes som somatisk og motorisk aktivitet. På det mellomste nivået av 

omgjøring tar affekt form som forestillinger og på det høyeste som verbalisering. Graden av 

toleranse og abstrahering av affekt vises i ulike måter individer håndterer affekter. Ved lavest 

grad av toleranse og abstraksjon håndteres affekt gjennom utagering. Den høyeste graden av 

toleranse og abstraksjon vises ved abstrakt refleksiv meningsassosiasjon. 

Mentaliseringsprosessen skjer fortløpende når grunnleggende somatiske signaler og motoriske 

mønstre omformes til bevisst opplevelse. Den foregår også i et utviklingsløp, der det dannes 

flerfoldige forbindelser av kroppslig aktivering til ord og forestillinger, som videre 

organiseres til komplekse nettverk av assosierte verbale representasjoner (Lecours, Bouchard, 

St-Amand & Perry, 2000). Hvordan en person uttrykker affektive tilstander og hvilken 

toleranse en har for dem er derfor tenkt å være et uttrykk for indre psykiske struktur. 

Modellen viser at forutsetningen for affektregulering og deling av sin emosjonelle tilstand 

med andre er å forstå sine egne emosjonelle tilstander som meningsfulle.  

Mennesker med traumetilstander er plaget av påtrengende minner og overveldende affektive 

tilstander. Slike traumereaksjoner kan forstås som ikke-mentaliserte tilstander som kaster 

personen tilbake i tid til da det traumatiske skjedde, der frykt oppleves som at man virkelig er 

i fare og flashbacks av minner oppleves som om de foregår her og nå. Et viktig formål med 

terapi er derfor å utvikle økt toleranse for affektive tilstander og minner som vekker 

traumatiske tilstander. Som beskrevet av blant annet av Lecours og Bouchard (1997) er denne 

selvstruktureringen noe som utvikles ved å danne symbolske og verbale representasjoner. 

Killingmo (2006) understreker betydningen av bekreftende intervensjoner for pasienter med 

manglende mentaliseringsevne som følge av traumer. Den bekreftende intervensjonen bidrar 

til å styrke følelsen av et «jeg» og å bygge opp en meningsfull indre representasjonen av seg 

selv. Bekreftelse formidles først og fremst på et affektivt plan, gjennom terapeutens inntoning 
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til pasienten. Hensikten med slike bekreftende intervensjoner er primært å befeste og styrke 

pasientens selvopplevelse, fremfor å avdekke mening. Killingmo understreker dog at 

strukturell mangel forekommer som en del av en psyke med flere lag av psykisk struktur. 

Derfor finnes det ikke et skille mellom konflikt og mangel, men man kan snakke om ulike 

former for overføring. Bekreftende intervensjoner kan således benyttes for å danne mening 

når overføringen er preget av mangel. ”Ved å få det umiddelbare behovet for meningsfullhet 

møtt, vil ego klare å heve sitt funksjonsnivå og å innta en undersøkende holdning – i hvert fall 

for en stund,” (Killingmo, 1989, s. 73). 

2.2 Indre objektrelasjoner og reaktualisering av 
traumer i nåtid  
Objektrelasjonsteori vektlegger rollen tidlige relasjonserfaringer spiller i å organisere 

menneskets personlighet. Samspillet med viktige andre og den affektive kvaliteten som 

kjennetegner relasjonen internaliseres i selvet som en representasjon. Denne internaliserte 

objektrelasjonen er en representasjon både av objektet i relasjon til selvet, selvet i relasjon til 

objektet og av relasjonens affektive kvalitet (Zachrisson, 2013). Objektet internaliseres altså 

ikke som et fullstendig og realistisk menneske, men i en bestemt relasjon til en bestemt del av 

selvet.  Med andre ord er det snakk om internaliseringen av objektets funksjon for subjektet 

(Zachrisson, 2013). Indre representasjoner er det som gir sammenheng og forutsigbarhet til 

våre opplevelser av å være i verden. Representasjonene organiserer og gir mening til 

opplevelsen av oss selv og andre. De styrer hvordan vi interagerer med andre mennesker og 

hvilke forventninger vi har til dem. Dette er prosesser som i stor grad foregår utenfor vår 

bevissthet og som er tenkt å underligge all mellommenneskelig fungering (Ogden, 1983). 

2.2.1 Betydningen av tidlig samspill for strukturering av 
objektrelasjoner 

Hukommelsesforskningen skiller mellom det eksplisitte og det implisitte minnet. I det 

eksplisitte minnet er faktainformasjon og episodiske minner lagret. Det implisitte minnet, 

derimot, består av kunnskap som ikke er tilgjengelig for bevisstheten, men som styrer 

automatisert atferd. Spedbarnsforskningen peker på hvordan det tidlige samspillet med 

omsorgspersonene lagres som prosedural kunnskap i barnet som styrer senere relatering. 

Mange mennesker med komplekse, relasjonelle traumer har en historie der traumatiske 
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påkjenninger skjedde allerede før struktureringen av selv- og objektrelasjoner og før barnet 

kan representere erfaring (Stolorow & Lachmann, 1981). Beebe og Lachmann (1994) hevder 

at grunnleggende forventninger til sosial interaksjon organiseres i det første leveåret som et 

utfall av mønstre i samspillet med omsorgspersonene. Disse forventningene utgjør en tidlig 

form for indre organisering som danner utgangspunktet for senere representasjoner. Beebe, 

Lachmann og Jaffe (1997) kaller slike presymbolske utgangspunkt for selv- og 

objektrelasjoner for representasjoner av inter-relatedness. Denne forskningen er av relevans 

for psykoterapi, fordi den viser at et menneske sin måte å forholde seg til andre kan bli 

påvirket implisitt gjennom samspillet med andre. 

Barnet som kommer til verden har en iboende orientering mot andre mennesker. Ronald 

Fairbairn bidro til å endre forståelsen av menneskelig motivasjon og personlighet. Han hevdet 

at mennesket først og fremst var drevet av relasjonsbehov, ikke av aggressive eller seksuelle 

drifter (Fairbairn, 1952). Spedbarnsforskning underbygger denne forståelsen av barnet som et 

grunnleggende sosialt vesen som aktivt søker kontakt med og stimulering fra andre 

mennesker (Beebe, Lachmann & Jaffe, 1997). I Fairbairns tankegang er det måten barnet blir 

møtt i sine naturlige sosiale forsøk på å danne relasjoner som bestemmer hvordan det senere 

forholder seg til sine egne følelser og andre mennesker. Dersom barnets relasjonelle behov 

ikke blir møtt kan det senere vende seg vekk fra de virkelige båndene i den ytre verden. Deler 

av selvet som det er umulig å dele med andre splittes av sammen med lengselen og håpet om 

å danne et bånd til andre med den avspaltede delen av seg selv (Mitchell & Black, 1995).  

2.2.2 Strukturering av objektrelasjoner når relasjonen er traumatisk 

Relasjonelle erfaringer er med på å danne representasjonene vi danner av oss selv og av 

andre. For mennesker som har opplevd tidlige relasjonelle traumer er objektrelasjoner formet 

av at relasjoner til andre har vært preget av enten misbruk eller neglekt. Dette kan gi utslag i 

ulike vansker med å være i nær relasjon til andre, avhengig av om erfaringene primært er 

preget av distanse og manglende respons eller aggresjon og overgrep. På grunn av det 

grunnleggende behovet for å være bundet til foreldrene forsøker barnet å bevare båndet selv 

hvis relasjonen er smertefull. Ved å internalisere foreldrene som onde objekter, tar barnet på 

seg deres ondskap. «It is better to be a sinner in a world ruled by God than to live in a world 

ruled by the Devil» (Fairbairn, 1952, s. 66). 
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Konsekvensen av gjentatte traumatiske erfaringer i relasjon er at barnet må utvikle en tilpasset 

måte å være i verden der de ikke kjenner på omsorgsbehov. I tillegg til at barnet i går glipp av 

samspillserfaringene som er nødvendige for å utvikle evnen til å regulere egne følelser, blir 

selve tilknytningen traumatisert. Altså kan visse former for relatering sies å ha antatt en 

traumatisk kvalitet som individet må beskytte seg mot. Fordi selvtilstanden som ligger i 

omsorgsbehovet har blitt avvist, ugyldiggjort eller blitt traumatisk truet i tilknytningen til 

omsorgspersonen som definerte personens ”jeg”, utgjør den en trussel for tilknytningen til 

omsorgspersonen og kontinuiteten til selvet (Bromberg, 2001). Det at nærhet til andre er 

assosiert med uutholdelige følelser og erfaringene med ikke å kunne søke til andre for å få 

tilfredsstilt sine behov gjør at tilliten til andre mennesker er skadet. Tidlige relasjonelle 

traumer kan sies å innebære en mangel eller skjørhet i det som Erikson kaller basic trust 

(Erikson, 1950). Varvin og Rosenbaum (2003) hevder at også alvorlige traumatiske 

opplevelser som hender senere i livet kan forstyrre indre objektrelasjoner retroaktivt slik at 

den indre beskyttende annen går tapt. Konsekvensen av dette tapet er en manglende evne til å 

ha tillit til andre og å danne nære relasjoner. Ut ifra Fairbairns (1952) tankegang kan man si at 

store deler av det relasjonelt søkende selvet er spaltet av fra personens omgang med verden. 

2.2.3 Traumatisk overføring 

En måte de internaliserte relasjonelle erfaringene våre påvirker oss i nåtiden er gjennom 

overføring. Greenberg og Mitchell definerer overføring som fenomenet der man i møte med et 

annet menneske ”reagerer på og interagerer med ikke bare den faktiske andre, men også en 

indre annen, en psykisk representasjon av en person,” (1983, s. 10). Traumatisk overføring er 

når en traumatisert person ubevisst frykter og forventer av andre å bli behandlet på måter som 

er en gjentakelse av tidligere, traumatiske relasjoner (Cortois & Ford, 2013).  

Overføring kan ta mange former, avhengig av hvilke relasjonserfaringer en person har. Både 

traumatiske og ikke-traumatiske tidligere relasjonserfaringer er med på å bestemme 

overføringskvaliteten i ulike situasjoner. Allen (2005) hevder at posttraumatiske symptomer 

er vekket og opprettholdt gjennom gjentakelsen av tidligere traumatiske relasjonelle 

samspillsformer i nåtiden. Han har utviklet en modell for å beskrive hvordan traumatiske 

relasjonsmønstrene reaktualiseres i relasjon til andre gjennom livet og i terapi (Allen, 2001). 

Modellen består av de tre rolle-parene mishandlende-mishandlet, forsømmende-forsømt og 

reddende-reddet. Parallelt med de traumatiske rolle-parene i modellen er det formulert de 
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korresponderende ikke-traumatiske relasjonsstilene sårende-såret, ignorerende-ignorert og 

hjelpende-hjulpet. Allens modell speiler en forståelse for indre objektrelasjoner som en 

representasjon av en dyadisk relasjon med to roller (Seligman, 1999). 

2.2.4 Terapeutisk endring i objektrelasjoner 

En forutsetning for varige endringer i måten man relaterer til andre og seg selv på er endringer 

i indre objektrelasjoner (Stänicke, 2011). Korrigerende emosjonelle erfaringer er trukket frem 

som en sentral endringsmekanisme i psykoterapi (Alexander & French, 1946). Enkelte har 

kritisert den store vekten som blir tillagt korrigerende emosjonelle erfaringer for å forklare 

terapeutisk endring. Strachey (1969) hevder at tolkning av internaliserte representasjoner er 

nødvendig for å kunne endre dyptliggende egenskaper i måten man forholder seg til seg selv 

og andre. Han formulerer den sentrale endringsmekanismen i psykoterapi som 

endringsbefordrende fortolkning av overføringen som kan føre til bevisstgjøringen av 

forskjellen mellom indre objekter og den virkelige andre. Som en følge av denne innsikten 

kan vennlige egenskaper ved analytikeren internaliseres som en ny del av selvet, som et godt 

objekt. Stracheys formulering forutsetter riktignok en relativt høy grad av psykisk struktur, 

der den psykiske fungeringen er preget av konflikt. 

Forskning på hva som er til hjelp for mennesker med relasjonelle traumer understøtter 

behovet for rommende intervensjoner, fremfor utforskende, fortolkende intervensjoner, 

spesielt i tidlige stadier av behandlingen (MacIntosh, 2013). Den manglende ”reflektive 

fungeringen” man ser hos mennesker med relasjonelle skader legger føringer for hvordan man 

kan og bør jobbe terapeutisk (Fonagy & Target, 1997). Mennesker med relasjonelle traumer 

har begrenset kapasitet for å romme indre konflikt og spenning. Endringsarbeidet må ta høyde 

for den manglende evnen mange har til å tåle sterke følelser og integrere traumatiske 

selvtilstander i selvopplevelsen. Dessuten må arbeidet ta høyde for etablering av tilliten i den 

terapeutiske relasjonen som muliggjør en arbeidsallianse. Slike former for relasjonsarbeid 

som romming og tillitsbygging kan derfor forstås som forutsetningen for strukturell endring. 

Stänicke og Killingmo (2013) beskriver en slik form for endring som object trust. Det er 

evnen til å stole på at man kan bli tatt imot av en annen. 

Bromberg (2001) hevder at aktualisering er nødvendig for endringsarbeidet med avspaltede 

selvtilstander, fordi ikke-symboliserte og ikke-representerte sider av selvet som man ikke kan 

komme i kontakt med gjennom samtale viser seg i atferd. Terapeutens må derfor tilrettelegge 
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for en ramme som tillater aktualiseringen å skje. Bromberg hevder at denne prosessen mot 

innsikt er avhengig av terapeutens ”evne til å la være å pålegge mening, så pasienten kan 

kjenne seg fri til å reaktualisere nye måter å være uten frykten for å traumatisk miste 

kontinuiteten i ”hvem han er”,” (1993, s. 152). Arbeidet med avspaltede selvtilstander krever 

altså ivaretakelsen av emosjonell trygghet for å hindre traumatisk overveldelse. 

2.3 Oppsummering av teoridel 
Relasjonelle traumer fører til skader i selvet og objektrelasjoner i alle stadier av livet. Helt 

tidlig i livet kan traumer virke inn på struktureringen av et selv slik at barnet møter livet med 

en sårbarhet for overveldende erfaringer. Det er fordi integreringen av affektive tilstander i 

barndommen danner grunnlaget for evnen til emosjonsregulering. Men relasjonelle traumer 

senere i livet kan også sies å virke destabiliserende på evnen til å symbolisere og integrere 

affekter som en del av selvopplevelsen. Gjentatte traumatiske relasjonelle erfaringer kan 

dessuten bidra til at representasjonene vi har av oss selv og andre tar form som for eksempel 

offer og overgriper. I tillegg til å bidra til internaliseringen av onde objekter, hevder enkelte at 

relasjonelle traumer også kan forstyrre gode objekter eller gjøre dem utilgjengelige. Med 

utgangspunkt i teorien presentert i dette kapittelet vil jeg senere diskutere resultatene av 

forskningsprosjektet. 
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3 Metode 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for valget av metode og diskutere relevante 

problemstillinger knyttet til utvalg, intervju og analyse av materialet. Jeg vil også diskutere 

etiske problemstillinger som studien hever og resultatenes validitet. 

3.1 Valg av metode 
Målet med forskningsprosjektet var å få et innblikk i hvilke relasjonelle prosesser som 

foregikk i stabiliseringsgruppa som en undertekst til det formelle kursopplegget og hvilken 

betydning disse relasjonelle erfaringene fikk for deltakerne i ettertid. Formålet med prosjektet 

var dermed todelt: 1) Å utforske hvordan mennesker med relasjonelle skader opplevde de 

relasjonelle aspektene av å delta i en stabiliseringsgruppe for kompleks PTSD og 2) å 

undersøke hvilken betydning disse erfaringene fikk for deltakernes selvopplevelse og 

relatering i tiden etter kurset.  

3.1.1 Kvalitativ metode 

For å komme så nært som mulig på enkelte pasienters erfaring og betydningen disse 

erfaringene har fått, valgte jeg å gjennomføre dybdeintervjuer med fem tidligere pasienter ved 

stabiliseringskurset. I mitt prosjekt er formålet ikke primært å avdekke universale, 

generaliserbare sannheter. Ved å utforske de tidligere deltakernes opplevelse av relasjonelle 

aspekter av å delta i gruppa sikter prosjektet seg inn på enkeltinformanters meningsverden og 

sammenhengene i denne. Hvordan de relasjonelle erfaringene fra gruppa fikk betydning for 

hver enkelt deltakers selvopplevelse og måter å relatere til seg selv og andre, kan sies å være 

en kompleks og personlig prosess. Malterud (2003) mener at kvalitativ utforskning er 

nødvendig de gangene vi vil oppnå en forståelse for helheten, sammenhengen og kompleksitet 

i det vi studerer. Det er også spesielt egnet når man søker en forståelse for dynamiske 

prosesser som samhandling og utvikling. Kunnskapen som konstrueres i prosjektet er 

individuell, holistisk og kontekstuell. Forskningsspørsmålene i prosjektet lar seg derfor best 

besvare ved bruk av kvalitativ metode (Malterud, 2003).  

3.1.2 Fortolkende fenomenologisk analyse 



13 
 

Fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretive Phenomenological Analysis; IPA) er en 

kvalitativ metode som er utviklet innenfor psykologi, med inspirasjon fra sosiologiske 

tradisjoner for kvalitativ forskning. IPA egner seg til å undersøke enkeltmenneskers viktige 

livserfaringer og hvordan de danner mening av dem (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Det er 

grunn til å tro at deltakelsen i stabiliseringsgruppa utgjorde en viktig livserfaring for 

informantene. Å møte andre mennesker med liknende traumatiske erfaringer som en selv i en 

gruppe og å ta steget mot å bedre kunne håndtere sine traumereaksjoner kan gjøre en stor 

forskjell i det levde liv for mennesker med relasjonelle skader. IPA er i så måte godt egnet til 

det foreliggende prosjektet. 

Teoretisk og epistemologisk grunnlag for IPA 

IPA hviler hovedsakelig på tre teoretiske tradisjoner, nemlig fenomenologi, hermeneutikk og 

ideografi. Formålet med IPA er ifølge Larkin et al. (2006, min oversettelse) å ”gi en stemme 

og danne mening”. Denne formuleringen speiler IPA sin teoretiske og epistemologiske 

forankring. Målet om å ”gi en stemme” er for det første uttrykk for en orientering mot det 

individuelle og IPAs ståsted innenfor en idiologisk tradisjon. For det andre er målet om å ”gi 

en stemme” et uttrykk for en fenomenologisk tradisjon av å undersøke erfaring, slik den er 

(Smith et al., 2009). Målet om å ”danne mening” er uttrykk for den hermeneutiske tradisjonen 

IPA bygger på. Heidegger hevder at erfaring alltid kommer fra et bestemt perspektiv og at 

man derfor ikke kan skille mellom opplevelse og fortolkning (Larkin, Watts & Clifton, 2006). 

På samme måte vil IPA som metode innebære en kontinuerlig vekting av beskrivende og 

fortolkende aktivitet.  

3.2 Utvalg 
Informanter til kvalitativ forskning velges ut bevisst fordi de har muligheten til å gi rike 

beskrivelser av et bestemt fenomen (Smith et al., 2009). I studien valgte jeg å inkludere 

relativt få informanter for å kunne oppnå en dypere forståelse for hvordan de relasjonelle 

erfaringene i gruppa kan få betydning for den enkelte deltaker. Smith et al. (2009) peker 

riktignok på hvordan den detaljerte analysen av et enkelt kasus kan gi innsikt i generelle 

forhold, fordi man som forsker får oversikt over konteksten for informantens perspektiv. 

Formålet i dette prosjektet er altså ikke å avdekke lovmessige sammenhenger i betydningen 

av relasjonelle erfaringer for pasientgruppen, men å belyse hvordan den hver informant gir 
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mening til relasjonelle erfaringer i gruppa og hvilken rolle disse erfaringene spiller i den 

enkeltes liv. Av konfidensialitetshensyn omtales alle deltakerne med pseudonymer og navnet 

på klinikken der deltakerne gikk på kurs vil ikke bli nevnt. 

3.2.1 Rekruttering 

Rekrutteringen ble gjennomført i samarbeid med klinikken der informantene hadde deltatt på 

stabiliseringskurs. Informantene ble kontaktet av sine tidligere gruppeledere med forespørsel 

om å delta i studien. De som var interessert ble senere kontaktet av undertegnede og fikk 

tilsendt informasjon om prosjektet og samtykkeerklæring (se vedlegg 4)  

3.2.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Det overordnede kriteriet for deltakelse i studien var å tidligere ha deltatt på et 

stabiliseringskurs for kompleks PTSD. Klinikken der informantene gikk på stabiliseringskurs 

gjennomfører sin egen screening/utredning for å vurdere om symptombildet til søkere kan 

betraktes som kompleks PTSD, om søkeren er egnet til å delta i gruppe og om de vil ha 

utbytte av kurset. Jeg vil kort beskrive det generelle symptombildet ved kompleks PTSD og 

hvilke relasjonelle vansker som er assosiert med lidelsen i beskrivelsen av utvalget. I 

utvelgelsen av informanter til studien opererte jeg ikke med noen bestemte 

eksklusjonskriterier for informanter som ønsket å delta. Det er fordi alle personlige 

perspektiver på hvordan det var å delta på kurset er verdifulle for å svare på mine 

forskningsspørsmål. 

