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Sammendrag 

Tittel: Å bære sine følelsestilstander og representere dem utad: En mikroanalytisk studie av 

to affektbevissthetsfokuserte terapiforløp med ulikt utfall 

Forfatter: Eline Bakkan Landsnes 

Hovedveileder: Jon Trygve Monsen 

Bakgrunn: Utgangspunktet for studien er to terapiforløp med ulikt utfall som er gjennomført 

av samme terapeut. Terapeuten benytter affektbevissthetsmodellen (J. Monsen, T & Monsen, 

1999; J. T. Monsen & Solbakken, 2013) som behandlingsmetode, en integrativ 

psykodynamisk terapimodell som fremmer endring ved å benytte eksplisitte 

affektintegrerende intervensjoner. Forsknings- og kodingsverktøyet ARIF 

(Affektrepresentasjon og Intervensjonsfokus), som er basert på affektbevissthetsmodellen, blir 

brukt til å undersøke terapidialogene på mikronivå. Studien ønsker å belyse endring ved å 

undersøke struktur, innhold og samspill i terapiprosessene, for å undersøke hvordan terapeuter 

ved hjelp av ARIF kan fremme ønsket endring. 

Metode: Datagrunnlaget er lydfiler fra Norsk Multisenterstudie av prosess og utfall i 

psykoterapi (Havik et al., 1995) som er transkribert og kodet i henhold til ARIF. Kvalitative 

observasjoner og deskriptiv statistikk benyttes for å vise terapeutens og pasientens bruk av 

struktur- og innholdsnivå i ARIF. I enkelttimer og over terapiforløpene. Studien benytter en 

“mixed method”-tilnærming.  

Resultater: Det viktigste resultatet i studien et at affektbevissthetsmodellen som 

behandlingsmetode fremmer bedring. Begge pasientene viser endring og terapeuten arbeider i 

stor grad i trå med affektbevissthetsmodellen. Det fremkom tydelige likheter mellom 

terapiprosessene. Terapisamtalen kjennetegnes av et høyt affekt- og relasjonsfokus, og en klar 

favorisering av strukturnivåene affektbevissthet (nivå 3) og kontekstualisering av script 

(nivå5). Delt innholds- og strukturnivå i ARIF virker til å fremme mikroendringer i 

terapidialogen. En god relasjon til terapeuten virker også fasiliterende for endring. Videre 

antyder resultatene at medikamenter og oppmerksomhetsfokus kan påvirke pasienters evne til 

å nyttiggjøre seg affektintegrerende intervensjoner. 
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Konklusjon: Resultatene indikerer at vi gjennom metodetilnærmingen har kunnet beskrive 

endring og endringsprosesser i to terapiforløp. Forskningsverktøyet ARIF har fanget opp 

innholds- og strukturnivå på mikronivå i samtalen, og fellestrekk i terapiforløpene kan trolig 

gi indikasjoner på hvordan ARIF kan benyttes best mulig av terapeuter for å fremme ønsket 

endring.  
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Forord 

Da var tiden kommet for å levere inn hovedoppgaven, og de siste linjene skrives etter 

måneder med transkribering, koding, analyser, teori og formuleringer. Det har vært en prosess 

fylt av interesse, spenning og glede og jeg føler meg heldig som har fått muligheten til å lære 

om affektbevissthetsmodellen gjennom å studere reelle terapiforløp på detaljnivå.  

I forbindelse med innleveringen er det flere jeg ønsker å takke. Først, takk Jon T. Monsen for 

inspirerende og lærerik veiledning. Takk for hjelp med koding, nyttige innspill i prosessen og 

mest av alt sjansen til å lære mer om affektbevissthetsmodellen og endring i terapi. Videre vil 

jeg takke Lars Myrstad Kringen for spennende refleksjoner og intensiv jobbing med koding i 

ARIF. Dernest en stor takk til Martin og Liam Spinnangr for deres gode, stabile og viktige 

støtte. 

En siste takk ønsker jeg å gi til terapeuten og pasientene. Terapeuten – takk for din høye 

etterlevelse av affektbevissthetsmodellen som har gjort terapidialogen ekstra spennende å 

studere, og en stor takk til “Mina” og “Lotte” for deres åpenhet og tillitt til å dele. 
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1 Innledning 

Psykoterapiforskningen har i flere tiår forsøkt å besvare det kjente spørsmålet: “Hvilken 

behandling, utført av hvem, er mest hensiktsmessig, for dette individet, med dette spesifikke 

problemet, under disse omstendighetene og hvordan kan dette utføres?”  (Paul & Holzberg, 

1967). Mangfoldige studier har forsøkt å besvare dette spørsmålet. Slike studier har gjerne 

vært utfallsstudier som kjennetegnes av et kvantitativt innhold og et fokus mot å besvare de 

første delspørsmålene over. Den moderne psykoterapiforskningen har derfor i liten grad 

kjennskap til hvordan og hvorfor endring finner sted i den terapeutiske dialogen, og disse 

spørsmålene løftes frem som de nye viktige spørsmålene å besvare i dagens 

psykoterapiforskning (Kazdin, 2009). Greenberg (1986) mener vi kan besvare disse 

spørsmålene ved å undersøke den terapeutiske samtalen på detaljnivå. Først og fremst fordi 

det er her endringen finner sted, i umiddelbare øyeblikk mellom terapeut og pasient. Ut fra en 

slik antakelse er det sannsynlig at studier som undersøker slike endringsøyeblikk vil kunne 

belyse hvordan og hvorfor endring skjer hos den enkelte pasient (Greenberg, 1986).  I 

motsetning til kvantitative utfallsstudier, som kan sammenlignes med “svarte bokser” som 

bare registrerer det som kommer inn og ut av boksen, og dermed ikke studerer hva som skjer i 

selve terapiprosessen, er kvalitative studier en tilnærming som kan studere endring i detalj 

(Elliott, 2012). Det detaljerte fokuset kan synliggjøre unike og dynamiske sider ved en 

pasients endringsprosess (Antonio Pascual-Leone & La Greca, 2009). Elliott (2012) 

argumenterer derfor for at kvalitative resultater vil kunne bidra i vår forståelse av endring i 

terapi. Flere etterspør på dette grunnlaget studier som undersøker reelle terapiprosesser på 

detaljnivå (Elliott, 2010; A. Pascual-Leone & Greenberg, 2007). Samtidig har de kvantitative 

metodene fordeler, som de kvalitative metodene ikke har. De positive sidene ved den 

kvantitative tilnærmingen er blant annet bedre objektivitet, reliabilitet, generaliserbarhet og 

muligheten for å studere årsakssammenhenger (Conrad & Serlin, 2011). Denne studien ønsker 

derfor å benytte en “Mixed methods” tilnærming der både kvalitative og kvantitative metoder 

kombineres (Conrad & Serlin, 2011). Ved hjelp av ulike tilnærminger håper studien å kunne 

belyse endring i terapi på forskjellige måter.  
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1.1 Affektbevissthetsmodellen 

1.1.1 Teori og empiri 

Affektbevissthetsmodellen er en integrativ psykodynamisk terapimodell med et spesielt fokus 

på integrasjon av følelser (J. Monsen, T & Monsen, 1999; J. T. Monsen & Solbakken, 2013). 

Modellen er en av flere psykoterapimodeller som systematisk arbeider med følelser (Fosha, 

2000; Greenberg, 2015; Linehan, 1993). Følelsesarbeidet bygger på en antakelse om at 

følelser er en viktig endringsfaktor i terapi(Ole André  Solbakken, 2013). Modellen har fått 

empirisk støtte både gjennom naturalistiske og randomiserte studier og vist seg effektiv i møte 

med flere ulike pasientgrupper (J. T. Monsen & Solbakken, 2013). Studier som underbygger 

modellens effektivitet har blant annet undersøkt pasienter med ulike psykoselidelser, 

psykosomatiske smertelidelser, alvorlige og sammensatte personlighetsforstyrrelser og de 

vanligste symptomlidelsene (Levy Berg, Sandell, Sandahl & Gold, 2009; Jon Monsen, 

Odland, Faugli, Daae & Eilertsen, 1995; K. Monsen, Monsen & Silverman, 2000; Ole André 

Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2012). Affektbevissthetsmodellens teoretiske grunnlag 

er basert på en integrasjon av flere teoretiske perspektiver (J. T. Monsen & Solbakken, 2013). 

De mest essensielle perspektivene er Tomkins` affekt og scriptteori (Tomkins & Demos, 

1995; Tomkins, Karon & Silvan, 2008) og Izards differensielle emosjonsteori (Izard, 1991). I 

tillegg bygger modellen på viktige bidrag fra nevropsykologi, utviklingspsykologi, 

selvpsykologi og objektrelasjonsteori (LeDoux, 1998; Mesman, van Ijzendoorn & 

Bakermans-Kranenburg, 2009; Stolorow & Atwood, 1992; Stolorow, Brandchaft & Atwood, 

2013).  