3.2.3 Informasjon om utvalget 

Kompleks PTSD og relasjonelle vansker 

Kompleks PTSD er betegnelsen på skader som er et resultat av gjentatt traumatisering over 

lengre tid, ofte i ung alder og innenfor konteksten av nære relasjoner (Herman, 1992). Jeg har 

ingen kunnskap om akkurat hvilke traumeerfaringer informantene i utvalget har. Men 

grunnlaget for å få tilbud om deltakelse på stabiliseringskurset er at de har blitt utsatt for 

overveldende hendelser i relasjoner som kan ha foregått gjentatte ganger og ofte i 

barndommen (Modum Bad, 2014). Hvor alvorlig et traume er, er bestemt av om det er påført 

av mennesker og om offeret har en tilknytningsrelasjon til overgriperen (Allen, 2001). 
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Kumulative, relasjonelle traumer som for eksempel barnemisbruk, partnervold og tortur har et 

mer komplekst symptombilde. «Enkel» PTSD innebærer symptomene gjenopplevelse, 

unngåelse av det som kan minne om traumene og fysiologisk under eller overaktivering. 

Kompleks PTSD er i tillegg assosiert med flere symptomer (Cloitre et al., 2009). Overordnet 

sett kan symptomene man ser ved kompleks PTSD kategoriseres som affektdysregulering, 

negativt selvbilde og interpersonlige vansker. Eksempler på vansker med negativt selvbilde er 

opplevelse av skyld over traumene og skam knyttet til hvem man er og manglende håp for 

fremtiden. En viktig del av det som gjør relasjoner vanskelig for mennesker med kompleks 

PTSD er at de har opplevd overgrep som har ødelagt den grunnleggende tilliten de har til 

andre mennesker. Interpersonlige vansker kan også inkludere aggresjon eller unngåelse i 

mellommenneskelige forhold.  

Deskriptiv informasjon om utvalget 

Utvalget besto av fem tidligere deltakere på et kurs for stabilisering av traumereaksjoner ved 

kompleks PTSD. Alle informantene hadde deltatt på et stabiliseringskurs for kompleks PTSD 

på den samme klinikken, men ikke i den samme gruppa. I alt var det fire kvinner og én mann. 

Aldersspennet strakk seg fra 30-årene til 50-årene og gjennomsnittsalderen var 47,6 år. To av 

informantene var uføretrygdet og ute av arbeid, én informant var i fulltidsstudier, én 

informant arbeidet deltid og to informanter var i fullt arbeid. Utvalget besto av mennesker 

med ulik sivil status. Noen var gift eller samboende, og andre var enslige. Noen av 

informantene hadde barn. 

3.3 Intervju 
All datainnsamling ble gjennomført av undertegnede på kontorer ved klinikken der deltakerne 

hadde gått på stabiliseringskurs. Det ble gjort individuelle semi-strukturerte dybdeintervjuer 

med de fem informantene. Semi-strukturerte intervjuer tillater at informanten perspektiv og 

fortelling er retningsgivende, men skaper den nødvendige tematiske rammen som gjør det 

mulig å utforske problemstillinger som er sentrale i prosjektet. Intervjuene tok utgangspunkt i 

en intervjuguide (se vedlegg 5) med spørsmål som var tenkt å åpne for samtale rundt 

erfaringer fra deltakelse i gruppa og betydningen av disse erfaringene.  
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Intervjuet fortonet seg som en samtale der informantenes egen fortelling og assosiasjoner i 

stor grad var med på å bestemme retningen til intervjuet. Med andre ord forholdt intervjueren 

seg løst til intervjuguiden. For å sørge for at samtalen holdt seg innenfor det overordnede 

temaet i prosjektet, ble deltakerne tidlig i intervjuet fortalt at målet for intervjuet var å ”finne 

ut hvordan det var for deg å være en del av gruppa, sammen med de andre”. Spørsmålene i 

intervjuguiden var forsøkt formulert på en måte som ikke la føringer for svaret. For eksempel 

ble spørsmålet ”Førte kurset til noen endring for deg?” stilt før endring ble utforsket videre.  

3.4 Etiske betraktninger 
Flere etiske problemstillinger oppstår når man skal gjennomføre en intervjustudie med 

mennesker som lider av traumer påført av tillits- og omsorgspersoner. Derfor må det gjøres 

spesielle tilpasninger som sørger for å ivareta deltakernes trygghet, verdighet og integritet. 

Fordi intervjuene var med en pasientgruppe måtte prosjektet først søkes inn for og godkjennes 

av Regional Etisk Komité (REK) før rekrutteringen og datainnsamlingen kunne starte (Se 

vedlegg 1 og 2). Flere tiltak ble gjennomført for å sikre at informantene var best mulig 

ivaretatt både før, under og etter intervjusituasjonen. I forkant av intervjuene fikk jeg 

veiledning av en psykologspesialist ved klinikken om hvordan å sikre så god emosjonell 

ivaretakelse av informantene som mulig. 

3.4.1 Informert samtykke 

En habituell overlevelsesstrategi hos mange med relasjonelle traumer er underkastelse 

(Benum, 2014). Dermed blir det etiske prinsippet om informert samtykke av spesiell 

betydning. Deltakerne fikk informasjons og samtykkeskriv som de kunne vurdere før 

eventuell deltakelse. I rekrutteringen forsøkte jeg å ta et aktivt ansvar for å ivareta 

informantenes vilje ved være sensitiv for eventuelle tegn på at informanten var ambivalent til 

deltakelse. En potensiell informant valgte å ikke delta i studien etter at hun eksplisitt ble gitt 

muligheten til ikke å trekke seg. Under intervjuet ble informantene gjentatte ganger minnet 

om muligheten for å trekke samtykket på et hvilket som helst tidspunkt, av en hvilken som 

helst grunn.  

3.4.2 Trygghet og ivaretakelse 
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En risiko med intervjuene er at de er aktiverende eller retraumatiserende på informantene. 

Flere tiltak ble satt til verks for å sikre deltakernes trygghet. Intervjuene fant sted i lokalene til 

klinikken innenfor ordinær arbeidstid. Dette er et sted der informantene allerede kjenner seg 

trygge. Det det er også et sted der fagfolk som informantene allerede er trygge på var 

tilgjengelige dersom det skulle oppstå negative reaksjoner i intervjuet. Intervjusituasjonen 

åpnet med en ”briefing” der informanten ble gitt informasjon om formålet med intervjuet og 

hvordan det ville bli gjennomført. Deltakeren ble også spurt om vedkommende hadde noen 

spørsmål før intervjuet (Kvale, 2007). Dette var for å formidle at uttrykk for informantens 

behov vil bli tatt hensyn til under intervjuet.  

Intervjuet fulgte i stor grad retningen til det den enkelte informant ønsket å fortelle om. Jeg 

etterstrebet dessuten å ikke presse frem temaer som kunne fremstå som belastende. Dermed 

fikk informantene mulighet til å unngå temaer som de ikke ønsket å snakke om. Jeg tok 

dessuten et selvstendig ansvar for å nøye følge med på tidlige tegn på emosjonell 

overveldelse/nummenhet, skam eller unngåelse i informanten. I intervjuet sørget jeg for å 

bidra med å regulere slike former for aktivering i informanten. Intervjuet ble avsluttet med en 

”debriefing” der informanten fikk muligheten til å legge til det vedkommende måtte ønske i 

sin fortelling og der jeg takket for et verdifullt intervju (Kvale, 2007). 

3.5 Analyse 
Analysen av transkriptene i prosjektet tar utgangspunkt i prosedyren beskrevet i Smith et al. 

(2009). Hvert enkelt transkript ble analysert gjennom de seks trinnene beskrevet under, som 

innebærer økende grad av fortolkning. Rasjonalen for dette er at fortolkninger skal være 

forankret i det deskriptive og individuelle i hver deltakers beskriver. Evnen til å belyse et 

fenomen på forskjellige nivåer av abstraksjon et kjennetegn ved god forskning med IPA, følge 

Smith et al. (2009). Analysen ble gjennomført case-by case. Det vil si at mønstrene på tvers 

av informantene i utvalget ble analysert først etter at analysen av hvert enkelt transkript var 

fullført. Målet med en slik fremgangsmåte var å sørge for å bevare det individuelle 

perspektivet til hver enkelt informant.  

3.5.1 Trinn 1 – Grundig gjennomlesning 
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Første trinn i analysen var gjentatt og grundig gjennomlesning av transkriptet til den første 

informanten. Hensikten med gjennomlesningen var å hente frem minnet av informanten og 

intervjuet, slik at jeg kunne bli godt kjent med informantens individuelle historie og 

perspektiv. På dette trinnet forsøkte jeg å «åpne opp» materialet, heller enn å definere funn. 

Det innebar å måtte skrive ned egne umiddelbare forforståelser som ble vekket i møtet med 

materialet og som kunne true med å lukke forståelsen og ta meg bort fra informantens 

perspektiv. Det er denne teknikken har sitt opphav i fenomenologien og kalles «bracketing» 

(Husserl, 1931). 

3.5.2 Trinn 2 – Utforskende kommentering  

Andre trinn i analysen var å skrive kommentarer knyttet til den konkrete teksten i transkriptet. 

Noteringen var en måte å aktivt utforske og gå inn i materialet. Den utforskende 

kommenteringen innebar en omfattende og uttømmende notering på tre nivåer: Om innholdet 

i hva informanten sier, hvordan formen på språket deres belyser innholdet og om hva det 

deskriptive innholdet i det informanten sier handler om, på et mer overordnet, konseptuelt 

nivå.   

3.5.3 Trinn 3 – Formulering av fremtredende temaer for informanten 

Fremtredende temaer i informantens transkript ble formulert med utgangspunkt i teksten i 

transkriptet og de tilhørende utforskende kommentarene. De fremtredende temaene er knyttet 

til deler av transkriptet og deler på den måten teksten inn i tematiske seksjoner. Denne 

formuleringen har til formål både å sammenfatte og abstrahere. Kommentering i trinn 2 og 3 

ble gjort på det fysiske transkriptarket. Av hensyn til konfidensialitet har jeg ikke inkludert 

vedlegg av transkriptet med kommentarer. 

3.5.4 Trinn 4 – Formulering av overordnede temaer for informanten 

De overordnede temaene utgjør det øverste analysenivået for hver enkelt informant. Her 

ordnet jeg alle temaene som ble formulert på «trinn 3» til en liste. Deretter organiserte jeg 

dem i grupper etter tematisk tilhørighet. Dette analysenivået krever en viss abstrahering for å 

undersøke hvordan de fremtredende temaene kan tenkes å belyse et overordnet tema. 

Produktet av dette analysenivået var et mindre antall overordnede temaer for informanten som 

underordnet seg tematisk assosierte fremtredende temaer. (Se vedlegg 6 for eksempel på 
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tabell). Noen gang var et fremtredende tema solid nok til å få rollen som overordnet tema. 

Andre ganger krevdes det å formulere en ny tittel som var inklusiv og abstrakt nok.  

3.5.5 Trinn 5 – Gjentakelse av analyseprosessen for neste informant 

Etter fullføringen av analysetrinnene 1 – 4 for det første transkriptet, gjentok jeg prosessen 

med transkriptet til en ny informant. Den tidligere analysen av det første transkriptet dannet 

unektelig forventninger til hva som ville finnes i det neste transkriptet. For å bevare fokuset 

på den enkelte informanten, gjorde jeg en aktiv innsats for å «bracket» forforståelsen fra den 

foregående analysen. 

3.5.6 Trinn 6 – Formulering av overordnede, gjentakende temaer for 
utvalget 

På dette punktet i analyseprosessen undersøkte jeg de fremtredende og overordnede temaene 

for alle informantene i forhold til hverandre slik at mønsteret av funn i utvalget kunne tre 

frem. Funn fra ulike informanter kunne sies å tegne et bilde av det samme overordnede 

fenomenet, men muligens på forskjellige nivåer. Derfor formulerte jeg de overordnede 

gruppetemaene ved å gruppere både fremtredende temaer (trinn 3) og overordnede temaer 

(trinn 4) hentet fra analysene av de individuelle transkriptene.  

3.6 Validitet 
Innenfor IPAs hermeneutiske forståelsesramme er intervjuet og analysen av materialet en 

prosess der mening konstrueres i samhandlingen mellom informant og forsker (Smith et al., 

2009). Dermed er ikke den absolutte utelukkelse av forskerens subjektivitet et kriterium for 

kvaliteten av forskningen. Samtidig er formålet med studien å undersøke deltakernes egne 

opplevelser. Som vist i analyseprosedyren jeg har beskrevet har jeg ved gjentatt og grundig 

bearbeiding av hvert transkript forsøkt å sette meg inn i perspektivet til deltakerne. 

Gjennomgående selvrefleksivitet er også trukket frem som en metode for å forhindre at egne 

forforståelser blir bestemmende for utfallet av forskningen. En måte jeg sørget for å gjøre 

mine implisitte antakelser kjente var å diskutere intervjuene med veilederne som kunne 

fungere som såkalte «team debriefers» (Morrow, 2005). En annen måte var å notere meg 

umiddelbare forståelser av datamaterialet slik at de kunne settes til side inntil videre.  
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3.6.1 Forforståelse 

Bakgrunn, erfaringer og antakelser utgjør det Rennie (1994) kaller forskerens 

forståelseshorisont. Her vil jeg kort redegjøre for enkelte aspekter av min forståelseshorisont 

som kan ha virket inn på den fortolkende prosessen i prosjektet. Mitt kliniske perspektiv er i 

stor grad preget av psykodynamiske idéer og tankegods. Det er både som en følge av 

personlig interesse og at jeg har deltatt på den psykodynamiske internklinikken det siste året 

av profesjonsstudiet. Derfor kan disse konseptene ha blitt organiserende for meg i mitt møte 

med menneskene jeg intervjuet og i den senere analyseprosessen. Videre må jeg påpeke at jeg 

gikk inn i dette forskningsprosjektet med en grunnleggende tro på relasjoners helende kraft. 

Forventningen om å finne resultater som stemmer med denne troen er noe jeg har måttet ha et 

bevisst forhold til for å åpent utforske betydningen de relasjonelle erfaringene i gruppa fikk 

for deltakerne. De rikeste øyeblikkene i mitt eget liv er når jeg kjenner meg som nærmest 

andre mennesker. Slik sett er mitt utgangspunkt forskjellig fra den konfliktfylte relasjonelle 

posisjonen deltakerne i studien forteller om. Det kan gjøre at jeg er naiv til deler av 

informantenes virkelighet. Men jeg tror også at den personlige distansen kan gi meg et 

utenifrablikk der jeg kan se nyanser som kan bli utydelige på kloss hold. Det er med 

forbehold om denne forforståelsen at leseren kan vurdere resultatene og diskusjonen av 

prosjektet. 
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4 Resultater 
Historiene som kom frem under intervjuene viste at erfaringene og lærdommen fra kurset ga 

deltakerne det som opplevdes som betydelige skift i dem selv og livene deres. Informantenes 

fortellinger tegnet bildet av to viktige relasjonelle bevegelser: Å komme nærmere seg selv og 

Å komme nærmere andre. Dette utgjør derfor de to hovedtemaene i resultatkapittelet. 

Analysen resulterte i seks overordnede kategorier som fordeler seg likt på de to 

hovedtemaene. Hver resultatkategori inneholder én underkategori for gruppeledernes 

betydning og én kategori som presenterer betydningen av de andre gruppedeltakerne.  

Under hovedtemaet Å komme nærmere seg selv finnes kategoriene “Å bli meningsfull for seg 

selv”, ”Å se seg selv som mer normal” og ”Å bli vennligere i relasjonen til seg selv”. Denne 

kategorien presenterer funn knyttet til deltakernes selvforståelse. Under hovedtemaet Å 

komme nærmere andre er kategoriene ”Vanskelig å være sammen i gruppa”, ”Nytt 

menneskebilde” og ”Relasjonelle ringvirkninger etter kurset”. Denne kategorien inkluderer 

funn knyttet til deltakernes relatering til andre gjennom kurset og i livet etter kurset. Den siste 

kategorien «Relasjonelle ringvirkninger etter kurset» viser hvilken betydning erfaringene i 

gruppa har fått for hvordan det er for deltakerne å forholde seg til andre mennesker i tiden 

etter kurset. 

4.1 Å komme nærmere seg selv  
Å delta i stabiliseringsgruppa berørte deltakernes selvforståelse og relasjon til seg selv på 

mange måter. Å komme nærmere seg selv rommer to betydninger. På den ene siden kan det 

bety å bli bedre kjent med seg selv, slik at deler av selvet som tidligere har kjentes fremmede, 

uforståelige eller skremmende i større grad blir rommet som en meningsfull del av selvet.  På 

den annen side kan Å komme nærmere seg selv hentyde til en endret affektiv kvalitet i 

relasjonen til seg selv som preget av større varme, aksept og med et styrket emosjonelt bånd 

til seg selv.  

4.1.1 Å bli meningsfull for seg selv 

Alle informantene snakket om hvordan deltakelse i gruppa førte til at de fikk en større 

forståelse for hvordan sporene av traumene de har opplevd manifesterer seg i dem. Mange 
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trakk frem lærdom og kunnskap som noe av det viktigste de tok med seg fra kurset. For noen 

ga erfaringene fra kurset form og ord til noe de aldri helt hadde forstått tidligere. 

Å være trygg på gruppelederne gjorde det mulig å bruke dem som hjelp til å 
forstå seg selv 
Flere deltakere beskrev gruppelederne som stødige skikkelser å se til for forståelse og 

trygghet gjennom et kurs som vekket usikkerhet og krevende følelser. Lars’ beskrivelse av sin 

relasjon til gruppelederne tyder på at selve kontakten med gruppelederne var viktig for hans 

læring om seg selv:  

Jeg følte at man fikk litt bedre respons av de, man fikk øyenkontakt, de nikket 
forstående, de kunne kanskje si noen smarte ord om hva som foregikk og sånne ting. 
(...) Det er jo kanskje sånn at når man er i en behandlingssituasjon, når man har 
problemer, så er det kanskje lettere å lene seg på folk som har forståelse for hva som 
skjer med deg og som har, holdt på å si, et tomt skap, selv. (...) i motsetning til meg og 
alle andre pasientene som hadde et skap fullt av skjeletter. (ler) 

Kontakten som Lars beskrev er preget av et asymmetrisk maktforhold der gruppelederen 

hadde ansvaret for interaksjonen og tok ham imot. Men Lars var ikke interessert i å bli tatt 

imot av en hvilken som helst annen. ”Altså, hvis det at noen lytter var viktig, så kunne jeg 

snakket med nabokjerringa,”. Han stolte på at gruppelederne tålte å bære vekten av hans 

lidelse og at gruppelederens respons var noe han kunne ta imot som en sannhet om seg selv. 

Premissene for denne tilliten syntes å være nettopp asymmetrien i relasjonen. Lars kunne åpne 

opp for å titte på skjelettene i sitt eget skap fordi han var overbevist om at gruppelederne selv 

ikke hadde noen skjeletter som krevde deres oppmerksomhet. Den annen som Lars beskrev 

utviste en dobbel kvalitet som en som på den ene siden tålte og anerkjente ham og på den 

annen side tilføyde ny forståelse som gjorde ham meningsfull for seg selv. Han kontrasterte 

denne annen til noen han ikke kan få kontakt med, som ikke forstår eller klarer å ta ham imot.  

Også Mette fortalte om betydningen gruppelederne hadde for å hjelpe henne å danne 

sammenheng i seg selv:  

Hvorfor jeg reagerer slik og sånn og hvorfor er disse symptomene sånn… Det er 
helt… Ting hang sammen! Og det blir så uendelig sterkt når et menneske med 
troverdighet og tyngde og tålmodighet og… alt… Altså, (mannlig gruppeleder) og 
(kvinnelig gruppeleder) forteller og setter ting i system, det treffer jo så enormt! For 
meg… Det traff meg…  
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Utsagnet er et av mange eksempler på Mettes formulering om at ”Ting hang sammen,”. I 

passasjen beskrev Mette en bevegelse fra en posisjon av forvirring til et øyeblikk av innsikt, 

da det ”traff” henne. Denne utviklingen er gjenspeilet i hvordan Mettes formuleringer skiftet 

fra å være dvelende og ufullstendige til å være tydelige og poengterte. Lærdommen Mette 

fikk var ikke passivt overført til henne fra gruppeleder. For at det skulle være mulig for 

undervisningen å ”treffe” henne, var det nødvendig med en formidler hun kunne stole på.  

 I tillegg til å formulere ny forståelse for henne, bidro gruppelederne til å befeste Mettes egne 

gryende innsikter: «Jeg spurte (mannlig gruppeleder) under den undervisningen og... Så sa jeg 

”da betyr det jo at det er noen som har valgt å være stygge mot meg?” sa jeg. ”Ja,” sa han.» 

Troverdigheten, roen og tyngden Mette tilla gruppelederen er det som utgjorde sprengkraften 

i hans tilsynelatende enkle ”Ja,”. Bekreftelsen var nødvendig for at Mette kunne våge å tro på 

det hun så inderlig håpet kunne være sant, at ansvaret for hennes traumer lå hos noen andre 

enn henne selv.  

Mette fortalte videre hvordan gruppa tok imot ordvekslingen mellom henne og gruppelederen: 

«Og da begynte folk å nikke rundt. Sånn, sånn, sånn, sånn (Nikker)... Som en sånn 

bekreftende... (...) det var vitner til det som på en måte ble undervist”». Gruppa tjente i Mettes 

fortelling rollen som sannhetsvitne. Gjennom sine samstemte nikk slo gruppa fast, ikke bare 

at hennes egen innsikt var sann, men samtidig at gruppelederens bekreftelse av den stemte. 

Mettes innsikt ble rommet først i gruppelederen og så i gruppa. Bekreftelsen Mette fikk var i 

så måte dobbel.  

Identifikasjon med gruppa gjorde det mulig å bruke andre som speil for å forstå 
seg selv  

For mange av informantene ble møtet med de andre i gruppa et viktig ledd i å forstå seg selv 

på nytt. Deltakelse i gruppa ga muligheten til både å bli kjent med hva kompleks PTSD 

innebærer og til å danne seg et bilde av mennesker som har lidelsen. Felles for deltakerne var 

at de delte samme diagnose og liknende smertefulle historier. Å kjenne en tilhørighet til dette 

fellesskapet bød på et sammenligningsgrunnlag som åpnet opp for ny lærdom gjennom 

identifikasjon, men også gjennom avgrensning.  