1.1.2 Affektbevissthet og affektintegrasjon 

To sentrale begreper i affektbevissthetsmodellen er affektbevissthet og affektintegrasjon. 

Begrepet affektintegrasjon kan forstås som en fortløpende prosess som integrerer kognisjon, 

affekt og atferd (J. T. Monsen & Solbakken, 2013). Videre er affektintegrasjonbegrepet 

“operasjonalisert gjennom affektbevissthetsbegrepet som grader av oppmerksomhet, 

toleranse, emosjonelt og begrepsmessig uttrykk for elleve spesifikke følelser” (J. T. Monsen & 

Solbakken, 2013). De elleve affektene i modellen kan grupperes etter affektenes 

fenomenologi; “de gyldne tre”; glede, interesse og ømhet, “tapsfølelsene”: frykt og tristhet, 

“verdiløshetsfølelsene”: skyld, skam og sjalusi og “fientlighetstriaden”: forakt, avsky og sinne 
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(Ole André  Solbakken, 2013). I tillegg inkluderes følelsen overraskelse, slik at modellen til 

sammen inkluderer 12 spesifikke følelser. Lav affektintegrasjon for en eller flere av disse 

spesifikke affektene vil kunne gi et hint om problematikk (K. Monsen et al., 2000). For 

eksempel viser en studie lav affektintegrasjon for skam i psykopatologi (Holmqvist, 2008). I 

en annen studie viser pasienter med psykosomatiske lidelser lav affektbevissthet for følelsene 

frykt, skam, skyld, sjalusi, sinne og tristhet (K. Monsen et al., 2000). Denne 

affektbevisthetsprofilen gjorde at disse pasientene unngikk angstprovoserende og 

ukomfortable situasjoner, og den lave affektbevisstheten for de ulike affektene skapte ulike 

problemer (K. Monsen et al., 2000). For eksempel viser studien at lav affektbevissthet for 

skyld tenderte for avhengighetsproblemer og selvavgrensning i relasjon til andre. Eller at lav 

affektbevissthet for tristhet pekte mot vanskeligheter for å sørge og integrere tap (K. Monsen 

et al., 2000). Lav grad av affektbevissthet generelt kan manifesteres forskjellig. For eksempel 

gjennom en upersonlig og uklar kommunikasjonsstil, manglende kjennskap til egne følelser 

og motivasjon, manglende kontroll over egne følelser eller lite åpenhet for å la forskjellige 

følelser virke på seg slik at de integreres i selvbildet eller mentale bilder av andre (J. T. 

Monsen & Solbakken, 2013).  

1.1.3 Affektbevissthetsmodellens teori om endring  

Mikroendringer 

Affektbevissthetsmodellens antakelser om endring bygger først og fremt på antakelsen om at 

“endring i terapi vokser frem på mikroplanet gjennom den terapeutiske dialogen” (J. T. 

Monsen & Solbakken, 2013). Mikroendringer skjer mellom terapeutens interaksjoner, 

pasientens responser og terapeutens påfølgende intervensjoner (J. T. Monsen & Solbakken, 

2013) Disse mikroendringene samsvarer på mange måter med Greenberg (1986) sine 

beskrivelser av endring i terapi som umiddelbare endringsøyeblikk i terapisamtalen. Modellen 

bygger på antakelsen om at terapeutens intervensjonsfokus påvirker pasientens 

affektrepresentasjon. Flere studier underbygger denne antakelsen (Hill et al., 2008; J. Monsen, 

T & Monsen, 1999; Sachse, 1992). Ut fra Kohuts selvobjektkonsept, antar modellen at 

manglende kontakt med egne følelser gjør at man mister kontakten med seg selv. 

Systematiske intervensjoner som retter seg mot pasientens affekter og script, antas å hjelpe 

pasienten til å gjenvinne kontakten med egne følelser og selvtilstander (J. Monsen, T & 

Monsen, 1999). 
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ARIF: Systemisk arbeid med affektintegrasjon i terapi 

Affektbevissthetsmodellen benytter et system kalt Representasjon og Intervensjons Fokus 

(ARIF) som guider terapeuten til å velge affektintegrerende intervensjoner ut fra hvordan 

pasienten representerer sine selvopplevelser fra øyeblikk til øyeblikk i den terapeutiske 

dialogen (J. T. Monsen & Solbakken, 2013). ARIF består av seks hovednivå som 

representerer ulike nivåer av mental representasjon av følelser (J. T. Monsen & Solbakken, 

2013). ARIF har en hierarkisk oppbygging, der de laveste nivåene representerer de 

intervensjonsfokusene det er fordelaktig å starte med. J. T. Monsen og Solbakken (2013) antar 

at de laveste fokusnivåene, å tydeliggjøre pasientens evne til å fornemme og integrere egne 

følelser er den viktigste delen av følelsesarbeidet. I påfølgende avsnitt blir en kortfattet 

versjon av J. T. Monsen og Solbakken (2013) sine beskriver av hovednivåene i ARIF 

beskrevet. 

På scenisk nivå (nivå 1) fremmes endring ved å tydeliggjøre og nyansere spesifikke scener, 

situasjoner eller hendelser. Intervensjoner på dette nivået er nyttige hvis pasienten er uklar, 

men hvis pasientens beskrivelser er tydelige, utforskes gjerne affektinnholdet videre. Sceniske 

beskrivelser kan være nyanserte, overdetaljerte, abstrakte, utydelige eller upersonlige. Disse 

ulikhetene innehar implisitt informasjon om den psykiske strukturen, altså automatiske 

vanemønstre for blant annet persepsjon, affektintegrasjon og meningsdannelse. 

På semantisk nivå (nivå 2) fremmes endring ved identifisering og differensiering av 

emosjoner. Ved hjelp av språklige begreper blir kroppslige og mentale følelsessignaler 

integrert som samme affektopplevelse. Språklig kategorisering bidrar altså til å inkludere alle 

følelsesaspektene, slik at fragmenter av affektopplevelsen ikke forblir sensoriske, ubearbeide 

og uforklarlige fenomener. Identifisering og benevning av emosjoner tilsvarer ikke 

nødvendigvis en høy affektintegrasjon. Grad av integrasjon vises først på neste nivå. 

På affektbevissthetsnivået (nivå 3) fremmes endring ved å undersøke de fire 

affektintegrerende funksjonene oppmerksomhet, toleranse, emosjonell ekspressivitet og 

begrepsmessig ekspressivitet (Jon Monsen, Ødegård & Melgård, 1989). På dette fokusnivået 

undersøker terapeuten hvordan pasienten bærer sine følelsestilstander og representerer dem 

utad.  

På scriptnivå (nivå 4) fremmes endring ved å identifisere og bevisstgjøre maladaptive 

affektmønstre. Script beskrives gjerne som den “automatiske, pre-refleksive formen for 
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organiserende aktivitet”(J. T. Monsen & Solbakken, 2013), og maladaptive script påvirker 

dermed sunn affektintegrasjon, ved at den integrerende organiseringen av følelser, atferd og 

kognisjon forstyrres. Målet er å bryte de uhensiktsmessige mønstrene, ved å arbeide med nivå 

2 og 3 for å øke grad av affektbevissthet for de involverte følelsene.  

På kontekstualiseringsnivået, (nivå 5) undersøkes og omformes selv-andre representasjoner. 

Terapeuten forsøker å skape realistiske bilder av betydningsfulle andre og pasienten selv. En 

økt affektintegrasjon (nivå 3) og innsikt i script (nivå4) antas å fremme endring på dette 

nivået. Identifisering av formative scener og relasjoner scriptet oppsto i, kan gi innsikt i 

scriptmønsteret og endre selv/andre-representasjoner. I tillegg identifiseres nye analoger og 

pasientens egen delaktighet. 

Siste fokusnivå overskridelse (nivå 6) identifiserer endring på et av de overnevnte 

representasjonsnivåene. Identifiserer terapeuten endring kan dette valideres og 

mestringsopplevelser utbroderes ved å vektlegge hvilke følelser dette aktiverte i pasienten 

eller interpersonlige konsekvenser av overskridelsen. En tydeliggjørelse vil kunne fremme 

håp og motivasjon i pasienten. Dette nivået benyttes også til å oppfordre til overskridelse. 

Prosesslæring 

En antakelse i affektbevissthetsmodellen er at varige og generaliserte endringer fra 

terapiprosessen kan forklares ut fra begrepet prosesslæring (J. Monsen, T & Monsen, 1999). 