Maja beskrev hvordan nye innsikter blir tilgjengelig når kunnskap er noe man utvikler 

sammen i gruppefellesskapet: 
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Jeg følte at «oi, så flinke dere er til å sette ord på det dere opplever!» Og å være så 
kjent med kroppen! Men det er jo fordi de har vært hos psykolog i tiår før jeg begynte, 
på en måte. (...) De forteller, på en måte, hvordan de reagerer og så kan det sette ord på 
noe jeg ikke har klart å sette ord på tidligere. (...) Man hjelper hverandre, på en måte, å 
sette ord på noe som er vanskelig å forstå, i en gruppe. 

Maja hadde mindre erfaring enn andre i gruppa med å sette ord på sine opplevelser. Gjennom 

å lytte til de andre kunne hun få begreper om det som tidligere hadde vært ubegripelig for 

henne. I gruppa kunne hun benytte seg av de andres styrker for å kompensere for sine egne 

mangler. Kunnskapen ble konstruert i fellesskap ved å bygge videre på hverandres innsikter. 

Karianne beskrev hvordan gruppa for henne ble en arena for å lære om sin egen lidelse og hva 

den innebærer ved å se den eksemplifisert i de andre deltakerne. 

det fikk meg vel til å innse hvor sterk jeg egentlig er. Altså, hvor tøff jeg egentlig er og 
hvor mye jeg har klart i forhold til å ha en sånn lidelse som jeg (ler) da ikke har visst 
før jeg fikk den diagnostisert her. (Karianne) 

Kariannes fortelling viste på hvordan identifikasjon med en pasientgruppe kan ha innvirkning 

på identitetskonstruksjon. ”Mennesker som har kompleks PTSD” ble en ny referanse for 

hennes selvvurdering. Hun kunne se seg selv og sin historie i et helt nytt lys. Gjentakelsen av 

ordet ”egentlig” kan tyde på at Karianne følte at hun i gruppa kom i berøring med sitt 

virkelige selv. Gjennom møtet med de andre deltakerne ble hun for første gang bevisst 

størrelsen på prøvelsene hun har vært stilt overfor i livet og styrken som kreves for å klare å 

overkomme dem. I denne sammenhengen var det styrke som fremfor alt definerte henne. 

4.1.2 Å se seg selv som mer normal  

Å delta i stabiliseringsgruppa innebar å stå frem foran andre mennesker og vedkjenne seg 

erfaringer som i de fleste sammenhenger ute i verden er unevnelige. Dermed kunne det som 

skammen tidligere hadde skjult fra andre bli undersøkt på ny og tillagt ny mening.  

Gruppelederes faglige autoritet bidro til å legitimere lidelsen og å plassere den 
utenfor seg selv  

Møtet med gruppelederne virket inn på hvordan informantene tenkte om sin egen lidelse og 

hvilken betydning den hadde for deres selvforståelse. Traumeteori ble en ny ramme å forstå 

seg selv innenfor. Gruppelederne og den faglig informerte forståelsen deres tjente til å 

legitimere lidelsen og bekreftet på den måten deltakernes selv. For Mette ble den mannlige 
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gruppelederen en slags beskytter som hun forestilte seg at kunne stå opp mot storsamfunnets 

fordømmelse av henne og andre som lider av kompleks PTSD: 

(...) Jeg holdt på å si, et intelligent menneske med tyngde og en… Eh… Ansatt  og får 
penger for det, altså sånn, litt sånn autoritær, på et vis. (...) En som faktisk skjønner at 
dette er viktig. Dette er ikke tull og fjas, og det finnes teorier om det. (...) Altså… Det 
er ikke bare noe «ta deg sammen!». Det er ikke bare vi som er syke som sitter her og 
sutrer og forteller vår historie. Det er noen som kan dette, som har lest det, som står for 
det, som hadde turt å fronte det i media… Jeg er sikker på at (mannlig gruppeleder) 
hadde turt å holde foredrag på TV! 

Samtlige av informantene fortalte at følelsen deres av å være gal har endret seg. ”Jeg er jo 

ikke gæren, jeg har trengt hjelp,” (Lars). Janne har hatt omfattende kontakt med helsevesenet 

på grunn av sine kroppslige plager. Hun satt igjen med en erfaring av å ikke få hjelp: 

Man blir sendt rundt som en pakke. Det er jo ingen… (...) Jeg er jo på facebook på 
disse gruppene, så jeg ser det jo. Folk må reise til utlandet for å få behandling. (...) Så 
det er jo en fysisk sykdom, men man blir jo gal av aldri å bli hørt på, aldri å bli trodd!  

I Jannes beskrivelser var hun et objekt for andres forgodtbefinnende, uten mulighet til 

innvirkning på sin egen tilstand. Hun var i en posisjon av utenforskap, sammen med andre 

pasienter som opplever at det norske samfunnet ikke gjør noe for å hjelpe dem.  

Stabiliseringsgruppa ble derimot et sted der Janne tok en aktiv rolle i å forholde seg til sin 

egen lidelse: 

Så ble jeg veldig interessert i det vi lærte, for vi lærte jo veldig mange ting. Og det 
hjalp meg veldig mye å se det at… Altså, jeg er ikke gal. Det er en logisk grunn til at 
jeg føler sånn som jeg gjør. Og det er fysiologiske ting som skjer i kroppen, det er ikke 
jeg som er svak som ikke kan styre det. 

Passasjen viser hvordan Jannes autonomi ble vekket som en følge av hjelpen hun fikk av på 

stabiliseringskurset. Tidligere møter med helsevesenet underbygget en selvopplevelse som 

gal, svak og maktesløs. I stabiliseringsgruppa møtte Janne representanter for helsevesenet 

som legitimerte hennes lidelse. Gjennom å formidle vitenskapelig funderte sammenhenger 

bidro gruppelederne til å gi Jannes lidelse form som et fenomen bestemt av logiske 

årsakssammenhenger utenfor hennes råderett. Når traumereaksjoner kan attribueres til ytre 

påkjenninger, mister de noe av sin tyngde som en kilde til kunnskap om seg selv. Resultatet 

av denne problemeksternaliseringen er at en selv gjenoppstår som sterkere og meningsfull, 

fremfor maktesløs og «gal». 
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Tilhørighet i gruppa svekket skammen knyttet til seg selv som avvikende  

For de fleste informantene ble gruppa et bevis på at det finnes andre mennesker som går 

igjennom smerten de kjenner. Mange har båret på sterk skam knyttet til hvem de er og en 

følelse av å være alene, unormale og utenfor fellesskapet. Det å lindre noe av denne 

ensomheten ble derfor en av gruppas viktigste funksjoner. ”Det å ha et fellesskap og det å vite 

at man ikke er alene. For det gjør jo noe med en, at man ikke føler seg helt alene i verden med 

det du sliter med” (Karianne). Tilhørighet til gruppa ble en ny erfaring av å være med andre.  

Noen av informantene ble overrasket over å oppdage hvor normale de andre deltakerne så ut. 

Denne erfaringen bød på mulighet til å revurdere forestillinger om hvordan man fremstår for 

andre og tanker om seg selv som avvikende:  

Det var godt å høre at det var flere enn meg som har forferdelig tung bagasje å bære 
på. Eh… Og så på en måte få se at dette er mennesker som jeg kunne truffet hvor som 
helst, uten at jeg hadde sett på dem historien. Eller tenkt at det var noe med dem, hvis 
du skjønner? (...) Så da får jeg kanskje en sånn følelse av at det er kanskje ikke så 
synlig på meg heller (ler). Det høres sikkert litt paranoia ut, men. Det er normale folk, 
liksom! (...) at hvis jeg hører til her så kan det være at det heller ikke står røde plakater 
rundt meg, hvis du skjønner (Mette).  

Mette var tidligere overbevist om at de traumene hadde satt spor som var synlig for alle. 

Følelsen hennes av skam ble til en forestilling om avsky i andres øyne. Gruppetilhørigheten 

tillot Mette å gi slipp på noe av skammen hun bærer på blant mennesker ute i verden.  

I likhet med Mette, opplevde Karianne at møtet med de andre i gruppa endret følelsen hun har 

hatt av å være annerledes og rar:  

Og det var vel det beste med gruppa, det fellesskapet, at man er… Treffer noen andre 
som har en del reaksjoner og rare ting de gjør, som… Sånn som jeg gjør. (...) på noen 
måter så føler jeg meg ikke så annerledes eller så rar som jeg har gjort før. 

Janne, derimot, beskrev hvordan gruppa på den ene siden ga henne en følelse av å være 

normal, og på den andre siden avvikende: 

Først og fremst tror jeg kanskje at jeg ikke var alene om å ha det sånn. At det satt folk 
rundt der som faktisk… Og de var normale mennesker, liksom. Men det jeg hadde 
problemer med var at alle hadde en familie. Og jeg var helt alene. (...) Det gjorde meg 
veldig sorgfull. 

Jannes beskrivelse viste hvordan møtet med «normale mennesker» i gruppa lindret en indre 

ensomhet ved å tilby henne et fellesskap. Men i tillegg til å gjøre at Janne kom nærmere en 
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følelse av å være normal, vekket møtet med de andre i gruppa også sorgen over at hun «var 

helt alene». 

4.1.3 Å bli vennligere i relasjonen til seg selv  

Gruppelederes formidling av aksept dempet egen indre devaluerende stemme 

Mange av informantene fortalte at de snakker til seg selv med en indre devaluerende stemme. 

Karianne beskrev kvaliteten av selvbebreidelsen som at ”Indre kritikeren skriker masse”. 

Gruppeledernes aksepterende holdning formidlet et budskap som var diametralt motsatt fra 

informantenes selvkritikk. Maja fortalte at det å ikke ha kontroll over traumereaksjonene 

pleide å vekke selvbebreidelse, men at hun nå har større aksept for seg selv: 

Jeg ble mindre streng over meg selv og at jeg godtok disse følelsene uten å føle skam 
over det, eller en sånn irritasjon og bare «åh, herregud! Kommer det nå igjen? Hvorfor 
det? Det er jo hundre år siden det har skjedd! Hvorfor takler du ikke dette her?». (...) 
jeg fikk bekreftet, nok en gang… Eller flere ganger at disse reaksjonene og kroppslige 
reaksjonene som oppstår uten at jeg legger merke til det så godt, det var greit å få. 
Fordi kroppen reagerer slik etter et traume.  

En annen av informantene, Janne, innså under intervjuet at hennes indre kritiske stemme har 

stilnet:  

Jeg skylder ikke så mye på meg selv lenger. Jeg spiste jo meg selv opp med alle 
tankene om at alt var min feil, for jeg var jo blitt helt indoktrinert på at alt var min feil. 
Så… Det har jeg ikke tenkt på faktisk! (Ler). De tankene går jeg ikke rundt og har! 

Janne var vant til å tenke at alt var hennes feil, fordi hun var blitt fortalt det så mange ganger. 

Hun hadde overtatt oppgaven med å undertrykke seg selv. ”Det er meg selv jeg har banket 

opp,” (Janne). Gjennom kurset ble grunnantakelsen om at traumene var hennes skyld forklart 

på andre måter. Dermed ble grunnlaget for hennes angrep på seg selv svekket. Stemmen som 

snakket til henne etter kurset var blitt vennligere.    

Skyldfølelse går igjen hos informantene. For Mette ble ordene til den ene gruppelederen en 

katalysator for å endelig kunne våge å gi slipp på den livslange overbevisningen om at hun 

var skyldig i å forårsake sine egne traumer: 

Det jeg turte… Jeg turte… Jeg turte fordi det ble sagt så tydelig… Så turte jeg å 
begynne å tenke tanken… Nå har jeg lyst til å begynne å grine! Men jeg turte å ta inn 
tanken om at dette ikke var min feil. At det aldri… Unnskyld…  (Trekker ut tørkepapir 
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fra boks på bordet). (...) Jeg visste jo det! Altså, sånn, alle har jo sagt det. Man sier jo 
det. Men når (mannlig gruppeleder)  sa det og satte det sånn, ting i system, på en måte, 
i undervisningen, så turte jeg plutselig å tenke at det gjaldt også for meg (ler). Så det 
endret veldig mye. Det endret utrolig mye… Sånn i forhold til min oppfatning av 
hvordan jeg tenker om meg selv. 

Tidligere i livet hadde Mette opplevd forsøkene på betryggelse som en sannhet om andre ofre, 

som hun visste at ikke gjaldt for henne. Gruppelederens formidling fikk Mette til å kjenne at 

budskapet stemte for henne, og hun kunne for første gang våge å ta det inn som en del av sin 

selvopplevelse. ”Plutselig så var det mulig, da!” (Mette). 

Empati med andre i gruppa gjorde det mulig å få empati med seg selv 

Enkelte deltakere beskriver at de har hatt lite medfølelse med seg selv, men at det var lettere 

for dem å kjenne det for andre. Gruppetilhørigheten muliggjorde en overføring av empatien 

man følte for andre til seg selv: 

For det var liksom andre som… … hvordan andre skyldte på seg selv og så ned på seg 
selv, og så tenkte jeg «men herregud! Det er jo helt… Det skal du ikke gjøre, det er jo 
ikke din feil!», liksom. Men jeg er jo så mye strengere med meg selv enn alle andre. 
Kanskje jeg fortjener like mye forståelse, faktisk, som det de gjør. For det var faktisk 
ikke min feil! (...) Jeg kunne projisere fra de til meg (Janne).  

Før gruppa hadde Janne levd nesten uten kontakt med andre. ”Jeg var jo så isolert. Det kunne 

jo gå tre måneder uten at jeg så et menneske.” I ensomheten manglet hun muligheten til å 

speile seg i andre. Gruppa åpnet et nytt refleksivt rom der Janne kunne se seg selv fra utsiden. 

Her oppdaget hun den skarpe kontrasten mellom medfølelsen hun hadde for andre og 

bebreidelsen hun rettet mot seg selv.  

Også Mette opplevde at tilhørigheten i gruppa ga henne større empati for seg selv: 

Så jeg har alltid tenkt at, det var jo jeg som… jeg… det var sikkert jeg som maste om å 
bli o… å bli utsatt for overgrep, ikke sant. Det var sikkert jeg som maste om det, fordi 
at jeg var så stygg at ingen ville tatt i meg ellers, eller noe sånt (sukker). (...) Det som 
er så rart er at jeg tenker jo alltid om alle andre, at… «Selvfølgelig er det ikke din feil! 
For du er jo normal». Eller, «du er jo fin» (...) Jeg tror ikke jeg skilte meg ut ifra 
gruppa ved at jeg var den stygge, på en måte, hvis du skjønner, altså sånn… Det var 
normale folk! (...) i den gruppa her så klarte jeg kanskje for f… kla… Kanskje ikke 
første gang, men i alle fall, der klarte jeg å tenke at jeg blendet inn! 

Følelsen av tilhørighet til gruppa som Mette kjente på gjorde at hun kunne identifisere seg 

med de andre deltakerne og sammenligne seg med dem. Bildet av seg selv som ”uendelig, 
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avskyelig stygg” hadde tidligere vært beviset på alt var hennes skyld. I gruppa traff Mette 

andre ofre for mishandling som fremsto normale for henne. Hun så at hun ikke skilte seg fra 

de andre deltakerne og kunne dermed overføre overbevisningen om deres uskyld på seg selv. 

4.2 Å komme nærmere andre  
Mennesker med relasjonelle traumer har erfart at nærhet til andre kan være skadelig. 

Menneskemøtene i en gruppebehandling over 20 uker kan derfor by på store utfordringer, 

men også muligheter for endrende erfaringer av å være sammen med andre. Tittelen til 

hovedtemaet Å komme nærmere andre, peker både på opplevelsen av å være i nærheten av og 

måtte forholde seg til de andre gruppedeltakerne og på prosessen mot større emosjonell 

nærhet til andre mennesker utenfor gruppen.  

4.2.1 Vanskelig å være sammen i gruppa  

Gjennom intervjuene ble det tydelig at alle deltakerne hadde kjent på en form for belastning 

som var forårsaket av å forholde seg til andre i gruppa. For mange av deltakerne var skyggene 

fra fortiden ofte tilstede med dem i rommet. Med nærhet til andre reaktualiseres de vanskelige 

følelsene over hvordan relasjoner pleide å være og håpet om hvordan relasjonene kunne bli. 

Hva som ble opplevd som vanskelig med å være i gruppa varierte fra deltaker til deltaker. 

Historiene kaster lys over ulike strategier de benyttet for å håndtere reaksjonene som ble 

vekket i dem. 

Negative emosjonelle reaksjoner på å være sammen i gruppa 

Gjennom livet hadde Maja sørget for at både hennes egen smerte og menneskene rundt henne 

ikke kom henne for nær. Det var tryggest å unngå at andre fikk vite noe om det hun hadde gått 

igjennom. Da hun skulle begynne i stabiliseringsgruppa ble hun redd for å vise frem det hun 

strevde med: 

Det er jo klart, det, at jeg er egentlig veldig skeptisk til sånn gruppeterapi. Ehm… Jeg 
synes det blir for mange å forholde seg til. (...) Det var vel egentlig mest for at… At 
jeg liker ikke å dele så mye! Jeg er egentlig litt… Ja, det som er personlig, det skal jeg 
holde for meg selv, på en måte. Ja. Man har ikke lyst å… Det går vel egentlig på at det 
er en fasade. Man har ikke lyst til å vise at du kanskje sliter eller strever med noe som 
er vanskelig. Det er jo nesten ingen som vet, av mine venner, at jeg har strevd, 
egentlig. 
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Når Maja beskrev frykten for å dele med andre brukte hun et upersonlig språk. Istedenfor å si 
at det er hun som ikke har lyst å vise det hun strever med, brukte hun ordet «man». Majas 
språk peker på at det var enklest for henne å snakke om ”strevet” med en viss emosjonell 
avstand. 

For Janne ble det å være sammen med de andre i gruppa en trigger for hennes gamle 
traumeerfaringer: 

Og det var noen jeg hadde veldig problemer med. Altså, jeg hadde rett og slett 
problemer med å takle å se på de, og når de snakket ble jeg helt sånn (gisper gjennom 
sammenbitte tenner). (...) Særlig var det en mann der, og han var sånn veldig sånn type 
fremadbusende og snakka veldig høyt og… Og jeg er veldig vár for sånne ting, fordi 
jeg var i et forhold som var ganske forferdelig… Og han minte meg veldig om det. 
 

Jannes beskrivelse viser hvordan den sterke redselen hun kjente på under de traumatiske 
opplevelsene fra tidligere i livet ble vekket i nåtid i møtet med gruppedeltakerne. Deltakelsen 
i gruppa ble en stor prøvelse.  

Lars følte at det var stor forskjell mellom hva gruppelederne og deltakerne kunne tilby ham. 
Der gruppelederne var stødige og responsive til det han hadde å si, ”satt de [gruppedeltakerne] 
ofte og så ned i bakken”.: 

Jeg trenger å få tak i de tingene, mine spøkelser, det som plager meg, da! Det er det 
jeg trenger å få tatt tak i og jobbet med. Og det ble det jo, det er det jo ikke noe rom 
for her. (...) I en sånn situasjon som det er her, så er det vanskelig å snakke med de 
andre i gruppa om sine problemer. Jeg merket at jeg måtte, det skulle man også være, 
forsiktig med å snakke om seg og sitt, da.  

Gruppa var et sted der Lars opplevde at det ikke var rom for alt det han var fylt av og trengte å 

få hjelp med. I denne tilstanden av å være trengende opplevde han de andre deltakerne som 

utilgjengelige. Gruppa kunne ikke møte behovet han hadde for å bli tatt imot og å komme i 

nærere kontakt slik at man kunne bruke hverandre som støtte: 

Jeg husker at jeg savnet den der sosiale… Og det var den jeg var litt tilbake på, at jeg 
hadde lyst til å prate, holdt på å si, litt videre, men bare under fire, seks eller åtte øyne, 
da. For det var alltid noen som aldri ble med ut. Ja. Det var alltid noen som bare skulle 
sitte inne og, og det var liksom «jaja…» det er jo greit… Det var jo greit for meg. Det 
får deres valg å være.  

For Karianne var det ikke hennes egen smerte hun ble mest opptatt av, men de andres: 
«mange av de var også veldig, veldig syke. Hadde veldig… Sleit veldig mye. Så det var jo… 
Det var trist å se (sukker)!» 

Karianne ble i møte med gruppa klar over at hun kjente seg som ”et oppegående, friskt 

menneske” sammenlignet med mange av de andre. Samtidig som denne erkjennelsen var noe 

hun var takknemlig over, gjorde den at hun kjente på skyld over å delta i gruppa. Under ett av 
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de første møtene kom hun til skade for å lage en høy lyd som skremte en av de andre 

deltakerne: 

Jeg fikk jo selvfølgelig utrolig dårlig samvittighet, da! Jeg hadde jo fremkalt noen 
minner i han som satt ved siden av som absolutt ikke var noe allright. Så… Det var 
grusomt! Da hadde jeg ikke så veldig lyst til å gå neste gang. Ja, for det var jo ett eller 
annet der. «Der kommer hun som (ler) driver og får folk til å begynne å grine»! 

Passasjen viser oppmerksomheten Karianne rettet mot de andre deltakernes emosjonelle 

tilstander. De negative følelsene til de andre i gruppa var ikke bare noe som angikk henne, 

men noe hun kjente seg ansvarlig for. 

Informantenes fortellinger tydet på at det under overflaten i gruppa fantes sterke negative 

følelser knyttet til de relasjonelle prosessene som utspilte seg mellom deltakerne.  

Forsøk på håndtering av de vanskelige følelsene som oppsto i gruppa 

Informantene beskrev en kontinuerlig innsats for å regulere de vanskelige følelsene som ble 

vekket i dem av å være sammen med de andre i gruppa. Disse mestringsstrategiene varierte 

fra å distansere seg fra de andre i gruppa til å aktivt involvere seg i gruppa.  