Modellen under illustrerer hvordan prosesslæring kan finne sted i en affektbevissthetsfokusert 

terapi.  

Figur 1 Prosesslæring i ARIF. (J. Monsen, T & Monsen, 1999) 
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Arbeidsmønsteret kjennetegnes av at den terapeutiske samtalen på ny og på ny beveger seg 

gjennom ARIF`s hierarkiske nivåer slik figuren viser. Denne personlige refleksjonsprosessen 

beskriver J. Monsen, T og Monsen (1999) på følgende måte: Pasienten retter 

oppmerksomheten mot indre affekttilstander og vil etter hvert oppleve en bedre 

oppmerksomhet for sine affekter. Dernest vil pasientens toleranse gjør at pasienten beveges 

av følelsen slik at den kan integreres. Følelsens signalverdi, som pasienten får tak i ved økt 

affektbevissthet, fremmer bedre artikulering av affektopplevelser, og pasientens utrykk blir 

mer nyansert. Slike nyanserte affektrepresentasjoner antas videre å vekke mer nyanserte 

responser fra omgivelsene (J. Monsen, T & Monsen, 1999; Ole André  Solbakken, 2013). 

Modellen ønsker å fremme endring gjennom å øke grad av affektintegrasjon. Flere studier 

viser sterke sammenhenger mellom grad av affektintegrasjon og eksterne mål på psykisk 

helse, som symptomtrykk, grad av relasjonelle vansker, somatiseringsproblemer, 

selvbildeproblematikk, generell psykologisk fungering og personlighetsproblematikk (Choi-

Kain & Gunderson, 2008; Holmqvist, 2008; Lech, Andersson & Holmqvist, 2008; Ole André 

Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2011; Waller & Scheidt, 2004)  

1.2 Forskningsspørsmål 

Psykoterapi er en behandlingsmetode som virker for de fleste men ikke alle (Lambert, 2013). 

Omtrent 79 % av pasienter som mottar behandling opplever bedring (Wampold, 2010) men 

noen pasienter vil kunne oppleve manglende effekt eller forverring (Norcross, Wampold & 

Hilsenroth, 2011). Denne studien ønsker å studere to terapiforløp som ut fra endring i 

utfallsmål mellom terapistart og terapislutt er kategorisert med ulikt utfall. Dermed vil denne 

studien kunne undersøke endringsprosesser i to terapiforløp hvor den ene pasienten trolig vil 

rapportere bedring og den andre ikke. Gjennom affektbevissthetsmodellen som rammeverk 

ønsker denne studien å undersøke prosess og utfall. Studien ønsker å benytte 

forskningsverktøyet ARIF for å undersøke den terapeutiske dialogen på mikronivå. Ulikheter 

i de to forløpene vil trolig kunne kaste lys over hvordan og hvorfor de to forløpene får ulike 

utfall. Det overordnede forskningsspørsmålet ønsker å belyse:  

Hvordan kan en terapeut bruke affektbevissthetsmodellens intervensjonsfokus og 

representasjonsfokus mest mulig effektivt for å fremme bedring? 

For å kunne svare på dette, vil følgende forskningsspørsmål besvares:  
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1) Hvilke endringer ser vi?  

2) Hvordan kan vi forstå endringene i lys av terapiprosessen?  

Forskningsspørsmålet vil besvares ved og blant annet undersøke følgende underpunkt, som 

bygger på teoriens antakelser om endring: 

- Består affektbevisthetsarbeidet av et fokus på samtlige fokus- og 

representasjonsnivå? Er det noen nivåer som favoriseres? 

- Består affektbevissthetsarbeidet av et eksplisitt fokus på affekter? Er det noen 

affekter som favoriseres? 

- Sammenfaller terapeutens og pasientens taletid på ARIF`s innhold og 

strukturnivå? Ses noen mønstre over terapiforløpet? 