For noen av deltakerne ble det for krevende å skulle interagere med de andre i gruppa utenom 

det strukturerte opplegget. ”Jeg hadde ikke noe kontakt med de. (...) Jeg bare gikk for meg 

selv.” (Janne). Løsningen ble å trekke seg tilbake. Informanten Mette gjorde alt i sin makt for 

å slippe å forholde seg til de andre deltakerne i pauser eller etter kurset: 

Jeg ville vekk fra… Jeg ville vekk fra… Orket ikke de pjattegreiene. (...) Jeg gjorde 
meg litt utilgjengelig for gruppa. Og jeg syntes i grunn det var ubehagelig med hun 
som skulle ta samme trikk og t-bane også. 

Mettes beskrivelse viser et nesten desperat behov for å flykte, og et uttrykk for forakt over 

småpraten i pausene. På grunn av Mettes sterke behov for å beskytte seg ble instruksjonen om 

å ikke ha kontakt med hverandre på fritiden en trygghetsskapende ramme: 

Jeg oppfattet det veldig sånn der, støtte til meg, at jeg skal slippe å ta meg av andre på 
fritiden (...) også var det det at jeg var ganske fortvila. Det var det ingen her som måtte 
ta seg av. Det var sikkert to stykker, sikkert i hvert fall, som jeg vet, bare «Å, jeg har 
tenkt så masse på deg siden sist,» og bla, «hvordan har det gått siden sist? Skulle 
ønske jeg kunne sende deg en tekstmelding», og bare «takk gud at du ikke har 
nummeret mitt!» tenkte jeg. 
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For Mette var tanken på å være sammen de andre deltakerne truende. Hun var redd for å måtte 

ta vare på andre, eller enda verre, å bli en byrde for andre. 

Informanten Lars kjente også et behov for å distansere seg fra de andre i gruppa:  

Jeg har vel, liksom, en holdning at jeg har mitt og de har ditt, og jeg kan sitte og høre 
på det og la de få lov til å prate om det. Og det er greit, så når jeg drar hjem, så har jeg 
fortsatt mitt og det de har sagt er lagt bak meg. (...) Det der er liksom en litt sånn 
merkelig greie for meg, for jeg har jo fått høre en del ganger at det kanskje er godt å 
vite at man ikke står alene og sånn, men… Ja, det er aldri noe jeg har reflektert noe 
særlig over. (...) Det var ikke sånn jeg føler at «Åh! nå står vi skulder mot skulder!». 
Jeg var sånn «Jaja! Okei. Greit.» Det var greit. Let’s move on, liksom.  

Sammenlignet med den fysiske avstanden som Janne og Mette sørget for å opprettholde, var 

Lars’ tilbaketrekking fra fellesskapet en indre handling. Han skapte et skarpt skille mellom 

seg selv og de andre. Det hindret ham fra å kjenne at deres lidelse angikk ham. Han hadde 

erfart at de andre deltakerne ikke kunne hjelpe ham å bære sin egen lidelse. Derfor ble det for 

krevende for ham å ta inn over seg deres lidelse.  

Noen av informantene fortalte helt andre historier om hvordan de forholdt seg til vanskene de 

så hos andre gruppemedlemmer. Istedenfor å ignorere de andre deltakerne for å håndtere 

vanskelige følelser, skapte noen en rolle for seg selv som aktive hjelpere: 

Men jeg tror nok jeg var en, ja… En person som de følte de kunne si noe til. De kunne 
åpne seg litt for meg etter den typiske samtalen vi hadde, eller den delingsrunden. (...) 
Og jeg følte at de kunne stole på meg og… (...) ”Jeg kunne sitte og si sånn, skikkelig 
belærende, kanskje, men: ”Det blir bedre!”,” (Maja) 

Maja gjorde seg tilgjengelig for andre deltakere så de kunne bruke henne som en fortrolig 

støtte.  Passasjen viser hvordan hun under delingsrundene på kurset nesten steg ut av rollen 

som pasient. Også Karianne brukte store deler av sin innsats på å hjelpe de andre deltakerne: 

På mange måter så håper jeg at jeg tilfører et håp! Om at det går an å klare å leve uten 
å ha masse, slite med masse i hverdagen. At det går an å… Få mann, få barn, få gjøre 
en del ting som jeg ser på som en selvfølge, men som jeg skjønte at ikke var det i 
forhold til noen andre der. (...) Det ble det viktigste! Det var jo ikke det i begynnelsen. 
Det var det det ble. Da blir jeg en sånn care taker, da, som skal ta vare på andre.  

Rollen som ”care taker” var allerede kjent for Karianne. De andre deltakernes 

behandlingsprosjekt ble så fremtredende for henne at å kunne gi dem håp om et bedre liv 

etterhvert kjentes viktigere enn å bruke møtene for hennes egen del. Også i tiden etter kurset 

bar Karianne på skjebnene til menneskene hun hadde møtt på stabiliseringskurset: 
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Jeg er bare litt nysgjerrig på spesielt hun ene som satt ved siden av meg, hvordan hun 
har det. Det er mest det jeg tenker på hvis jeg tenker på gruppa. Jeg håper at hun… Jeg 
håper så inderlig at hun har blitt bedre og (sukker) ja… Om det var noe jeg kunne 
bidratt med, til… 

Deltakernes historier viser hvordan møtene i stabiliseringsgruppa påvirket dem på et dypt 

emosjonelt plan. Å være sammen vekket følelser som for noen nærmet seg grensen for hva de 

kunne tåle og for andre ble noe de måtte agere ut ved å innta en hjelperrolle.  

4.2.2 Nytt menneskebilde  

De relasjonelle traumene som deltakerne på stabiliseringskurset har blitt utsatt for tidligere i 

livet har satt spor som gir seg til kjenne i forventninger om å bli såret av andre. Informantenes 

fortellinger viser at de i løpet av behandlingen fikk nye opplevelser av å være sammen med 

andre. For noen av deltakerne brøt disse erfaringene med det eksisterende bildet de hadde av 

hvordan mennesker er og hvordan mennesker kan være mot dem. Flere av deltakerne beskrev 

at gruppebehandlingen utfordret en iboende mistillit de hadde til andre. 

Møtet med gruppelederne som emosjonelt korrigerende erfaring 

I intervjuene med deltakerne, sto gruppelederne frem som betydningsfulle figurer med en 

tilstedeværelse preget av ro og varme. For Lars ble gruppelederne eksempler på at det finnes 

hjelp for ham. ”At det finnes mennesker som har hatt kapasitet til, holdt på å si, hjelpe meg 

littegranne”. Janne trakk frem gruppeledernes betydning som det beste med gruppa:  

Det var vel (kvinnelig og mannlig gruppeleder) (ler)… Og roligheten deres og smilene 
deres… Og det var liksom… Tenkte bare «herregud, finnes det så gode mennesker i 
verden?» liksom?! Bare (med lys stemme på utpust og et stort smil) «ah, yes!». 

Gruppeledernes ro og godhet var i så stor konflikt med hennes eksisterende forestilling om 

mennesker at en nyansering var uunngåelig. Jannes sukk vitnet om en lettelse som ikke bare 

var begrenset til hennes forestillingsverden, men som hadde en tydelig kroppslig forankring. 

Hvis mennesker kan være gode er ikke verden et like fryktinngytende sted og livet er ikke 

nødt til å leves i ensomhet. Jannes lettelse over at det finnes gode mennesker i verden åpnet 

opp rommet til sorgen over livet hun har tapt: «Men alt er jo veldig, todelt, da, ikke sant… 

For det er sånn… Mm… Kan man begynne å tenke på, hva hvis man hadde vært omgitt av 

sånne mennesker, hvordan kunne livet vært da?» 
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Møtet med gruppedeltakerne som emosjonelt korrigerende erfaring 

For Mette ble det svært krevende å gå igjennom stabiliseringskurset. Hun startet kurset ”på 

høyden” og endte opp med å være ”ganske hjelpeløs” (Mette). På tross av hennes innsats for å 

hindre at de andre gruppedeltakerne skulle ta vare på henne, endte det med at hun ble gitt 

omsorg: 

Så spurte hun «du høres så ensom ut,», for jeg var veldig ensom og veldig alene og 
veldig alt. «Jeg har så lyst til å varme deg!» sa hun, også ga hun meg et skjerf. Og det 
skjerfet brukte jeg mye. Så det var liksom så omsorgsfullt! 

På grunn av møtene med de andre gruppedeltakerne ble noen av Mettes forventninger til 

andre mennesker endret: 

Jeg tar med meg det at noen hadde faktisk behov for å gi meg omsorg. For jeg har 
gjort det med andre… Men jeg har veldig sjelden lagt merke til at noen gir det med 
meg! (...) Det går på kontoen for at, ja, det finnes folk der ute som også har lyst å gi 
meg noe (ler litt)! Også lærte jeg fra de andre… Det var mange der som hadde 
kjærester og familie og alt mulig, og jeg var alene. …At det finnes… Ja, for å si det 
rett ut, det finnes damer og menn der ute som kan tåle å leve sammen med et 
menneske som er skadd av seksuelle overgrep. 

Mette hadde gjort alt hun kunne for at ingen skulle føle at de måtte ”ta seg av” henne. Da hun 

likevel fikk omsorg, tolket hun det som et behov hos de andre. Denne nye erfaringen bidro 

derfor til å endre Mettes forståelse av mennesker. Men desto viktigere, fortalte erfaringen 

henne noe om henne selv. Lærdommen fra møtet med de andre var at hun er en som 

mennesker kan ønske å være god mot. 

Å bli kjent med deltakere som var i romantiske relasjoner fikk Mette dessuten til å innse at 

mennesker kan ønske å leve sammen med noen som henne. De andre deltakerne ble modeller 

som muliggjorde tanken om et nytt forestilt selv. De viste henne at det er mulig å bli tålt og å 

bli elsket, på tross av traumene og hvor avskyelig de kunne få henne til å føle seg. Mettes 

formulering ”det finnes mennesker...” viser tilblivelsen av et potensiale i hennes 

forestillingsverden. Det finnes mennesker der ute for henne. 

Noen av deltakerne fortalte at deltakelsen i gruppa ga dem nye erfaringer av å stå frem med 

sider av seg selv som tidligere har vært godt skjult for andre. Janne satte ord på hvordan 

hennes relasjonelle traumer først gjorde det vanskelig for henne å dele med de andre i gruppa: 

Det var vel det at å… Tørre å være åpen i gruppen. For til å begynne med var jeg 
veldig skeptisk. (...) Jeg var bare vant til at folk ville meg vondt. Men etter hvert så 
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kjente jeg på den roen. «Det er faktisk ingen her som vil meg noe vondt!»  
 

Maja hadde også en lang historie med å dekke over egen smerte ved å opprettholde en plettfri 

fasade. Å stå frem med vanskene sine i gruppa endret frykten hun hadde for å vise andre sin 

sårbarhet: 

Det endret meg i forhold til at det er ikke så skummelt å si dette her høyt eller å 
fortelle dette her til folk! Og det er ikke dumt å vise følelser, heller, i forhold til 
fremmede. Å kunne slippe guarden litt. (...) Det er fint å vise at man har en svak side. 
Jeg er, jeg var veldig opptatt med at det er ikke noe feil med meg, egentlig. Men det 
har gjort… Jeg har fått noen arr! Og det skal ikke folk vite. Jeg skal ikke fremstå som 
noe svakt menneske, i anførselstegn. Så det har hjulpet meg å vise det at jeg er bare et 
menneske. Jeg er ikke noe overmenneske, som jeg har kanskje vist, før, da! (Ler).  

For å overbevise andre og seg selv om at det ikke var noe feil med henne, måtte Maja vise seg 

frem til verden som et overmenneske. Gjennom tiden i gruppa klarte hun gradvis å bygge ned 

noe av sin beskyttelse mot andres blikk. Skiftet fra nåtid- til fortidsform viser Majas pågående 

arbeid med å våge å vise frem sine arr for andre. Hun er fortsatt preget av sin tilbøyelighet til 

å gjøre seg sterkere enn hun er. Men den gode erfaringen hun hadde i gruppa av å vise frem 

sin menneskelighet, styrket Majas tillit til at andre mennesker kan ta henne imot.  

4.2.3 Relasjonelle ringvirkninger etter kurset  

Mot til å invitere andre inn for å hjelpe  

I tiden etter kurset opplevde deltakerne at de hadde fått en forståelse for hva det er som skjer 

når de har traumereaksjoner. Pårørendekurset ga deltakerne som var i faste forhold mulighet 

til å utvikle en delt forståelse med partneren for vanskene forbundet med relasjonelle traumer. 

Karianne beskrev hvordan det delte språket hun og mannen har fått gjør det mulig å snakke 

sammen om det hun sliter med: 

Jeg tenker at det forholdet vårt har blitt mye… Om mulig enda mer, enda sterkere og 
enda dypere og enda tryggere. Mye fordi at han fikk en forklaring på, ja for eksempel 
hvorfor jeg blir sint, da! Hvorfor jeg blir sint når han skjærer tomatene på feil måte. 
(...) Han vet hvorfor, han kan ta et skritt tilbake og si at «du, dette var… Jeg skjønner 
at du synes at jeg gjør noe galt mot deg, da, men det er ikke derfor jeg gjør det,» 

Den delte forståelsen for traumenes påvirkning på deltakerne bidro til en større nærhet og 

fortrolighet mellom de av deltakerne som var i forhold og partnerne deres. Kunnskapen om 

hvordan traumer påvirker en person med kompleks PTSD, gjorde det mulig for deltakernes 
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partnere å kunne hjelpe til med regulering når traumereaksjoner oppsto. Deltakernes historier 

viser også hvordan partnernes økte forståelse forhindrer at det oppstår relasjonelle brudd og 

legger til rette for relasjonell reparasjon: 

når hun forstår at mine reaksjoner ikke… At mine reaksjoner har et… det kommer fra 
et sted, da, ikke sant. Da er det lettere å henge det på en krok. Ja. Istedenfor å bare si 
«jøss, hva faen var det der?», liksom. (...) Og da var det sånn «Å, ja! Ja, jeg skjønner 
jo hvorfor, at du er sliten nå, det kommer til overflaten når du er utmattet. Ja, jeg 
skjønner at du er sliten, og det er klart at det kommer mye lettere! Ja, fint! Nå roer du 
deg ned. Klarer du å roe deg ned? Og så tar vi t-banen hjem, så er det greit.» 
Istedenfor at det blir masse konflikt, istedenfor. (Lars) 
 

Alle deltakerne som var i faste forhold beskrev et skift i evnen til å ta med seg sin sårbarhet 

inn i relasjonen til den de lever sammen med. Majas nye erfaring av å stå frem med sin egen 

sårbarhet gjorde at hun klarte å gi partneren tilgang til sider av henne hun tidligere ikke delte 

med ham. Men Majas fortelling viser også hvordan aksepten for hennes egne ”svake sider” 

gjorde det mulig for henne å bli sterkere og tydeligere i relasjon til andre: 

Å sette grenser… Å si ifra. istedenfor å være en duracel-kanin som bare tar på seg 
andre oppgaver, please andre, så har jeg sagt ifra «du, vet du hva, det orker jeg ikke 
lenger, dette er for mye for meg.» (...) Men han har lært å lese mer. For jeg har ikke 
vist at «nå er jeg urolig av meg», så har jeg ikke vist det så veldig til han, jeg har ikke 
delt det, heller. Og han sier at jeg er mye flinkere til å si ifra om diverse ting, at… At 
jeg setter meg selv først, ikke alle andre!  

Tryggere å søke seg nær andre 

Gjennom kurset ble aspekter av deltakernes forhold til seg selv og forventninger til andre 

endret på en slik måte at det ble lettere å være sammen med andre mennesker. For noen 

utgjorde denne endringen en kvalitativt annerledes følelse av å være i verden: 

Jeg er litt tryggere på meg selv. Jeg er ikke så redd for å bli avslørt på ting lenger! For 
at, det er ikke noe å avsløre! (Ler). Det lærte jeg jo. Fordi jeg gikk jo rundt med 
konstant angst og redsel og... Fordi at, jeg trodde at alt var min feil, ikke sant. Men når 
ting ikke er min feil, så er det ikke mer å... Da er det ikke mer å avsløre (Janne). 

For Janne var det skremmende å være sammen med andre. Frykten for å bli avslørt lå alltid 

under overflaten og bidro til hennes tilbaketrekning fra andre mennesker. Å delta på 

stabiliseringskurset innebar et brudd med Jannes isolasjon. Gruppa ble et sted der hun fikk 

muligheten til å stå frem i et fellesskap og eksponere skylden hun bar på. Gjennom 
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gruppeledernes ord og ved å sammenligne seg med de andre i gruppa fikk hun bekreftet at 

traumene ikke var hennes feil. 

Forståelsen Karianne har fått for sine egne triggere gjør det lettere for henne å være sammen 

med andre:  

Da kan jeg lettere blåse av ting i stedet for å tenke masse på det etterpå, da. At det er 
jeg som har gjort ett eller annet, men jeg kan tenkte at «det var det som trigget det, ja». 
(...) Min trigger er nemlig at hvis noen ikke vil meg vel, eller hvis jeg tror at noen ikke 
vil meg vel… (...) Det er ikke alle som gjør ting på grunn av meg, de gjør det på grunn 
av helt andre ting. 

Tidligere antok hun at andre ønsket henne vondt. Nå leter hun etter det som har trigget henne 

for å skille mellom traumereaksjonene og de faktiske intensjonene til menneskene rundt 

henne. Før kunne den indre kritikeren fortelle Karianne at hun selv hadde skyld i de 

vanskelige sosiale situasjonene hun opplevde fordi det var noe galt med henne. Nå kjenner 

hun større forståelse for sine egne vansker og kan skille dem fra bildet av hvem hun er. 

Eksternaliseringen av traumereaksjonene hun opplever i relasjoner, gjør det tryggere for 

Karianne å være sammen med andre. 

Jeg ønsker å avslutte resultatdelen med Mettes ord. I intervjuet fortalte hun hvordan 

relasjonelle erfaringer hun fikk i gruppa, faktorer ”som ikke var direkte relatert til kurset”, 

hjalp henne å finne motet til å søke seg nær mannen som nå er hennes forlovede: 

Jeg traff da en veldig hyggelig mann. I… Bare i mars så traff jeg han. Og ganske fort 
så turte… Eller, rimelig med en gang, så fortalte jeg en del om min historie og jeg var 
sikker på at han kom til å kaste meg ut eller liksom bare bli helt avskyelig. Og fordi 
jeg hadde hatt det kurset hvor det hadde begynt å sive inn, at det ikke var min… Og 
jeg hadde skjønt at det var andre som levde sammen med noen… Jeg har jo sett på 
meg selv som verre enn en søppeldunk, liksom. Så… Så det hadde på en måte gjort 
noe med meg, som ikke var direkte relatert til kurset. Og han reagerte slik som jeg 
hadde håpet at han skulle reagere, uten at jeg hadde turt å tro på det, med å bare sitte 
der med helt sånn, veldig store øyne og bare se på meg med sånn… Oppmerksomt, 
men. «Kjære deg. Dette er jo helt… Dette er jo helt… Du må… Jeg skal passe godt på 
deg, for du…», sånn typ helt motsatt av hva jeg på en måte, et halvt år, eller et år, i 
hvert fall, i forveien hadde som standard i hodet mitt. (...) Det er ikke sikkert at jeg 
hadde møtt (forloveden) (ler), hvis jeg ikke hadde… eller, han min kjære, på en måte, 
hvis jeg hadde vært så redd at ingen… Det var ingen som ville meg noe godt! 
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5 Diskusjon 
Spørsmålene jeg ønsket å få svar på gjennom dette prosjektet var: Hvordan opplever 

mennesker med relasjonelle skader de relasjonelle aspektene av å delta i en gruppe på 

stabiliseringkurs for kompleks PTDS? Og hvilken betydning har de relasjonelle erfaringene 

fra tiden i gruppa hatt for deltakernes selvopplevelse og relasjoner til andre i tiden etter 

kurset? 

Resultatene av analysen var de to hovedtemaene Å komme nærmere seg selv og Å komme 

nærmere andre. Bevegelsen nærmere seg selv innebar å få forståelse for det som tidligere var 

uforståelig og å se seg selv tydeligere ved å bli kvitt noe av stigmaet og skammen som har 

vært knyttet til seg selv. Det innebar også utviklingen av en større medfølelse og aksept i 

måten man forholder seg til seg selv. Bevegelsen nærmere andre var en konsekvens av både 

gode og vanskelige opplevelser av å være sammen med hverandre i gruppa. De relasjonelle 

erfaringene bidro til å korrigere menneskebildet til deltakerne og å gi erfaringer av at sårbare 

sider av dem kunne bli tatt imot. Det kan også tyde på at erfaringene ga mot til å våge å søke 

nærhet til andre. I tiden etter kurset viste den økte nærheten til andre seg som større åpenhet 

og større evne til å bruke menneskene rundt seg som en støtte og å tillate dem å hjelpe. 

Selv om det eksplisitte fokuset i stabiliseringskurset er på undervisning og ferdighetstrening, 

kan resultatene tyde på at det foregår komplekse relasjonelle prosesser parallelt med det 

formelle programmet. Fortellingene viser tydelig at deltakerne hadde en opplevelse av at 

enkelte relasjonelle erfaringer i gruppa virkelig fikk betydning for deres selvopplevelse og 

relatering. Jeg vil diskutere funnene i lys av den psykologiske teorien om strukturering av 

selvet og objektrelasjoner. I diskusjonen velger jeg å ta utgangspunkt i meningsdannelsen og 

utviklingen i representasjoner av selv og andre i informantenes fortellinger. Avslutningsvis 

vil jeg se diskusjonen om mening og relatering opp mot et samfunnsperspektiv. 

5.1 Hvordan bidrar relasjonelle prosesser i gruppa 
til meningsdannelse? 
Deltakerne i studien forteller at de gjennom livet har slitt mye med å forstå hva det er som 

skjer med dem når de opplever traumereaksjoner, eller hva som er galt med dem fordi de 

opplever dem. Uforståelige, overveldende og utolererbare tilstander har vært en stor del av 
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livene deres. Deltakerne gir uttrykk for at det å bli forståelig for seg selv var noe av det 

viktigste kurset hjalp dem med. Dette er også et av kursets eksplisitte mål gjennom 

psykoedukasjon om traumereaksjoner i undervisningen. Samtidig tydet intervjuene på at 

gruppeledernes personlige tilstedeværelse og samhandling med deltakerne var av sentral 

betydning. Relasjonelle faktorer kan derfor sies å ha utgjort drivkraften mot å gjøre nye sider 

av seg selv kjente og forståelige, enten i tillegg til eller i interaksjon med den konkrete 

“informasjonen” i undervisningen. Det kan altså tyde på at det var viktige relasjonelle 

mekanismer i spill som muliggjorde deltakernes meningsdannelse.  

5.1.1 Gruppeledere som container – traumereaksjoner som 
contained 

Deltakernes beskrivelser av gruppeledernes betydning for å hjelpe dem å bli forståelige for 

seg selv stemmer overens med forskningen på hvordan affektive tilstander blir inkludert som 

en meningsfull del av selvopplevelsen (Fonagy, 1998). En slik meningsdannelse er prosessen 

mot dannelsen av representasjoner og begreper for selvopplevelse. Det er altså i konteksten av 

en trygg relasjon med en responsiv annen at emosjonelle tilstander går fra å være 

overveldende til å bli forståelige og håndterlige.  

Flere av deltakerne ga sterke beskrivelser av kontakten de fikk med gruppeleder. Under 

intervjuene kunne jeg tidvis glemme at disse møtene foregikk i konteksten av en gruppe, fordi 

kontakten deltakerne beskrev var av en slik kvalitet at det var som om de fortalte om et intimt 

møte mellom kun to personer. Noen fortellinger tegner bilde av en gruppeleder som toner seg 

inn på dem, der de er, i den emosjonelt ladede prosessen mot å knytte mening til det som 

tidligere har vært meningsløst. I disse fortellingene likner gruppeleder en trygg mor eller far, 

som nøye følger med på barnets tilstand og effektivt og markert responderer ved å speile den 

tilbake, slik at barnet kan danne begreper for å forstå seg selv. På grunn av sitt traume, klarer 

ikke deltakerne selv å romme sine affektive opplevelser og er avhengig av å få hjelp fra en 

som kan og tåler. Det er en slik hjelp Lars fortalte at han trengte, i sin beskrivelse av 

desperasjonen han etterhvert kjente over sin egen overveldelse. ”Gi meg hjelp! Å, hjelp, vær 

så snill!” Han trenger en hjelper som har et "tomt skap" og ”kapasitet”, i motsetning til ham 

selv og de andre deltakerne ”som hadde et skap fullt av skjeletter” (Lars). Lars’ språklige 

bilde er et mektig uttrykk for et menneskes behov for å bli rommet og holdt sammen når man 

er emosjonelt overveldet. Ut ifra Bions terminologi kan gruppelederen her sies å fungere som 
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en container og deltakerens tilstand som contained (Bion, 1962). I kontakten og samspillet 

mellom Lars og gruppeleder blir hans overveldende og uforståelige opplevelser gitt tilbake til 

ham i en annen form, som han kan ta imot og som roer ham. På ett nivå mottar han sine 

opplevelser i en verbalisert form som er forståelig og sammenhengende, en faglig forklaring 

på sin opplevelse. På et annet nivå mottar han vissheten om at kvaliteten av hans opplevelse 

er av en slik art at den kan rommes, i et begrep, i et menneske. Man kan si at gruppelederne 

slik sett kunne være tenkeren for deltakernes tanker, og føleren for deres følelser (Ogden, 

2007).  

I tillegg til gruppeledernes romming av deltakernes tanker og følelser her-og-nå, ble gruppa et 

sted der også gammel historie ble tillagt mening. For mange av deltakerne var det krevende å 

skulle tenke på sin historie på ny, fordi det så lenge har vært nødvendig for dem å holde 

minnene og smerten unna for å overleve hverdagen. Kunnskap om fortiden gjøres tilgjengelig 

gjennom rekonstruksjon og kan derfor tillegges ny emosjonell betydning etter å ha blitt bragt i 

berøring med personens samtidige erfaringsverden (Gullestad & Killingmo, 2005). Det er 

dette fenomenet Mette beskriver når hun i intervjuet utbryter ”Ting hang sammen!”. Det kan 

tyde på at meningsdannelsen som kurset var opphav til hadde tilbakevirkende kraft og tjente 

til å reorganisere deltakernes historie på en måte som ga sammenheng og tettet meningshull. 

En sammenhengende historie og selvopplevelse, er det motsatte av et sinn splittet av traumer, 

som kjennetegnes av fragmentering og desintegrering (Foa & Riggs, 1993). 

5.1.2 Tillit som en forutsetning for meningsdannelse 

I deltakernes fortellinger fremstår gruppelederne som stødige faglige autoriteter med 

menneskelig tilstedeværelse og varme. De er karakterer som innbyr til tillit – og som blir gitt 

det. ”Jeg stolte veldig på de” (Mette). For å tillate et annet menneske å påvirke deg på et så 

dypt nivå at det resulterer i en reorganisering av forståelsen du har av deg selv og din historie, 

kreves det en grunnleggende tillit. En slik tillit til andre mennesker er det mange med 

relasjonelle traumer som mangler, fordi de har måttet beskytte seg fra, heller enn å ta imot, det 

som blir gitt dem fra andre. Noen vil hevde at tillit ikke bare er forutsetningen for arbeidet 

med relasjonelle skader, men at det å bygge og styrke tillit til andre mennesker kan sees på 

som det øverste terapeutiske målet i seg selv (Benum, 2014a). Dermed kan det hevdes at det 

kreves desto mer av terapeutens relasjonskompetanse for å legge til rette for endring med 

mennesker som har relasjonelle skader. 
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Fonagy og Allison beskriver ”Erkjennelsestillit” (epistemic trust) som ”tilliten man har til at 

informasjon som er interpersonlig overført er autentisk og personlig relevant” (2014, min 

oversettelse, ikke opprinnelig i kursiv). Altså innebærer erkjennelsestillit en følelse av at det 

som blir sagt er noe som stemmer og som man derfor kan våge å virkelig ”ta inn”. Mette 

beskriver hvordan det kunne føles som at gruppelederen snakket direkte til og om henne, selv 

når han talte til gruppa som helhet. Hun hadde med andre ord en sterk opplevelse av at 

gruppelederens undervisning var personlig relevant. Mette hadde flere ganger tidligere i livet 

blitt fortalt at overgrepene ikke var hennes skyld. Også på stabiliseringskurset fikk Mette 

bekreftet sin uskyld. Den avgjørende forskjellen var at budskapet kom fra gruppelederen, 

nettopp fordi hun kunne stole på at det stemte og at det stemte for henne. Erkjennelsestilliten 

til gruppelederne syntes å være forutsetningen for at deltakerne kunne bruke informasjonen de 

fikk formidlet og integrere den i sin forståelse av seg selv. På kurset ble deltakerne presentert 

store mengder kunnskap. Mens noen deltakere peker på betydningen av den personlige 

kontakten med gruppeleder, kan også fraværet av direkte kontakt ha gjort det lettere for 

deltakerne å ta inn nye forståelser av seg selv. Ved at kunnskapen ble lagt frem i plenum var 

det opp til hver enkelt deltaker å bestemme om de ville «ta inn» forståelsen. Formidlingen i 

gruppe tar bort den personlige dimensjonen av gi-og-ta-imot som ellers ville kunne vekke et 

behov i deltakerne for å beskytte seg, stenge av for informasjonen og dermed ikke få brukt 

kunnskapen til å danne ny mening om seg selv. 

5.1.3 Bekreftelsen av personen bak lidelsen 

Tilliten som deltakerne ga gruppelederne, og meningsdannelsen den muliggjorde, var på den 

ene siden et produkt av gruppeledernes menneskelige tilstedeværelse av varme og ekthet, som 

beskrevet overfor. På den annen side representerte gruppelederne noe mer enn bare seg selv, i 

kraft av sin status som psykiatere/psykologer ansatt i helsevesenet. Denne posisjonen 

innebærer en autoritet basert på forestillinger om vitenskapelig kunnskap og samfunnsmessig 

posisjon, som kan gi tyngde til eller konsolidere de nye forståelsene deltakerne utviklet om 

seg selv. Betydelige deler av psykoedukasjonen på stabiliseringskurset omhandler 

normalpsykologisk fungering av nervesystemet og hvordan det påvirkes av traumatiske 

påkjenninger. Deltakernes lidelse blir i denne konseptualiseringen beskrevet som 

"menneskelige reaksjoner på unormale hendelser" (Modum Bad, 2014).  Innsikt i årsakene og 

mekanismene til lidelsen er derfor med på å normalisere symptomer. Fordi lidelsen forklares 

mer som et uttrykk for «hva som har skjedd deg», heller enn «hva som er galt med deg», 
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etablerer undervisningen på stabiliseringskurset en ytre problemforklaring. Denne 

problemeksternaliseringen byr på en forståelse av deltakernes selv som noe separat fra 

lidelsen de opplever. Slik sett kan normaliseringen som gjøres på kurset i kraft av 

gruppeledernes autoritet utgjøre den grunnleggende eksistensielle bekreftelsen på at 

deltakerne er noen. En slik bekreftelse er nødvendig for å bygge en stabil selvopplevelse. 

I tillegg til at deltakernes selv ble bekreftet gjennom formidling av eksternaliserende 

problemforståelse i undervisningen, var bekreftelse også noe som ble formidlet mer implisitt i 

måten gruppelederne responderte på det deltakerne sa. Mettes fortelling om hvordan kurset 

lettet henne for skyld gir en sterk beskrivelse av en slik interaksjon. I et øyeblikk preget av 

håp, frykt og gryende innsikt spør hun gruppelederen om det stemmer at hennes traumer var 

et resultat at noen valgte å skade henne. Gruppelederens svarte henne med et enkelt ”Ja”, som 

uttrykte den stødige overbevisningen som slår fast heller enn å lete etter ny mening. ”Det 

endret utrolig mye… Sånn i forhold til min oppfatning av hvordan jeg tenker om meg selv.” 

(Mette). Gruppelederens sikre speiling kan sies å ha funksjonen som det Killingmo (2006) 

kaller en bekreftende intervensjon, som i hovedsak ble formidlet på et affektivt plan, gjennom 

en rolig og inntonet respons. Denne typen intervensjon er tenkt å bidra til å danne og styrke 

selvopplevelse, men også å gi ny mening. Skyldbyrden var noe Mette hadde tatt på seg for å 

gi mening til hendelser som var alt for forvirrende og skremmende. For å gi slipp på skylden 

krevdes dannelsen av ny mening, både gjennom gruppeledernes verbale eksternalisering av 

årsaken til traumene og gjennom deres nonverbale formidling av bekreftelse. Bekreftelse som 

formidles gjennom den affektive kvaliteten til gruppeledernes respons på det deltakerne 

fortalte i gruppa kan derfor sies å ha spilt en viktig rolle i deltakernes meningsdannelse.  

5.1.4 Oppsummering: Endring forstått som meningsdannelse 

Hvordan kan meningsdannelsen deltakerne fikk i gruppa bidra til endring? Når man snakker 

om psykologisk endring, siktes det gjerne til at det har skjedd en strukturering eller 

restrukturering i personlighetsstrukturen. Psykologisk struktur er tenkt å være relativt varig og 

viser seg i stabile mønstre av måten mennesker forholder seg til seg selv og verden. Altså er 

personligheten i sin «natur» bestandig mot endring. Killingmo (2007) beskriver 

personlighetsstruktur som en hierarkisk organisering der høyere nivåer kjennetegnes av større 

differensiering, kompleksitet og stabilitet. Lavere nivåer av personligheten er mer 

tilgjengelige for endringer fordi de i mindre grad er blitt strukturaliserte. Altså er det mulig å 
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se for seg at erfaringene i gruppa kan ha skapt strukturelle endringer som er avgrensede eller 

av lavere orden. Begrepene deltakerne fikk dannet om sine traumereaksjoner gjennom 

gruppeledernes inntoning, respondering og forklaring kan sees på som en slik begrenset, 

strukturell endring. Begrepsdannelse øker evnen til å romme traumereaksjonene, tåle dem og 

oppleve dem som meningsfulle. En annen liknende endring er reformuleringen av mening 

knyttet til selvet, som når Mettes skyld ble omformulert til overgriperens valg. En tredje 

lavere ordens strukturell endring som kan ha skjedd er bekreftelsen av deltakerne som egne 

personer, uavhengig av sin lidelse. Det var denne meningsdannelsen som ga opphav til Jannes 

nye selvforståelse: «Det er fysiologiske ting som skjer i kroppen, det er ikke jeg som er svak 

som ikke kan styre det,». 

5.2 Å våge nye måter å relatere seg til andre 
I tillegg til å bidra til å utvikle nærere kjennskap til seg selv, opplevde mange av deltakerne at 

deres erfaringer av å være sammen med menneskene i gruppa berørte både bildet av andre og 

bildet de hadde av seg selv i relasjon til andre. Å møte andre mennesker og å dele sine 

utfordringer med å forsøke å få kontroll over traumereaksjoner innebar å vise frem sin 

sårbarhet og å være sammen med andre mennesker på en måte som kunne kjennes uvant, 

vanskelig eller truende. For noen ble møtene med de andre på stabiliseringskurset et brudd 

med en indre, emosjonell isolasjon, og for andre ble stabiliseringskurset et brudd med en 

faktisk, ytre isolasjon. Gruppa tilbød også en arena for ny læring om seg selv ved å se seg selv 

utenifra eller ved å bruke andre deltakere som modell for egen selvutvikling. Slik jeg ser det 

egner objektrelasjonsteori seg for å belyse diskusjonen av deltakernes opplevelser og 

betydningen de fikk, fordi objektrelasjonsperspektivet vektlegger relasjonelle erfaringers 

endringsbevirkende rolle i å organisere menneskers opplevelse av og interagering med andre 

mennesker.  

5.2.1 Traumatisk overføring 

Da deltakerne kom inn i gruppa hadde de med seg sine vante måter å forholde seg til andre og 

dyptliggende forventninger om hvordan andre ville møte dem. Deltakernes fortellinger kan 

tyde på at deres indre representasjoner ble organiserende for hvordan de opplevde de andre 

deltakerne. Altså kan det sies at det foregikk en såkalt traumatisk overføring (Courtois & 

Ford, 2013). Allens (2001) modell for traumatisk reaktualisering kan være nyttig for å forstå 
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noe av deltakernes opplevelser av å være sammen med de andre i gruppa. Som beskrevet i 

teorikapittelet, kategoriserer han traumatisk reaktualisering i rolleparene mishandlende-

mishandlet, forsømmende-forsømt og reddende-reddet. Til de «traumatiske» rolleparene har 

han formulert de korresponderende ikke-traumatiske rolleparene sårende-såret, ignorerende-

ignorert og hjelpende-hjulpet.  

Rollene Allen beskriver kan spores i deltakernes fortellinger, om enn hovedsakelig i den ikke-

traumatiske formen. Kariannes intense ønske om å hjelpe de andre deltakerne kan forstås som 

uttrykk for en rolle som den reddende. Under det positive engasjementet for andre og 

ansvarsfølelsen, ligger det en gnagende følelse av skyld (Courtois & Ford, 2013). Rollen som 

den ignorerte kan kjennes igjen i Lars’ beskrivelse av den manglende responsen han opplevde 

fra de andre deltakerne. Dette samspillet kan ligne på det man ser i still-face-eksperimenter, 

hvor morens uresponsive ansikt etterlater barnet i en tilstand av forvirring og uregulert 

fortvilelse (Tronick et al., 1978). Lars kan også forstås som ignorerende, i måten han stengte 

av for det de andre deltakerne fortalte, eksemplifisert i kommentaren «Let’s move on, 

liksom,» (Lars). Måten Mette relaterte seg til noen av de andre deltakerne kan peke i retning 

av rollen som mishandlet/såret. Reaktualiseringen viste seg som en tidvis sterk følelsen av å 

bli invadert. Jannes fortelling er også et eksempel på rollen som mishandlet. Enkelte 

deltakeres direkte uttrykksform vekket sterk angst i henne fordi det minnet henne om 

aggresjonen til de som hadde mishandlet henne.  

Det at samværet med andre deltakere i gruppa skapte et så sterkt ubehag hos mange, gjør at 

det er nødvendig å stille spørsmålet om det er hensiktsmessig eller til og med forsvarlig å 

gjennomføre stabiliseringsbehandling i gruppe for mennesker med relasjonelle traumer. Det 

er visse egenskaper hos enkelte mennesker med relasjonell traumatisering som gjør 

stabilisering i en gruppekontekst kontraindisert, blant annet sterk frykt for å dele med andre, 

sterk frykt for å høre på andre og manglende evne til å takle de mellommenneskelige kravene 

i en gruppe (Courtois & Ford, 2013). På tross av at interaksjonen i gruppa vekket emosjonelle 

reaksjoner i deltakerne vil jeg likevel argumentere for at gruppesettingen innebar et utbytte 

som rettferdiggjør påkjenningene i tilfellene til informantene jeg intervjuet. De relasjonelle 

vanskene som er nevnt i eksklusjonskriteriene kan sies å utgjøre selve kjernen i den 

relasjonelle problematikken assosiert med relasjonelle traumer og vil alltid eksistere i noen 

grad hos noen som søker hjelp for relasjonelle traumer. Reaktualiseringen kan forstås som 

forsøk på å mestre den utryggheten som er en ufravikelig del av reaksjonen på å komme 
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nærmere andre for mennesker med relasjonelle skader (Benum, 2014, Varvin & Rosenbaum, 

2003). Gruppesituasjonen tilbyr en unik mulighet til å starte arbeidet med vanskene forbundet 

med å være sammen med andre (Courtois & Ford, 2013). Dersom rammene for 

stabiliseringsgruppa er tydelige og trygge nok, kan deltakerne tåle mer av de krevende 

relasjonelle hendelsene som kan oppstå innad i gruppa (Stige, Grøtte &  Utstøl, 2015). 

Deltakernes fortellinger tyder på at det var nettopp den trygge rammen som gjorde det mulig 

for dem å regulere seg mens de var sammen med de andre. 

5.2.2 Et holdende miljø øker toleransen for affekten som oppstår 
når man kommer nær 

Informantenes relasjon til gruppelederne var preget av et påfallende fravær av den typen 

konfliktfylte følelser som deltakerne fortalte at de kjente på i relasjon til hverandre. Det kan se 

ut som at det var de andre i gruppa, og ikke gruppelederne, som ble medspillere i deltakernes 

relasjonelle drama fra fortiden. Noen av deltakernes historier kan derimot tyde på at 

gruppelederne ble gjenstand for en idealisert overføring. «Roen» og «smilene» til 

gruppelederne som Janne fortalte om, kunnskapen og autoriteten Mette trakk frem og 

stødigheten Lars la merke til, kan forstås som egenskapene til en trygg mor eller far som 

deltakerne så i gruppelederne. Slike beroligende og betryggende interaksjoner med 

gruppelederne kan tenkes å bidra til integreringen av affektive tilstander preget av angst, 

sårbarhet og fortvilelse (Stolorow & Stolorow, 1987). Kanskje utgjorde gruppelederne 

dermed først og fremst den trygge tilstedeværelsen som gjorde det mulig for deltakerne å gå 

inn i former for samspill med de andre som ellers ville overgått deres kapasitet til å romme 

krevende emosjonelle tilstander. En slik funksjon beskrives av Winnicott som en senere form 

for moderlig holding, der barnet ikke lenger holdes kroppslig av moren, men er i gang med å 

leke. Ved å skape en trygg ramme for utforskning, gir hun barnet et «potential space» der 

utvikling kan skje (Winnicott, 1953).  

God traumebehandling krever nøye oppmerksomhet rettet mot forholdet mellom trygghet og 

bearbeiding (MacIntosh, 2013). Hvis vi ser på hvilke av Allens rollepar som var mest 

fremtredende i deltakernes fortellinger, var det ignorerende-ignorert- og hjelpende-hjulpet-

rollen. Altså var de krevende samspillserfaringene til deltakerne hovedsakelig innenfor 

rammen av det hverdagslige, ikke-traumatiske og preget av distanse heller enn for eksempel 

angrep og aggressivitet. Det er grunn til å tro at gruppeledernes tilstedeværelse og de faste 

javascript:sokForfatter('Vibeke+Mathisen+Gr%F8tte')
javascript:sokForfatter('Kjersti+Utst%F8l')


46 
 

rammene til kurset satte grenser for hvilket samspill som kunne oppstå mellom deltakerne. 

Det er kanskje forklaringen på det begrensede omfanget av en sårende-såret-relatering og 

fraværet av reaktualisering av mer uttalte traumatiske samspillsformer i informantenes 

fortellinger. Dette kan tyde på at gruppeledernes tilstedeværelse virket regulerende på 

deltakerne, slik at aktualiseringen av fortidige samspillsmønstre tok en ikke-traumatisk form.  