- Sammenfaller økning i affektintegrasjon med nedgang i symptomtrykk og 

interpersonlige vansker? 
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2 Metode og Analyse 

2.1 Design 

Denne studien undersøker endring og endringsprosesser i terapi ved å benytte en “mixed 

method” tilnærming (Conrad & Serlin, 2011). Det fundamentale prinsippet for denne 

tilnærmingen er at data samles inn ved å benytte ulike strategier og metoder slik at fordelene 

for den ene metoden veier opp for ulempene i den andre (Johnson & Turner, 2003). En 

inkluderende og pluralistisk tilnærming, som “mixed method” representerer, kan gi en 

forståelse og innsikt som kvalitative eller kvantitative metoder ikke kan gi alene (Conrad & 

Serlin, 2011) Innenfor psykoterapiforskningen ses derfor slike studier som viktige 

bidragsytere for å forstå endring i terapi bedre (Elliott, 2010). I denne studien benyttes 

affektbevissthetsmodellen som rammeverk, og da modellen antar at endring skjer på 

mikronivå, så vil de kvantitative og kvalitative dataene kjennetegnes av dette detaljnivået. 

Gjennom en sammenligning og syntetisering av de ulike metoderesultatene, håper denne 

studie å kunne studere og belyse endringene i de to terapiforløpene på en helhetlig måte.   

2.2 Datamaterialet 

Datagrunnlaget til studien er hentet fra “Norsk Multisenterstudie av Prosess og Utfall i 

Psykoterapi” (Havik et al., 1995), et prosjekt som undersøker effektiviteten av psykoterapi 

ved norske poliklinikker. Prosjektet inkluderer 370 pasienter og 89 psykologer, og i denne 

studien blir vi introdusert for en terapeut og to av hennes pasienter. Pasientene er 

forhåndsselektert ut fra flere kriterier. De har samme terapeut, et relativt langt terapiforløp og 

likheter i diagnostikk i henhold til psykosomatikk. Samtidig viser de ulik grad av endring på 

endringsmålene SCL-90 (Derogatis, 1994) og IIP 64 (Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 

2000), og kategoriseres som to terapiforløp med ulikt utfall. Det ene forløpet regnes som et 

forløp med godt utfall og det andre som et terapiforløp med dårlig utfall. Ved hjelp av ID-

nummer i databasen, er sensitivt materiale som navn og terapisted ukjent for forfatteren. 

Pasientdata, lydopptak og transkribert materialet har blitt behandlet med konfidensialitet og 

oppbevart i Tjenester for Sensitive Data (TSD), en forskningsplatform som oppfyller strenge 

krav til lagring og behandling av forskningsdata ved Universitetet i Oslo. For og videre sikre 

anonymitet er stedsnavn, dialekt og andre mulige gjenkjennbare karakteristikker anonymisert 
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i det transkriberte materialet og ved omtale av pasientene benyttes oppdiktede navn. 

Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite (REK). 

2.2.1 Presentasjon av “Mina” og “Lotte” 

Mina er en kvinne i starten av 30-årene som bor sammen med sin samboer og to døtre. I første 

time forteller hun at hun har vært plaget av tilbakevendende depressive perioder og 

panikkanfall i mer enn ti år, og grunnen til at hun søker behandling ved terapistart er først og 

fremst “angsten min for å bli syk og dø”. Mina stiller mye opp for sin familie på bekostning 

av seg selv, og gjennom terapiforløpet forsøker hun å sette mer grenser for sine nærmeste. Det 

mest sentrale temaet gjennom Minas terapiforløp blir hennes affektbevissthet, hvordan hun 

merker, tolererer og utrykker affektopplevelsene sine. Før påbegynt terapi ble Mina utredet 

med de kliniske intervjuene SCID-I og SCID-II (Spitzer, Williams, Gibbon & First, 1990a, 

1990b). Ut fra disse resultatene og kriteriene i DSM-IV (American Psychiatric Association, 

2000) fikk hun følgende tre diagnoser: tvang, hypokondri og panikklidelse. Ved 

behandlingsstart benytter hun antidepressiva (zoloft) og antipsykotika (nozinan). Hun starter i 

ny jobb samtidig som hun starter terapien. Minas behandling varer i 3 år og består av 89 

timer. 

Lotte er en kvinne i starten av 30-årene som bor sammen med sin sønn og samboer. Hun 

arbeider som terapeut og tar videreutdanning samtidig. Begrunnelsen for at hun søker 

behandling er å forebygge depressive perioder og psykosomatiske plager, i tillegg til å arbeide 

med å bli mer “fornøyd med seg selv”, noe hun tror skyldes at hun har “for liten tro på at jeg 

er bra nok slik jeg er”. Lotte påvirkes av nedbemanninger og omplasseringer på jobb, og 

arbeidssituasjonen blir et sentralt tema for terapien. Før påbegynt terapi ble Lotte utredet med 

de kliniske intervjuene SCID-I og SCID-II (Spitzer et al., 1990a, 1990b). Ut fra resultatene og 

kriteriene i DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) fikk hun diagnosen 

smerteforstyrrelse ved behandlingsstart. Fra tidligere er hun diagnostisert med diagnosen 

lifetime markant depresjon, men denne oppfylles ikke ved terapistart. Hun benytter 

antidepressiva (zoloft) ved behandlingsstart. Lottes behandlingsforløp varer i 4 år og består av 

135 terapitimer. 