Bromberg (2001) fremhever betydningen aktualisering har for endringsarbeidet med 

dissosiative tilstander. Ikke-symboliserte og ikke-representerte sider av selvet som man ikke 

kan komme i kontakt med gjennom samtale viser seg og gjøres tilgjengelig i atferd. Fordi 

personer med relasjonsskader har begrenset toleranse for indre spenning og konflikt, må 

tidlige faser av det terapeutiske arbeidet rette seg mot å øke evnen til å romme de affektive 

tilstandene forbundet med å skulle relatere seg til de andre i gruppa, heller enn å åpne for 

innholdet i konflikten (MacIntosh, 2013). Den traumatiske overføringen som foregikk mellom 

deltakerne i gruppa ble aldri tematisert som en del av kurset. Ved å skape et holdende miljø 

som gjorde at deltakerne kunne tåle å stå i det relasjonelle spenningsfeltet i gruppa og ved å 

tillate de relasjonelle prosessene å utspille seg implisitt, kunne samspillet med de andre gi nye 

korrigerende erfaringer fremfor å lede til overveldelse eller utmelding. Dermed var deltakerne 

innenfor «toleransevinduet» sitt, en tilstand der de lettere kunne lære og være i relasjon 

(Ogden, Minton & Pain, 2006). Innenfor de trygge rammene kunne de våge å gå inn i 

samspillet med de andre som gjorde at de fikk muligheten til å bli overrasket (Bromberg, 

2001). Reaktualiseringen som tilsynelatende foregikk i stabiliseringsgruppa kan tenkes å by 

på unike muligheter til korrigerende emosjonelle erfaringer av å være sammen med andre i en 

emosjonell tilstand eller med aktiverte omsorgsbehov uten at det trenger å føre til fare 

(Benum, 2014a). I den innledende fasen av deltakernes behandling er det derfor ikke primært 

innsikt om forskjellen mellom indre forestillinger og ytre realitet deltakerne trenger. Først er 

de nødt til å styrke troen på at det i det hele tatt finnes et ytre objekt å rette sine behov mot! 

Det kan tyde på at slike erfaringer ble mulige på grunn av den trygge rammen de relasjonelle 

prosessene utspilte seg innenfor. 

5.2.3 Vissheten om “å ikke være alene” 

I deltakernes beskrivelser er den helende betydningen av tilhørighet i gruppa noe som går 

igjen, det ”å vite at man ikke er alene” (Karianne). Følelsen av å være alene med erfaringer 

som ikke kan snakkes om kan bidra til en opplevelse av å være annerledes. Tilhørighet i 
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gruppa kan derfor by på en ny erfaring av å være som andre. ”Sånn her har alle andre det og!” 

(Karianne). I gruppeterapilitteraturen trekkes fellesskap/tilhørighet frem som kanskje den 

viktigste faktoren for terapeutisk heling i gruppe (Yalom & Leszcz, 2005). Allen (2001) peker 

på følelsen av å være livredd og alene som essensen av et traume. Samtidig har det å være 

alene vært måten mennesker med relasjonelle traumer har overlevd. Når man tar den 

eksistensielle ensomheten mange av disse menneskene kjenner i betraktning, blir det tydelig 

at opplevelsen av å høre til er en stor oppnåelse. Noen av deltakerne beskriver at følelsen av 

ikke å være alene er noe de bærer med seg i tiden etter kurset og som gjør det lettere å leve 

med påkjenningene. ”Det er en støtte i bare det” (Maja). Endringen deltakerne forteller om 

kan handle om en utvikling av det Winnicot kaller evnen til å være alene (Winnicott, 1958). 

Den utvikles fra erfaringen av å være alene mens noen er tilstede, som når barnet leker alene 

med foreldrene i nærheten. Stabiliseringskurset var bare én av flere komponenter i hver enkelt 

deltakers behandlingsprosess. Det individuelle fokuset ble ivaretatt i individualterapi som løp 

parallelt. I gruppa var alle deltakerne på denne måten sammen, men samtidig i hver sin kamp 

for et bedre liv. ”Det var ett eller annet med det, å få høre til i en gruppe, mens vi var ute i 

verden,” (Mette). Vissheten deltakerne har fått om at de ikke er alene, kan forstås som en 

internalisert tilstedeværelse av et fellesskap. Denne indre tilstedeværelsen gir en 

erfaringsmessig tilstand som er motsatt fra den tilbakevendende følelsen av å være livredd og 

alene. I senere følelser av indre smerte eller i kontekst av ytre ensomhet er dette et sted 

deltakerne kan vende tilbake til for å lindre følelsen av indre ensomhet. 

5.2.4 Betydningen av å oppdage godhet 

For flere av deltakerne var det gruppeledernes vennlighet og aksept som ble den viktigste 

korrigerende erfaringen. Gruppeledernes holdning sto i skarp kontrast til hvordan deltakerne 

var blitt behandlet av andre eller hvordan de pleide å behandle seg selv. Flere forteller om 

tilstedeværelsen av en hatefull indre kritiker som jevnlig retter avsky mot deltakerne og deres 

lidelse. Denne internaliserte funksjonen av verbal mishandling kan minne om Ferenzcis 

begrep ”identifikasjon med aggressor” (1933). Det viser til hvordan barnet for å oppnå 

kontroll i relasjoner preget av mishandling, gjør overgriperens mentalitet til sin egen, i den 

grad at hun kan bli medvirkende til mishandlingen av seg selv. For Janne ble roen og smilene 

gruppelederne møtte henne med noe som endret en del av hennes bilde av menneskeheten. 

”Det har fått meg til å forstå at det finnes gode mennesker i verden også,” (Janne). I likhet 

med flere av de andre deltakerne forteller Janne om en endret relasjon til seg selv etter kurset, 
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preget av større aksept og vennlighet, parallelt med en mindre aggressiv indre kritiker. En 

måte å forstå disse endringene på er at deltakerne gjennom en identifikasjon med 

gruppeledernes aksepterende holdning har internalisert denne funksjonen som en del av seg 

selv. I Jannes tilfelle kunne gruppelederen internaliseres som et godt objekt som kunne gjøre 

hennes indre verden mindre fiendtlig ved å representere et alternativ til den internaliserte 

aggressoren. Den nye representasjon av den generelle andre, fører også med seg en lærdom 

om henne selv. Hun er en som kan få godhet av andre mennesker og bli sett på med snille 

øyne. Denne erfaringsmessige endringen i verden slik deltakeren ser den gjennom sine øyne, 

kan utgjøre potensialet for å våge å søke nærhet.  

Deltakerne kunne også bruke hverandre som en kilde til kunnskap om seg selv ved å overføre 

forståelsen av de andre på seg selv. Dermed kunne de oppdage noe nytt om seg selv, grunnet 

forutsetningen om likhet med den de var i en gruppe med. Et eksempel på dette er hvordan 

Mette ved å observere de andre i gruppa innså at overgrepene kanskje ikke var synlige på 

henne slik hun tidligere hadde følt. «Hvis jeg hører til her kan det være at det heller ikke står 

røde plakater rundt meg, hvis du skjønner,» (Mette). En måte å forstå denne endringen er at 

gruppesettingen tilbød deltakerne en mulighet til å internalisere egenskaper ved andre 

deltakere gjennom identifikasjon. Innad i gruppene som informantene hadde deltatt i var det 

store forskjeller blant deltakerne i hvilket liv de levde. Noen levde alene omtrent uten kontakt 

med andre mennesker, mens andre var i full jobb og hadde et rikt sosialt liv med venner, 

ektefelle og barn. For deltakerne som levde alene ble de som var i relasjoner og hadde familie 

modeller for et liv som ikke tidligere hadde opplevdes som innenfor rekkevidde.  

Mettes historie er et sterkt eksempel på hvordan følelsen hennes av å høre til i gruppa åpnet 

muligheten for et helt annet liv. Innsikten i at det var mulig for «et menneske som er skadd av 

seksuelle overgrep» å være i et romantisk forhold, ble så banebrytende at hun innen kort tid 

etter kurset våget å søke seg til og åpne seg for en partner for første gang. Måten Mette 

tilsynelatende tok til seg en egenskap ved de andre deltakerne og «gjorde» den til en del av 

seg selv kan forstås som en identifikasjon som åpnet opp for en ny selvrepresentasjon. 

Gjennom identifikasjonen kunne hun internalisere forestillingen om seg selv som en som kan 

bli elsket og inngå i nære relasjoner. Seligman (1999) peker på hvordan identifisering 

innebærer internalisering ikke bare av en funksjon hos objektet, men av den dyadiske 

kvaliteten av relasjonen. Altså internaliseres begge posisjoner av relasjonen. I Mettes tilfelle 

var de korresponderende representasjonene både av seg selv som elsket og tålt og av et objekt 
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som tåler og aksepterer henne som hun er. For Mette var endringen i hvordan hun fungerte 

relasjonelt ute i verden også et produkt av erfaringene hun fikk med å bli gitt omsorg i gruppa. 

«Jeg tar med meg det at noen faktisk hadde behov for å gi meg omsorg. … det finnes folk der 

ute som har lyst til å gi meg noe,». 

Vissheten Janne fikk om at det finnes gode mennesker og at det hadde vært mulig å ha sin 

egen familie, ga henne ikke motivasjon, men vekket sorg. En måte å forstå denne 

påvirkningen er som en depressiv resignasjon. Sekvensen av følelsesbearbeiding som Janne 

forteller om peker derimot i retning av en annen tolkning, der følelsen som ble vekket var en 

sunn sorgreaksjon. Å plutselig se seg selv som en som kan få andres godhet gjorde det tydelig 

hva Janne hadde mistet. Først etter at hun hadde roet angsten og plassert ansvaret for 

traumene utenfor seg selv, kunne sorgen over det tapte tre frem (Benum, 2014b). Selv om 

Jannes erfaringer av å være åpen og bli møtt med godhet i gruppa vekket sorg og gjorde 

henne bevisst ensomheten hennes, bidro den også til å endre følelsen hennes av å være rundt 

mennesker. «Jeg er ikke så redd for å bli avslørt lenger,» (Janne). Kanskje vil denne 

grunnleggende erfaringsmessige endringen gjøre det lettere for henne å ta steget ut i verden 

og møte andre, fordi det ikke er like truende som det pleide å være. 

5.2.5 Økt toleranse for deling av egen sårbarhet åpner døren for 
støtte og regulering i relasjoner 

Noen av deltakerne hadde allerede et sosialt nettverk og nære relasjoner da de startet på 

kurset. For disse deltakerne lå muligheten til rette for den relasjonelle bevegelsen nærmere 

andre, fordi nye måter å relatere seg til andre settes ut i livet med mennesker de allerede 

hadde relasjoner til. Deltakernes fortellinger kan det tyde på at det å være sammen med de 

andre i gruppa bød på muligheter til å eksponere sider av seg selv for andre som man 

vanligvis skjuler. Erfaringer av å kunne være hjelpetrengende, redd og uperfekt sammen med 

andre uten at det førte til fryktede konsekvenser, kan ha bidratt til utviklingen av en større 

toleranse for og en grad av integrering av disse delene av selvopplevelsene. Dermed blir det 

litt lettere å våge å vise frem disse sidene i relasjoner i tiden etter kurset. Deltakerne som var i 

faste forhold fortalte om hvordan stabiliseringskurset og pårørendekurset bidro til at partneren 

deres i tiden etter kurset kunne fungere som en hjelp til å håndtere og regulere vanskelige 

følelser. Hvis vi forstår traumer som «uutholdelige hendelser uten mulighet for trøst og 

bearbeiding» (Anstorp & Benum, 2014), kan det tenkes at kurset kan ha skapt endringer som 
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vil fungere som en buffer for videre traumeskade. Den økte toleransen for å vise 

omsorgsbehov for andre og øvelsen i nye måter å være sammen på kan være starten på nye 

relasjonelle dynamikker som kan virke som en buffer for senere retraumatisering.  

5.2.6 Oppsummering: Endring forstått som nye forventninger og 
etablering av potensialet for nye måter å være i relasjon 

Hvordan kan de korrigerende emosjonelle erfaringene deltakerne fikk i gruppa bidra til 

endring?  Informantenes historier peker på at de nye erfaringene de fikk av å være sammen 

med andre i gruppa bidro til å bryte opp og nyansere noen av forestillingene som ligger til 

grunn for forventningene pasienten har til andre mennesker og til seg selv. Korrigerende 

emosjonelle erfaringer kan muligens ikke alene utgjøre den totale endringsmekanismen ved 

terapeutisk personlighetsendring (Gullestad & Killingmo, 2013). Derimot kan det tenkes at 

endringen kan tilskrives et delvis skift i indre objektrepresentasjoner, fremfor 

internaliseringen av et fullstendig, nytt objekt på måten ”ut med det gamle og inn med det 

nye”. En annen måte å forstå endringen som deltakerne beskriver er at den har forekommet på 

et erfaringsplan. En slik endring er på linje med spedbarnsforskningen på prosedural 

relasjonell kunnskap som viser at barnet kan danne nye forventninger til samspill før det har 

evnen til å internalisere stabile objektrelasjoner (Beebe, Lachmann & Jaffe, 1997). «Moments 

of meeting» er øyeblikk der en ny mulighet for en måte å være sammen krystalliseres (Lyons-

Ruth, et al., 1998). Slike erfaringer gir opphav til en implisitt relasjonell kunnskap som danner 

nye relasjonelle forventninger. Innenfor denne forståelsen kan de nye relasjonelle erfaringene 

i gruppa tenkes å utgjøre modellen som danner grunnlaget for et håp i deltakeren om at andre 

måter å relatere seg til mennesker er mulig. Dette håpet kan deltakeren ta med seg ut i den 

virkelige verden. Dermed kan erfaringene være med på å etablere nye måter å være sammen 

med andre på, ”ways of being with the other”(Stern, 1994), som følgelig fordrer nye gjensvar 

fra verden. Man kan stille seg spørsmålet om de relasjonelle erfaringene fra kurset ikke først 

og fremst endret deltakerne, men heller endret deres forventninger til hva som er mulige 

måter å være i verden, sammen med andre. Det er en slik terapeutisk endring Stänicke og 

Killingmo (2013) refererer til som oppnåelsen av «object trust». Denne tilliten er en 

grunnleggende erfaringsmessig endring i forventningen om å bli tatt imot, heller enn en 

høyere ordens strukturell personlighetsendring. Mange av deltakerne var tidligere meldt ut av 

fellesskapet eller hadde utelukket seg selv fra den nære kontakten med andre som de kunne 

hatt. Nye måter å tilnærme seg andre på åpner opp en ny relasjonell verden, der deltakerne 
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kan bevege seg ut av psykologisk eller faktisk isolasjon og i større grad kan våge å søke 

kontakt med andre mennesker. 

5.3 Meningsdannelse og relatering i et 
samfunnsperspektiv 

5.3.1 Gruppedeltakelse som en vei inn i fellesskapet 

Flere av deltakernes historier viser at de gjennom livet har følt at de er annerledes. Denne 

følelsen har utgjort kjernen av en fremmedgjøring fra det menneskelige fellesskap – og fra seg 

selv. Noe av det som kan sies å mangle i denne eksistensielle ensomheten er de ubetingede 

båndene mellom en selv, som den man virkelig er, og fellesskapet. Derfor fremstår 

deltakernes beskrivelser av tilhørigheten og fellesskapet de kjente i gruppa med så stor 

tyngde, fordi gruppa var et sted der de sto frem med sine skader. 

Diskusjonen av meningsdannelse og relatering hos mennesker med relasjonelle traumer, kan 

ikke utelukke betraktninger om betydningen av å være meningsfull og ha en plass i kulturen 

og samfunnet man lever i. Innenfor en sosialkonstruksjonistisk forståelse er selvet en historie 

som skapes i samhandlinger mellom mennesker (Gergen & Gergen, 1988). Dersom det skjer 

en alvorlig naturkatastrofe, slutter samfunnet seg om ofrene, tilbyr øyeblikkelig hjelp og 

bearbeider smerte og sorg sammen. Slike samhandlinger gjør traumet meningsfullt. Tabuet 

som er knyttet til traumene som skjer i konteksten av nære relasjoner, for eksempel i 

parforhold eller innad i familien, er påfallende. Dermed er offeret både etterlatt med de 

smertefulle konsekvensene av de traumatiske påkjenningene og står ofte uten noen mulighet 

til å dele og danne mening av det grusomme som har skjedd med dem. Dermed er 

påkjenningen dobbel. Varvin og Rosenbaum (2003) deler traumers innvirkning på individets 

relatering inn i tre dimensjoner: 1) Den dyadiske relasjonen mellom subjektet og «den andre», 

2) relasjonen til gruppa, og 3) subjektets relasjon med kulturen. Forfatterne kaller denne tredje 

relasjonskategorien for subjekt-diskurs-dimensjonen. Det er på dette nivået at mening dannes 

og blir representert i blant annet religion, kulturelle narrativer, moralske koder og normer. 

Hvis traumer skal heles, er det ifølge Varvin (2010) nødt til å finnes et meningsfullt og sosialt 

akseptert narrativ i kulturen for lidelsene til den berørte gruppen mennesker. Videre hevder 

han at en vidtrekkende stillhet rundt disse temaene har rådet i offentligheten, fremfor 

byggingen av mening og et kulturelt narrativ. 
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5.3.2 Først og fremst et menneske, som alle andre 

Det er interessant hvilke ord deltakerne bruker om å beskrive sin selvforståelse før og etter 

kurset. Deltakerne bruker psykopatologiske begreper i beskrivelsen av hvordan de pleide å 

tenke om seg selv, for eksempel ”gal”, ”ustabil” og ”hysterisk”. Selvbeskrivelsene inneholder 

også ord som speiler en dyp indre skam, som når Mette forteller: «Jeg har jo sett på meg selv 

som verre enn en søppeldunk,». Deltakerne forteller hvordan stabiliseringskurset lettet noe av 

den tyngende forståelsen de hadde hatt av seg selv som syke. I den normalpsykologiske, 

nevropsykologiske forståelsen som formidles av gruppelederne er deltakernes 

traumereaksjoner ikke bare menneskelige, men supermenneskelige. Paradoksalt nok gjør 

eksternaliseringen av årsakene til traumelidelsen det lettere for deltakerne å integrere sin 

lidelse som en meningsfull del av selvet og se seg selv først og fremst som mennesker. 

I sin bok ”Den terapeutiske kultur” beskriver Ole Jacob Madsen en bevegelse i dagens 

samfunn der psykologien som diskurs underlegger seg stadig flere arenaer av det levde liv. 

Psykologien påberoper seg et samfunnsmandat som vitenskapen som kan forklare alt og som 

har nøkkelen til alle problemer (Madsen, 2010). En problematisk følge av denne utviklingen 

er individualiseringen av livsvansker som er en følge av de samfunnsmessige og kulturelle 

strukturene individet lever innenfor. PTSD er den eneste diagnosen der lidelsens etiologi er 

spesifisert og innlemmet i diagnosekriteriene (World Health Organization, 1993). 

Traumepsykologien bygger på tradisjonen fra Janet, som vektlegger ytre faktorer i forståelsen 

av traumelidelser. Judith Hermans (1992) studier av ofre for komplekse, relasjonelle traumer 

ble banebrytende i moderne klinisk psykologi i å omdefinere psykisk lidelse som tidligere 

hadde blitt forstått som et uttrykk for personlighetspatologi som skade forårsaket av å ha blitt 

utsatt for gjentatte traumatiske hendelser der man er i et avhengighetsforhold til overgriperen 

(Herman, 1992). Det er fra posisjonen til denne tradisjonen at undervisningen på 

stabiliseringskurset snakker. Det kan tyde på at noe av det som styrket deltakernes 

representasjon av seg selv, var nettopp hvordan gruppelederne og traumediskursen de snakket 

ut fra kontekstualiserte problemer som deltakerne tidligere hadde opplevd som uttrykk for en 

dypt personlig feil.  

Med det i mente, kan den nye tankegangen antas å springe ut i fra kontakten med 

gruppelederne som representanter for og autoriteter i det samfunnet som deltakerne på visse 

måter kjenner seg så fremmed fra. Undervisningen på stabiliseringskurset forklarer 

deltakernes lidelse ved hjelp av konsepter fra nevropsykologien. Begreper fra disse 
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fagområdene er i økende grad tatt opp i den generelle befolkningen som forklaringer folk 

bruker på sitt levde liv og som ideologi de lever etter (Rose, 2007). I sine arbeider om diskurs, 

hevder Foucault (1972) at ingenting kan eksistere utenfor et meningssystem som representerer 

dets eksistens. Diskursen er derfor ikke bare det som forklarer bestanddelene i vår kunnskap, 

men er det som produserer dem. Ved å konseptualisere deltakernes historie og lidelse med 

utgangspunkt i rådende diskurser for det senmoderne menneskets selvforståelse, blir ikke bare 

deltakerne forståelige for seg selv, men det kan hevdes at de også gis en plass i samfunnet. Å 

møte andre mennesker med hele seg og å bli sett som meningsfull i kraft av sin 

menneskelighet er derfor kanskje den fremste veien til å komme nærmere seg selv og 

nærmere andre. 

5.4 Implikasjoner 
Forskningsprosjektet har gitt innblikk i hvilke relasjonelle erfaringer deltakerne har tatt med 

seg fra stabiliseringsgruppa og hvilken betydning de har fått for dem i ettertid. Studien viser 

hvordan relasjonelle situasjoner kan oppleves krevende og hvordan de kan bli 

endringsbevirkende for mennesker med relasjonelle traumer. Funnene i studien kan gi viktig 

informasjon til behandlere som arbeider med stabilisering av traumereaksjoner i gruppe. En 

implikasjon av funnene i studien er at gruppeledernes relasjonskompetanse kan sies å være av 

avgjørende betydning for utbyttet til deltakere på et stabiliseringkurs for kompleks PTSD. 

Funnene tyder på at måten gruppelederne responderer på de enkelte deltakerne, både på et 

innholdsplan og affektivt plan er sentralt for deltakernes meningsdannelse. En annen 

implikasjon er at gruppelederne spiller en viktig rolle i å skape en ramme som er trygg nok til 

at deltakerne kan våge å gå inn i samspill som muliggjør korrigerende erfaringer. Inkludering 

av nødvendige relasjonelle terapeutegenskaper i kursmanualer kan av de overnevnte grunnene 

bidra til å øke kvaliteten på stabiliseringsarbeid i gruppe.  

Studien kan også være av verdi for behandlere som arbeider individualterapeutisk med 

mennesker som har relasjonelle traumer. Jeg vil spesielt trekke frem to implikasjoner. Den 

første implikasjonen er hvilken særegen betydning det har å delta i et fellesskap og å bryte 

emosjonell isolasjon for mennesker med relasjonelle traumer. Den andre implikasjonene er at 

terapeutens holding, alene, kan legge til rette for at pasienten selv vil kunne våge å nærme seg 

andre på en slik måte at det resulterer i etableringen av nye relasjonelle forventninger. 
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Betydningen terapeutens holding kan ha for den videre helingen til mennesker med 

relasjonelle traumer bør derfor tas hensyn til, også i eksponeringsbaserte terapiformer. 

5.5 Begrensninger  
En viktig begrensning ved studien er utvalget. Det fremstår tydelig fra intervjuene at 

informantene i hovedsak hadde gode erfaringer fra deltakelsen på stabiliseringskurset. Det er 

grunn til å tro at det er informantene som har fått et godt utbytte av kurset som takker ja til å 

delta i studien. Utvalget inkluderer dessuten kun deltakere som fullførte kurset, og det kan ha 

ført til en skjevhet i hvilke erfaringer studien er bygget på. Det kunne være svært verdifullt å 

høre om erfaringene til deltakere som hadde negative erfaringer, som ikke tålte å delta eller 

som avbrøt kurset av andre grunner.  

Videre kan en annen begrensning ved studien kan sies å være vekten som ble lagt på den 

positive betydningen av relasjonelle erfaringer til fordel for den eventuelle negative 

betydningen eller fraværet av betydning relasjonelle erfaringer kunne ha. Intervjuet inneholdt 

åpne spørsmål for å unngå at det ble lagt føringer for svarene, for eksempel «Hvordan var det 

for deg å være sammen med de andre i gruppa?». Informantene ble også stilt direkte spørsmål 

om negative erfaringer i intervjuet. Likevel kan forventningen om at deltakerne hadde 

opplevd endringsbevirkende relasjonelle erfaringer ha lagt subtile føringer for måten 

intervjuet ble gjennomført og de resulterende svarene fra informantene. At intervjuet ble 

gjennomført på klinikken der deltakerne tidligere gikk på stabiliseringskurs kan ha påvirket 

hvilke erfaringer de valgte å fortelle om i intervjuet., kunne det vært interessant å 

gjennomføre en liknende studie med fokus på negative erfaringer fra kursdeltakelse. 

Til sist vil jeg påpeke at resultatene av prosjektet er et produkt av den psykodynamiske 

forståelsesrammen jeg har valgt å bruke. Et annet teoretisk perspektiv kunne gjort at andre 

deler av materialet ble fremtredende eller at materialet ble tolket annerledes.  

5.6 Konklusjon 
Studien som jeg har redegjort for i denne oppgaven hadde som formål å utforske 

informantenes relasjonelle opplevelser fra å delta i en stabiliseringsgruppe for kompleks 

PTSD og hvilken betydning de relasjonelle erfaringene fra gruppa har hatt for deltakernes 

selvopplevelse og relatering. Prosjektet støttet antakelsen om at det foregikk viktige 
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relasjonelle prosesser i gruppa, i tillegg det formelle kursoppleggets arbeid med kunnskap og 

ferdighet. I diskusjonen har jeg forsøkt å få en forståelse for betydningen av relasjonelle 

erfaringer i gruppa, ved å se fortellingene til deltakerne opp mot teori om selvstrukturering og 

objektrelasjoner. Det er tydelig i deltakernes historier at de har en subjektiv opplevelse av at 

relasjonelle aspekter av å delta i stabiliseringsgruppa har hatt betydning for både måten de 

forstår seg selv og hvordan det er å relatere seg til andre. Betydningen av de relasjonelle 

aspektene av å delta i gruppa kan oppsummeres som meningsdannelse og nye måter å 

forholde seg til andre. 

Det kan tyde på at deltakelsen i gruppa bidro til en meningsdannelse for deltakerne der 

selvtilstandene i deres traumereaksjoner kunne bli mer forståelige og tolererbare for dem. En 

bedre forståelse og toleranse for traumereaksjoner er det eksplisitte formålet med 

stabiliseringskurset. Riktignok kan det se ut til at relasjonelle kvaliteter i samspillet med 

gruppelederne som kontakt og tillit var avgjørende for denne lærdommen. Deltakernes 

fortellinger tyder dessuten på at det ikke bare var traumereaksjonene ble tillagt mening. 

Tidligere hadde skyld, skam, selvforakt og abnormalitet viktige roller i deltakernes 

selvkonstruksjon. Gjennom bekreftelsen deltakerne fikk i relasjon til gruppelederne og 

eksternaliseringen av lidelsen til en ytre eller biologisk årsak ble deltakerne tydeligere og mer 

meningsfulle for seg selv. Smertefulle deler av selvet kunne omformuleres og tillegges ny 

mening. 

Jeg vil argumentere for at deltakelsen i gruppa også førte til et utbytte som er særegent for de 

relasjonelle erfaringene gruppesettingen bød på. Innenfor den trygge rammen av kurset og 

gruppeledernes tilstedeværelse kunne deltakerne våge å åpne seg og vise frem deler av seg 

selv for andre som de vanligvis skjuler. Erfaringene av å møte godhet og bli tatt imot, også 

med sider som det er knyttet stor skam til, kan sies å ha utgjort «moments of meeting» der nye 

relasjonelle forventninger kunne bli etablert (Lyons-Ruth, 1998). På denne måten utgjorde 

stabiliseringskurset et brudd med en emosjonell isolasjon. Janne beskriver en endring i 

relasjonelle forventninger når hun forteller at hun «er ikke så redd for å bli avslørt på ting 

lenger. For at, det er ikke noe å avsløre,». Med nye relasjonelle forventninger følger nytt håp 

og nytt mot. For flere av deltakerne resulterte stabiliseringskurset i en økt deling av sin 

sårbarhet med andre i tiden etter kurset. Etter tiden i gruppa turte Mette å søke nærhet til 

mannen som senere ville bli hennes forlovede og åpne seg om sin traumehistorie.  
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Med de trygge relasjonelle rammene fulgte også muligheten for å ta del i et fellesskap, der 

man ikke var annerledes. Styrken med en slik tilhørighet er at den bryter med skammen over 

lidelsen man bærer i isolasjon og som gir en følelse av å være fremmed fra menneskeheten. 

Tilhørigheten ga også muligheten til identifisere seg med egenskaper i hverandre som vekket 

potensialet for et liv som tidligere ikke opplevdes som mulig. Det at de relasjonelle aspektene 

av stabiliseringskurset ikke var en del av den eksplisitte rammen gjorde at deltakerne fikk 

mulighet til å regulere seg og bruke gruppa på den måten de hadde forutsetning for. Det er 

interessant at selv deltakere som unngikk å ha noe med fellesskapet å gjøre bærer med seg en 

følelse av at de ikke er alene i tiden etter kurset. Altså kan det argumenteres for at den trygge 

relasjonelle rammen i kurset gjorde at implisitte relasjonelle aspekter av deltakelsen kunne få 

betydning for deltakere med ulik grad av toleranse for å være i relasjon. 

På bakgrunn av funnene i studien sitter jeg igjen med et oppfattelse av at stabilisering i en 

gruppesetting for mennesker med relasjonelle traumer kan by på svært betydningsfulle 

relasjonelle erfaringer, dersom samspillet innad i gruppa «holdes» av trygge gruppeledere. 

Disse erfaringene kan åpne døren for det videre terapeutiske arbeidet med å våge å bevege seg 

nærmere seg selv og nærmere andre. 
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Opplevelsen av å delta i en gruppe er derfor trolig av betydning for den enkelte pasient 
sin behandling, enten det er i konstruktiv eller destruktiv retning. 
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betydningen av gruppebehandlingen. Videre vil økt kunnskap om hvordan pasienter med 
kompleks PTSD responderer på gruppebehandling kunne bidra til utforming av 
behandlingstilbud som er følsomme for de spesifike utfordringene knyttet til denne lidelsen, 
slik at pasientenes velferd sikres og drop-out forebygges. Denne kunnskapen kan være til 
nytte for klinikken der deltakerne gikk på kurs, men også for andre behandlingssteder og 
dermed for fremtidige pasienter med kompleks PTSD. Da gruppebehandling er en mer 
kostnadseffektiv behandlingsform enn individualterapi kan det å utnytte kunnskap om 
hvordan pasienter responderer på behandlingen kunne bidra til økonomiske gevinster på 
samfunnsnivå. 

 

Angi fysisk, psykisk, sosial og/eller praktisk risiko/skade/ubehag/belastning/uleilighet nå 
eller i fremtida for den enkelte pasient/deltaker, grupper av personer, samfunn og/eller miljø 
. 

Pasienter er regnet som en "svak gruppe", der det er ekstra viktig å være påpasselig med å 
ivareta deres velferd og integritet. Pasienter med kompleks PTSD har i kraft av sin lidelse 
ytterligere risiko for ubehag og belastning ved gjennomføring av et intervju enn en generell 
klinisk populasjon. Det kan oppleves som belastende å snakke om tiden i behandling, dersom 
dette var en vanskelig tid og kan minne om traumeerfaringer.  

 

Redegjør for eventuelle særlige tiltak for å ivareta og beskytte pasientene/deltakerne i 
forskningsprosjektet og for å begrense mulig risiko/ulempe 

Intervjuene vil bli gjennomført i lokalene til klinikken der kursene ble holdt, som er et sted 
pasientene allerede er kjente med og trygge i. Intervjuene vil bli gennomført innenfor 
rammene av ordinær arbeidstid, slik at informantene er godt ivaretatt av kjente fagpersoner 
med spesiell kompetanse om traumer dersom de skulle oppleve eventuelle negative 
reaksjoner på intervjusituasjonen. Det vil legges vekt på at gjennomføring er frivillig og at 
informantene når som helst kan trekke seg fra intervjusituasjonen. Intervjuet vil sørge for å 
ikke presse informanten til å gå inn på temaer som hun/han ikke ønsker å snakke om. Det vil 
ikke stilles spørsmål om traumeerfaringer. Under intervjuet vil intervjuer være spesielt 
orientert mot tegn på ubehag, emosjonell overveldelse, emosjonell avkobling og unngåelse. 

 

4.2  Ulemper 

4.3  Tiltak 

4.4  Forsvarlighet 
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Hvorfor er det forsvarlig å gjennomføre prosjektet? Gi en begrunnet avveining av fordelene 
og ulempene ved forskningsprosjektet. 

Det vurderes som forsvarlig å gjennomføre intervjuer med denne gruppen informanter da det 
i rekrutteringsprosessen legges tydelig vekt på frivillighet, da intervjuets form i seg selv ikke 
er siktet mot spesielt sårbare opplysninger og fordi pasientene vurderes som særdeles godt 
ivaretatt av kjente og spesielt kompetente behandlere. Dessuten vil muligheten for å få sitt 
perspektiv på en krevende behandling sett og hørt kunne være meningsfylt, 
verdighetsskapende og anerkjennende og slik sett trolig veie opp eventuelle ulemper ved 
deltakelse. 

 

Sikkerhet, interesser og publisering 

 

I hvilken form skal personidentifiserbare opplysninger og prøver brukes i prosjektet? 

 
Gi informasjon om hvordan koblingsnøkkelen oppbevares og hvem som har tilgang til 
denne 

Lydfiler og anonymiserte transkripter lagres på kryptert minnepinne og i Universitetet i 
Oslo sitt system for sikker datalagring. Minnepinnen oppbevares i låst arkivskap som kun 
hovedveileder og studenten har tilgang til. Koblingsnøkkelen lagres separat i UiOs 
datalagringssystem, kun prosjektleder har tilgang til denne. Ingen personidentifiserbare 
opplysninger skal brukes i prosjektet utover intervjuer som transkriberes og 
anonymiseres. Dataene vil slettes etter prosjektets avslutning. 

 

5.2.1 Hvordan skal personidentifiserbare opplysninger og prøver oppbevares? 

 
Redegjør nærmere for oppbevaringsmåte, låse- og adgangsrutiner mv 

Anonymiserte transkripter vil oppbevares i et låsbart arkivskap i analyseperioden som 
kun hovedveileder og student har tilgang til. Transkriptene makuleres etter prosjektets 
avslutning. 

5.1  Personidentifiserbare opplysninger 

 Avidentifisert med koblingsnøkkel 

5.2  Internkontroll og sikkerhet 

 Innelåst oppbevaring 
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Begrunn hvorfor det anses unødvendig med forsikring for 

forskningsdeltakerne Det anses ikke at deltakelse i prosjektet vil påføre 

skade. 

 

Prosjektet har blitt vurdert/skal vurderes av: 

 

 

Finansieringskilder 

Da prosjektet er en hovedoppgave som en del av profesjonsutdanningen i psykologi behøves 
ingen finansiering. 

 
Godtgjøring til institusjon 

Ingen godtgjøring. 

 

 Institusjonens server 

 Videoopptak/fotografi/lydopptak 

På PC 

 Manuelt/papir 

 Koblingsnøkkel og data oppbevares atskilt fra hverandre 

 Passordbeskyttet oppbevaring 

5.3  Forsikring for forskningsdeltakere 

 Forsikring anses unødvendig 

5.4  Vurdering av andre instanser 

 Egen institusjon 

5.5  Interesser 
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Honorar prosjektleder/-medarbeidere 

Ingen honorarer. 

 
Kompensasjon for forskningsdeltakere 

Ingen kompensasjon til pasienter. 

 
Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/-

medarbeidere Ingen. 

 

Er det restriksjoner med hensyn til Nei 
offentliggjøring og publisering av 
resultatene fra prosjektet? 

 
Redegjør for hvordan resultatene skal gjøres offentlig tilgjengelig 

Oppgaven vil etter vurdering offentliggjløres i UiO sitt system for elektroniske publiseringer, 
www.duo.uio.no. det kan også bli aktuelt å publisere deler av materialet i et nasjonalt eller 
internasjonalt fagtidsskrift. 

 

Hvordan skal personopplysninger håndteres etter prosjektslutt? 

Datamaterialet vil bli slettet ved prosjektets avslutning. Transkripter på papir vil makuleres 
etter prosjektets avslutning. 

 

5.6  Publisering 

5.7  Håndtering av data etter prosjektslutt 

http://www.duo.uio.no/
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Vedlegg 

# Type Filnavn Lagt inn dato 
1. Forskningsprotokoll Forskningsprotokoll 

Vilde Skard.pdf 
16.02.16 

2. Forespørsel om 
deltakelse 

Info:samtykke uten 
saksnrVildeSkard.pdf 

16.02.16 

3. Intervjuguide Intervjuguide Vilde 
Skard.pdf 

16.02.16 

4. CV for prosjektleder CV-MSHalvorsen.pdf 16.02.16 

7. Ansvarserklæring 

Jeg erklærer at prosjekte    
gjennomført 

   

 i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer  

 i samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden  

 i samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK eller andre instanser 
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Vedlegg 2 

 
REK sør-øst Tor Even Svanes 22845521 15.04.2016 2016/378/REK sør-øst 

  
C 

  Deres dato: Deres referanse: 
  16.02.2016 
  

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 

Margrethe Seeger Halvorsen 
Universitetet i Oslo 
Postboks 1094 Blindern 
0317 Oslo  

2016/378  Subjektiv opplevelse av de relasjonelle aspektene ved å delta i en behandlingsgruppe for pasienter med 
kompleks PTSD  

Forskningsansvarlig: Universitetet i Oslo 
Prosjektleder: Margrethe Seeger Halvorsen 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 17.03.2016. 
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikkloven § 4. 

Prosjektomtale 
Forskningsprosjektet er en kvalitativ studie av betydningen av å delta i en gruppe som en del av gruppebehandling av 
kompleks PTSD. Formålet med prosjektet er å oppnå økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner med kompleks PTSD 
opplever sosiale og relasjonelle aspekter ved deltakelse i en behandlingsgruppe, og hvilken opplevde betydning de 
tillegger disse erfaringene i tiden etter avsluttet behandling. Fordi relasjoner til andre mennesker er av så stor betydning 
for kompleks PTSD både etiologisk og i lidelsesuttrykk, er det interessant å undersøke den enkelte pasient sin opplevelse 
av å være en del av en behandlingsgruppe og hvilken betydning denne deltakelsen har hatt for den enkelte. Disse temaene 
vil bli utforsket ved å gjennomføre semistrukturerte kvalitative intervjuer med pasienter som har deltatt i 
gruppebehandling for kompleks PTSD. Datamaterialet som innhentes vil analyseres med fortolkende fenomenologisk 
analyse. 

Vurdering 
Komiteen har ingen innvendinger til søknaden eller prosjektet. 

Vedtak 
Prosjektet godkjennes, jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 33. 

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, og de 
bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. 

Tillatelsen gjelder til 31.12.2016. Av dokumentasjonshensyn skal prosjektopplysningene likevel bevares inntil 31.12.2021. 
Opplysningene skal lagres atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, 
senest innen et halvt år fra denne dato. 

Komiteens avgjørelse var enstemmig. 

 
Besøksadresse: Telefon: 22845511 All post og e-post som inngår i Kindly address all mail and e-mails to 
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  E-post: post@helseforskning.etikkom.no  saksbehandlingen, bes adressert til REK the Regional Ethics Committee, REK 
 Web: http://helseforskning.etikkom.no/ sør-øst og ikke til enkelte personer sør-øst, not to individual staff 

Region: Saksbehandler: Telefon: 
  Vår dato: Vår referanse: 
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Sluttmelding og søknad om prosjektendring 
Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende 
endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven § 12, senest et halvt 
år etter prosjektslutt.  

Klageadgang 
Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag, jfr. 
helseforskningsloven § 10, tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst C. Klagefristen 
er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven § 29. 

Med vennlig hilsen 

Britt-Ingjerd Nesheim prof.dr.med. 
leder REK sør-øst C 

Tor Even Svanes 
seniorrådgiver 

Kopi til: universitetsdirektor@uio.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Vedlegg 3 

Forskningsprotokoll  

  

Tittel  

Subjektiv opplevelse av de relasjonelle aspektene ved å delta i en behandlingsgruppe for 

pasienter med kompleks PTSD.  

  

  

Sammendrag:  

  Formålet med prosjektet er å bidra til å øke kunnskapen om og bevisstheten rundt 

hvordan den enkelte pasient med kompleks traumatisering opplever sosiale og relasjonelle 

aspekter av deltakelse i gruppebehandling, og hvilken betydning erfaringene av 

gruppetilhørighet har for pasientene i ettertid. Disse temaene vil undersøkes ved å 

gjennomføre semistrukturerte intervjuer med pasienter som har deltatt i en gruppebehandling 

av kompleks PTSD som fokuserer på stabilisering av traumereaksjoner. Datamaterialet vil 

analyseres kvalitativt ved bruk av fortolkende fenomenologisk analyse (IPA). Resultatene vil 

kunne kaste lys på betydningsfulle faktorer i gruppebehandling av kompleks PTSD og slik ha 

klinisk nytte for utforming av behandlingstilbud.  

  

Prosjektdeltakere:  

Prosjektleder og prosjektansvarlig:  

Margrethe Seeger Halvorsen (Hovedveileder for prosjektet og førsteamanuensis ved 

Psykologisk institutt, UiO)  

Prosjektmedarbeidere:  

Vilde Elisabeth Skofterød Skard (student ved profesjonsstudiet i psykologi, UiO)  

Kirsten Benum (Biveileder for prosjektet og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO)  

 

Introduksjon:  

  Kompleks PTSD er betegnelsen på psykisk lidelse som en følge av gjentatt og som 
oftest relasjonell traumatisering og er kjennetegnet av problemer på 7 forskjellige livsområder 
(Herman, 1992, Courtois, 2004):  

1. Endringer i regulering av affekt og impulser  
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2. Endringer i oppmerksomhet og bevissthet  

3. Endringer i selvopplevelse  

4. Endringer i relasjoner til andre  

5. Somatisering og medisinske problemer  

6. Endring i tros- og meningssystemer (Herman, 1992).  
Disse endringene forekommer i tillegg til de vanlige symptomene gjenopplevelse, 

hyperaktivering og unngåelse som kjennetegner enkel PTSD, og symptombildet er sådan mer 

omfattende (World Health Organization, 1993). Fordi relasjoner til andre mennesker står så 

sentralt i både etiologi og lidelsesuttrykk ved kompleks PTSD, er det interessant å undersøke 

den enkelte pasient sin opplevelse av å være en del av en behandlingsgruppe og hvilken 

betydning denne deltakelsen har hatt i ettertiden.  
  Vissheten om at diagnosekriteriene for enkel PTSD ikke godt nok fanget helheten i 

symptombildet til mange pasienter med traumer, drev frem arbeidet innenfor traumefeltet med 

å utforme en alternativ diagnosekategori. Traumeforskningen har tradisjonelt tatt 

utgangspunkt i enkeltstående traumer som krigstraumer og traumer som en konsekvens av 

naturkatastrofer. Da arbeidet med å beskrive følgene av relasjonell og gjentatt traumatisering 

er relativt nytt, er kunnskapsgrunnlaget i deler av dette feltet begrenset. Det er derfor 

interessant å gå mer i dybden av hvordan sosiale og relasjonelle erfaringer under 

gruppebehandling for pasienter med kompleks PTSD skaper endring hos pasienter.  

  

  

Flere poliklinikker gjennomfører gruppebasert behandling med sikte på stabilisering av 

traumereaksjoner ved kompleks PTSD. Denne behandlingen går over 20 uker og består av 

psykoedukasjon, ferdighetstrening og hjemmearbeid. Behandlingstilbudet er ment å være et 

supplement til individuell oppfølging av psykolog/psykiater. Forskning på kompleks 

traumatisering har pekt på behovet for en faseorientert behandling der det tas sikte på å 

stabilisere og redusere symptomer før det arbeides med bearbeiding av traumeminner og til 

slutt rehabilitering (Ford, Courtois, Steele, van der Hart & Nijenhuis, 2005). Stabilisering av 

traumereaksjoner i grupper utgjør en svært tids- og kostnadseffektiv førstefase-behandling, 

sammenlignet med tilsvarende behandling innen rammen av individualterapi. Det er derfor 

hensiktsmessig å utvikle gruppetilbud som er følsomme for de spesifike utfordringene ved 

kompleks traumatisering. Slik sikres god behandling og drop-out kan forebygges. Vår 
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undersøkelse er tenkt å kunne bidra med innsikt som kan være til nytte for utforming av slik 

behandling.  

 Deltakerne i behandlingsgruppene har ofte smertefulle erfaringer fra relasjoner til andre 

mennesker og kan ofte slite i dagliglivet med å forholde seg til andre. I dette prosjektet ønsker 

vi derfor å belyse opplevelsen de enkelte pasientene hadde av å være del av en 

behandlingsgruppe der de måtte forholde seg til andre pasienter med liknende psykisk lidelse. 

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke kvaliteten av disse relasjonelle erfaringene og 

hvilken betydning de har fått for deltakerne i ettertid. Ved å gjennomføre denne undersøkelsen 

kan verdifulle fenomenologiske perspektiver belyses slik at man oppnår økt forståelse for 

hvordan den enkelte pasient med kompleks PTSD responderer på gruppebehandling. 

Problemstillingen for oppgaven er som følger: «Hvilken subjektive opplevelse har pasienter 

med kompleks PTSD av de relasjonelle aspektene av å delta i en behandlingsgruppe?»  

Denne problemstillingen  danner utgangspunktet for de semistrukturerte kvalitative 

intervjuene med et utvalg av tidligere deltakere i gruppebehandlingen. Primært ønsker vi å 

formidle de enkelte pasienters indre meningsverden knyttet til opplevelser av og den 

personlige betydningen av gruppedeltakelse.  

  
Problemstilling:  
Forskningsspørsmål:  
Hvordan opplever pasienter med kompleks PTSD de relasjonelle aspektene ved å delta i en 

behandlingsgruppe?  

Hvordan har erfaringer med de relasjonelle aspektene av å delta i en behandlingsgruppe 

påvirket pasientenes selvopplevelse og relasjoner i tiden etter behandling?  

  

Informanter:  

Prosjektet tar utgangspunkt i individuelle kvalitative intervjuer med 6 pasienter som tidligere 

har deltatt i gruppebehandling for kompleks PTSD. Halvparten av informantene avsluttet 

behandlingen for omtrent et halvt år siden og den andre halvparten avsluttet behandlingen for 

omtrent et år siden. Intervjuene vil vare i ca én time og tas opp på lydbånd. Ingen 

personopplysninger vil bli lagret og transkriptene av intervjuene vil anonymiseres. Opptak og 

transkripter lagres sikkert i Universitetet i Oslo sitt datalagringssystem eller oppbevares på 

kryptert minnepinne i låst arkivskap som kun hovedveileder og studenten har tilgang til. Alle 

data vil slettes etter at oppgaven er ferdig.  

  
Dataanalyse:  
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Intervjuene som er tatt opp på lydbånd vil bli transkribert. Datamaterialet vil bli analysert ved 

bruk av metoden fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

Denne analysen tar sikte på å avdekke opplevelsen til et enkelt menneske og hvordan 

personen konstruerer mening av erfaringen. Det er en idiografisk metode der forskeren heller 

forsøker å beskrive lokal kunnskap som avhenger av individuelle og kontekstuelle faktorer, 

heller enn å avdekke universelle sannheter (Smith, 1996). Fordelen med IPA som metode er at 

den gir en detaljert utforskning av enkeltmenneskets indre verden og meningsunivers for å 

forstå informantens eget perspektiv.  

Analysen søker overordnete mønstre eller sammenhenger i datamaterialet.  

  

Reliabilitet og validitet:  

En implikasjon av at man i fortolkende fenomenologisk analyse ser på sannhet som konstruert 

innen en sosial, kulturell og historisk kontekst er at datamaterialet er et produkt av en prosess 

der informant og intervjuer samkonstruerer virkelighet. Det er slik sett prinsipielt umulig å 

eliminere den som intervjuer fra datamaterialet og avdekke informantens rene perspektiv. Det 

er dog tiltak som brukes i IPA for å sikre kvaliteten av analysen. Forskeren må underveis i 

prosessen av datainnsamling og -analyse opprettholde en kontinuerlig selvrefleksjon for å 

kunne redegjøre for sine metodiske valg og vurderinger. For å opprettholde en slik grad av 

bevissthet kan det være viktig å få assistanse av en fagperson med kompetanse i kvalitativ 

metode. I dette prosjektet vil biveileder kunne ha en slik rolle, da vedkommende har erfaring 

både med kvalitativ metode og er en sentral figur innen traumefeltet i Norge.  

  

  

Tidsplan:  

Februar:  

– REK-søknad: Innlevering 16.02.16.  

– Litteraturgjennomgang metode: Lese litteratur om gjennomføring av kvalitative 

semistrukturerte intervjuer og fortolkende fenomenologisk metode.  

  

Mars – april:  

– Levere signert veilederkontrakt, datainnsamlingsskjema og godkjenning av 

prosjektbeskrivelse til UiO.  

– Skrive på oppgavens metodedel i påvente av REK-godkjenning.  
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– Utarbeide og finstille intervjuguide.  

– Rekruttering: Avtale intervjutidspunkt med poliklinikken og informantene så snart 

REK-søknaden blir godkjent.  

– Intervjuer: Gjennomføre intervjuene så snart REK-søknaden blir godkjent.  

– Transkribere intervjuene fra lydopptak fortløpende.  

  

Mai:  

– Litteratursøk: Lese teori og forskning om kompleks PTSD, relasjonell traumatisering 

og behandling av komplekse traumelidelser.  

  

Juni:  

- Analyse: Studering av datamaterialet og nøye gjennomføring av fortolkende fenomenologisk 

analyse.  

  

Juli – august:  

– Sammenligning av tidlige forskningsspørsmål og resultater: Finne svar på 

forskningsspørsmål, integrere resultatene med teori og skrive diskusjonsdel.  

– Førsteutkast: Skrive innledning, metode-, resultat- og diskusjonsdel.  

  

September – oktober:  

– Se over data og teori.  

– Sluttstille: Skriving, redigering og bearbeiding av oppgaven.  

– Levering: 18. oktober.  

  

  

Publisering:  

Oppgaven leveres som en del av avslutningen av profesjonsstudiet i psykologi ved 

Universitetet i Oslo høsten 2016. Den vil etter vurdering publiseres på Universitetet i Oslo sin 

egen side for digitale utgivelser, www.duo.uio.no. Det kan eventuelt bli aktuelt å publisere 

deler av oppgaven som en artikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift.  

  

  

Forskningsetiske betraktninger:  

http://www.duo.uio.no/
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Gjennomføringen av intervjuene i prosjektet hever spesielle etiske problemstillinger fordi 

informantene er pasienter og dermed kan regnes som en «svak gruppe». Dermed er det viktig 

å gjennomføre bestemte tiltak for å sikre ivaretakelse av informantenes velferd og integritet. 

Flere tiltak gjennomføres for å sikre at informantene er best mulig ivaretatt i 

intervjusituasjonen. Intervjuene vil finne sted i lokalene til poliklinikken innenfor ordinær 

arbeidstid. Det betyr at fagfolk med kompetanse i traumer, som informantene allerede 

kjenner, er tilgjengelige dersom det skulle oppstå negative reaksjoner på intervjuet. Dessuten 

er miljøet der intervjuene gjennomføres et sted pasientene allerede er fortrolige med. I 

forkant av intervjuene vil vi søke veiledning fra kontaktperson ved poliklinikken til hvordan å 

utføre kvalitative intervjuer der man sikrer så god emosjonell ivaretakelse som mulig med 

henblikk på informantenes helsetilstand.  

Intervjusituasjonen vil være følsom for hva den enkelte informant ønsker å fortelle om og i 

stor grad følge retningen informantene legger opp til i intervjuet. Vi vil etterstrebe å ikke 

presse frem temaer som fremstår som belastende for den enkelte og vil derfor følge nøye med 

på tegn på emosjonell overveldelse/nummenhet, skam eller unngåelse.  

  
Referanser:  
Courtois, C. A. (2004). Complex trauma, complex reactions: Assessment and treatment.  
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41, 412– 425. 
doi:10.1037/00333204.41.4.412  
Ford, J. D., Courtois, C. A., Steele K., van der Hart, O., & Nijenhuis E. R. S. (2005). 
Treatment of   Complex Posttraumatic Self-Dysregulation. Journal of Traumatic Stress, 18, 
437-447. DOI:  
10.1002/jts.20051  
Herman, J. L. (1992) Trauma and Recovery. New York: Basic Books.  
Smith, J. A. (1996) Beyond the divide between cognition and discourse: using interpretative 
phenomenological analysis in health psychology. Psychology & Health, 11, 61-271.  
Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: 
Theory, Method and Research. London: SAGE Publications Ltd.  
World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders:  
Diagnostic Criteria for Research . Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1993.  
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

Subjektiv opplevelse av de relasjonelle aspektene ved å 
delta i en behandlingsgruppe for pasienter med 
kompleks PTSD   

   

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om opplevelsen 
til pasienter med kompleks PTSD av å delta i gruppebehandling. Du er valgt ut til å bli forespurt fordi 
du tidligere har deltatt i det gruppebaserte tilbudet for kompleks PTSD ved poliklinikken. Prosjektet 
gjennomføres som en del av en avsluttende oppgave i profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet 
i Oslo.   

   

Hva innebærer PROSJEKTET?   

Formålet i prosjektet er å bidra til å øke kunnskapen om hvordan mennesker med kompleks PTSD 
opplever å være en del av en behandlingsgruppe. Vi vil derfor gjennomføre intervjuer med tidligere 
pasienter som har deltatt i gruppebasert behandling for kompleks PTSD. I intervjuene vil vi stille åpne 
spørsmål der vi utforsker den enkeltes erfaringer med å delta i gruppebehandlingen. Intervjuet vil bli 
tilpasset hva den enkelte informant ønsker å snakke om og vare i 1 - 1,5 time. Intervjuet vil bli tatt 
opp på lydbånd og senere transkribert. Ved ønske om å delta vil poliklinikken hjelpe oss å ta kontakt 
for å avtale et intervju.   

   

Mulige fordeler og ulemper   

Noen tidligere pasienter opplever det som meningsfylt å kunne bidra til forskning som forsøker å øke 
kunnskapen om deres psykiske lidelse eller behandling. I kvalitativ forskning gis det rom til den 
enkelte sitt perspektiv, og man har som informant derfor stor innvirkning på prosjektet. Andre kan 
oppleve det som slitsomt å snakke om behandlingen fordi det berører temaer som kan være 
følsomme. Likevel vil det i intervjuet være informanten som bestemmer hva hun/han ønsker å 
snakke om.    
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Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke   

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du 
trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du 
senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Margrethe Seeger 
Halvorsen på telefon 22845205 eller på e-post m.s.halvorsen@psykologi.uio.no.   

  

Hva skjer med informasjonen om deg?    

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 
Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle 
feil i de opplysningene som er registrert.   

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. Alle opptak og transkripter oppbevares trygt og slettes ved prosjektets avslutning. 
Ingen personlige opplysninger om deg vil bli lagret.    

   

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg 
blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert og slettet senest 
01.01.2017.   

  

Godkjenning   

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, [sett inn 
saksnr. hos REK (20xx/yyy)].   

  

  

  

  

  

  
  

Samtykke til deltakelse i PROSJEKTET   

Jeg er villig til å delta i prosjektet    



84 
 

   
Sted og dato   Deltakers signatur   

   
   

   

  Deltakers navn med trykte bokstaver   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Vedlegg 5 

Prosjekt: Subjektiv opplevelse av de relasjonelle aspektene ved å delta i en behandlingsgruppe 
for pasienter med kompleks PTSD. Oslo, 2016.  

  
Semistrukturert intervjuguide  

  
Den følgende intervjuguiden er tenkt å være en løs ramme for de kvalitative intervjuene i 
prosjektet. Intervjuenes form vil ideelt sett likne en utforskende samtale. Det primære 
siktemål for intervjuene er å komme tett på den enkelte informant sin opplevelse, erfaring og 
begrepsverden. Av den grunn vil gjennomføringen av intervjuet i stor grad gi rom til og følge 
gangen i informantenes egne beretninger og assosiasjoner.  
Intervjuguiden består av en samling overordnede spørsmål. I tillegg til disse overordnede 
spørsmålene vil det bli stilt oppfølgingsspørsmal. Der det er nødvendig vil spørsmål følges 
opp med oppfordring til videre utdypning: «kan du fortelle meg litt mer om ...?». Informanten 
kan bli gitt forespørsler om å forklare hva hun/han legger i et begrep de bruker: «Hva mener 
du med ...?». Det kan også gis videre spørsmål som søker å konkretisere relevansen av temaet 
i et spørsmål for dagens hverdagserfaringer: «Hvordan merker du dette i din hverdag?». 
Dersom det er naturlig kan informanten under intervjuet bli bedt om å navngi noe hun/han 
forteller om: «Hva vil du kalle en slik prosess du beskriver at du gikk gjennom?».  
  
Overordnede spørsmål med tenkte oppfølgingsspørsmål:  
  

1. For å komme i gang: Kan du fortelle meg hvordan du kom i denne behandlingen?  
2. For deg personlig, hva er forskjellen på en god og en dårlig behandlingsgruppe?  

  - Hvordan likner gruppa du var en del av på disse beskrivelsene?  
3. Kan du fortelle meg om hvordan det var for deg å være en del av gruppa? Forholdet 

ditt til de andre deltakerne i gruppa? Forholdet ditt til kurslederen?    - Hvilken 
rolle spilte møtet med de andre i din behandling?  

4. Kan du beskrive et viktig minne av å være en del av gruppa som var viktig for deg? 
Et vendepunkt?  

5. Hvordan bidro gruppa til din endring og/eller hvordan hindret den din endring?    - 
Hvordan merker du dette i din hverdag?  
- Har erfaringene med å møte andre mennesker i samme situasjon påvirket forholdet  

 du har til andre mennesker generelt i dag?  
6. Hvordan bidro forholdet ditt til kurslederen til endring for deg?  

- Hvordan merker du dette i din hverdag?  
- Har relasjonen din til gruppelederen påvirket forholdet du har til andre mennesker  

generelt i dag?  
7. Hva tar du med deg fra tiden sammen med de andre i gruppa?    - Hvordan merker 

du dette i din hverdag?  
8. Hvis du tenker på gruppa i hverdagen din i dag; hva slags tanker er det?    - Når tenker 

du på gruppa?  
9. Hvordan tror du livet ditt hadde vært i dag hvis du ikke hadde vært en del av 

behandlingsgruppa?  
- Hvilken rolle spiller behandlingsgruppa i livet ditt i dag?  

10. Avslutningsvis: Er det noe du vil legge til?  
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Vedlegg 6 

Tabell over overordnede temaer fra intervju med ”Janne” 
Temaer Side/linje Nøkkelord 

Andre mennesker som trigger 
Deltakere trigger  1.10-13 ”Altså, jeg hadde rett og slett 

problemer med å takle å se 
på de, og når de snakket ble 
jeg helt sånn (gisper mellom 
sammenbitte tenner).” 

Frykt for at gruppa er utrygt 
sted 

2.40-41 ”Først var det veldig 
skummelt! Jeg var veldig 
usikker på om jeg kom til å 
fullføre,” 

Sårbart å teste ut mulige 
positive forståelser av seg 
selv i gruppa 

10.337-338 ”Jeg sa høyt i gruppa en 
gang og tenkte etterpå at det 
skulle jeg aldri sagt høyt.” 

Fokuserte på det faglige og 
ikke det relasjonelle  

8.253 ”Jeg satt liksom på første rad 
og så rett opp på tavla.” 

Ikke personlig kontakt med 
andre deltakere  

8.283 ”Jeg hadde ikke noe kontakt 
med de.” 

Unngikk kontakt med 
deltakere i pausen  

11.376 ”Jeg bare gikk for meg 
selv.” 

Menneskene i gruppa ikke 
betydningsfulle i tiden etter 
kurset  

13.425-426,437-438 ”Nei, altså jeg husker jo 
situasjonen. Men det er 
veldig mange jeg ikke 
husker, og det er veldig 
rart.”, ”Det har ikke så mye 
med gruppa å gjøre, men 
mer med det vi lærte.” 

Nytt menneskebilde trer frem. Mistillit bygges ned 
Gruppeledere som bevis på 
at det finnes gode mennesker  

4.110-111 ”Tenkte bare ”herregud, 
finnes det så gode 
mennesker i verden?” 
liksom?!” 

Møtet med gruppeledere ga 
erkjennelse av at det finnes 
gode mennesker i verden  

10.310-311 ”Ja, det har fått meg til å 
forstå at det finnes gode 
mennesker i verden også.” 

Gruppa som korrigerende 
erfaring av at ingen vil meg 
vondt  

8.244-246 ”Jeg var bare vant til at folk 
ville meg vondt. Men 
etterhvert så kjente jeg på 
den roen. ”Det er faktisk 
ingen her som vil meg 
vondt!”” 

Brukte gruppeleder for å 
styrke sunne deler av seg 
selv i møte med deltakerne  

2.25-28 ”Det (kvinnelig gruppeleder) 
sa at jeg skulle se på, prøve å 
se på, hva som var likhetene 
våre ... Så jeg klarte liksom å 
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”Åh, okei, det er noe av det 
samme som jeg har tenkt”.” 

Gruppedeltakelse som 
utfordring av frykten for å 
være åpen  

6.196-197 ”Det var vel det å tørre å 
være åpen i gruppen. For til 
å begynne med var jeg 
veldig skeptisk.” 

Gruppa som et rolig sted  1.3 ”det var rolig å komme hit. 
Roen i rommet.” 

Tok med seg roen fra kurset  5.154-158 ”Så malte jeg med store ... 
tall ... 2014, samme lappene 
som vi hadde her. Så så jeg 
rett på den. 2014. For å finne 
den samme roen som her, 
da. For jeg var veldig mye 
mer stresset før.”  

Mistillit til helsevesenet 
nyansert etter kurset  

6.171-174 ”så var jeg skeptisk til alle 
som jobbet i helsevesenet. 
Men det kom jeg jo litt over 
da jeg gikk her, da, for dette 
er jo en del av helsevesenet.” 

Bedre relasjon til seg selv 
Kurset stanset indre 
straffende og bebreidende 
tanker  

8.260-264 ”Jeg skylder ikke så mye på 
meg selv lenger. Jeg spiste 
jo meg selv opp med alle 
tankene om at alt var min 
feil ... De tankene går jeg 
ikke rundt og har!” 

Snillere med meg selv  9.298-299 ”jeg tror kanskje jeg har blitt 
litt snillere med meg selv, 
da.” 

Overføring av forståelsen 
man har for andre på seg 
selv, gjorde det lettere å 
akseptere at det ikke var min 
skyld  

8+9.270-276,280 ”For det var liksom andre 
som ... skyldte på seg selv 
og så ned på seg selv, og så 
tenkte jeg ”men herregud ... 
Det skal du ikke gjøre, det er 
jo ikke din feil!”, liksom. 
Men jeg er jo så mye 
strengere med meg selv enn 
andre. Kanskje jeg fortjener 
like mye forståelse, faktisk, 
som det de gjør. For det var 
faktisk ikke min feil! ... Jeg 
kunne projisere fra de til 
meg.” 

Kurset har gitt økt selvverd  13.443-444 ”Jeg kan rette ryggen litt og 
sånn” 

Selvaksepten kurset ga som 
port til personlig fremgang  

12.410-412 ”Da hadde jeg nok ikke 
kommet videre fra der jeg 
var. Det var en kneik jeg 
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kom over, rett og slett, med 
å akseptere meg selv,” 

Kurset som signifikant hjelp 
i livet  

14.462-463 ”Nei, jeg vil si at det hjalp 
meg veldig, veldig mye i 
livet mitt,” 

Nærmere normalitet. Bygge ned skam, stigma og isolasjon 
Gal av aldri å bli hørt på 
eller trodd i helsevesenet  

6.185 ”man blir jo gal av å aldri bli 
hørt på, aldri bli trodd!” 

Vitenskapelig kunnskap 
endret tanke om meg selv 
som gal og svak  

2.53-56 ”jeg er ikke gal. Det er en 
logisk grunn til at jeg føler 
som jeg gjør. Og det er 
fysiologiske ting som skjer i 
kroppen, det er ikke jeg som 
er svak og ikke kan styre 
det.” 

Gruppa ga følelse av å ikke 
være alene om lidelse og 
større nærhet til normalitet  

3.73-75 ”Først og fremst tror jeg 
kanskje at jeg ikke var alene 
om å ha det sånn. At det satt 
folk rundt der som faktisk... 
Og de var normale 
mennesker, liksom.” 

Endret syn på hvor vanlig 
det er å slite gir følelsen av å 
være privilegert for å ha fått 
delta på kurset  

12.403-406 ”det finnes mange uti der 
som sliter. ... Det gjør at jeg 
føler meg veldig heldig som 
fikk være med på det 
kurset,” 

Gruppedeltakelse som brudd 
med isolasjon  

1.8-9 ”Først var det litt skummelt. 
For jeg har blitt ganske 
asosial etter å ha vært så 
mye syk og alene.” 

Tryggere i møte med andre 
fordi vissheten om at det 
ikke er min feil senker 
frykten for å bli avslørt  

12.391-397 ”Jeg er litt tryggere på meg 
selv. Jeg er ikke så redd for å 
bli avslørt på ting lenger! 
For at, det er ikke noe å 
avsløre! (Ler). Fordi jeg 
gikk jo rundt med konstant 
angst og redsel og... Fordi at, 
jeg trodde at alt var min feil, 
ikke sant. Men når ting ikke 
er min feil, så er det ikke 
mer å... Da er det ikke mer å 
avsløre.” 
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