2.3 Mål for prosess, endring og utfall 
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Studien ønsker å studere ending ved å undersøke både endringsprosesser, endringsmekanisme 

og utfall (Doss, 2004). Forskningsverktøyet ARIF (vedlegg 1) vil benyttes for å studere 

terapeutens intervensjoner, pasientens representasjon og mulige mikroendringer. I tillegg 

ønsker studien å benytte en tilleggsskala (vedlegg 2) som ut fra ARIF kan skåre grad av 

affektintegrasjon. En sterk sammenheng mellom grad av affektintegrasjon og eksterne mål på 

psykisk helse begynner å bli etablert (J. T. Monsen & Solbakken, 2013) og denne studien 

ønsker derfor å inkludere mål for affektintegrasjon, for å fange opp flere ulikheter mellom 

terapiforløpene. Grad av affektintegrasjon kan kvantifiseres på ni nivåer, fra nivå 1 (følelsen 

avspaltes og gjøres verdiløs) til nivå 9 (aktiv verditilegnelse), og endring kan dermed 

identifiseres ved å avdekke endring i grad av affektintegrasjon. Ut fra begrensningshensyn 

undersøkes bare endring i toleranse. I tillegg benytter denne studien the Symptom Checklist 

90-Revised (Derogatis, 1994) og Inventory of Interpersonal Problems-64 (Horowitz et al., 

2000). Disse måleverktøyene måler grad av symptomtrykk og interpersonlige vansker. 

Resultatene presenteres ved hjelp av total gjennomsnittsskåre fra IIP-64 og et globalt mål, the 

Global Severity Index (GAI), i SCL-90-R. I prosjektet “Norsk Multisenterstudie av Prosess 

og Utfall i Psykoterapi” (Havik et al., 1995) er måleinstrumentene benyttet ved terapistart, 

terapislutt, oppfølging og underveis i terapiforløpet, noe som gir en mulighet til å se endringer 

ved ulike tidsperioder av forløpene. Resultatene presenteres grafisk i studiens resultatdel. 

2.4 Prosedyre 

2.4.1 Utvalg av terapitimer, transkribering og koding i ARIF 

Datagrunnlaget for studien er 14 terapitimer. For å kunne gjenspeile prosess og endring, er de 

utvalgte timene valgt jevnt ut over terapiprosessen og etter lydkvalitet. I terapiforløpet til 

Mina er time 1, 2, 12, 40, 60, 80 og 89 utvalgt, og i terapiforløpet til Lotte er time 1, 2, 12, 41, 

80, 101 og 135 valgt. Time 1 og 2 i begge forløpene er ikke transkribert av forfatter, men 

rekodet. Datamaterialet antas å være representativt for de to terapiforløpene. Etter utvelgelsen 

ble lydfilene transkribert inn i Excel ark og transkriberingen ble gjennomgått to ganger for å 

sikre nøyaktighet i den terapeutiske dialogen. Nonverbale og paraverbale ytringer som 

snøfting, lengre pauser og gråt ble inkludert i dialogen ved parentes. Terapisamtalen ble 

fordelt i ruter, “snakketurer”, ut fra fokusnivå og hvem som snakket. På venstre side av 

dialogen ble strukturnivå kodet, både hovednivå og undernivå, og på høyre side ble koder for 
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affekt- og relasjonskategorier satt. I snakketurer hvor flere relasjoner eller affekter opptrådte 

samtidig, ble den viktigste markert ved å settes først. Det øverste ARIF nivået, overskridelse, 

ble parallellkodet for å tydeliggjøre endringer. For eksempel hvis en snakketur kodes som 

overskridelse på nivå 3.4a (om og hvordan følelsesaspektet i opplevelsen artikuleres) så 

illustrerer denne koden at pasienten overskrider begrepsmessig ekspressivitet.  

2.4.2 Koder og reliabilitet 

Reliabiliteten av det kodede datamaterialet er sikret gjennom opplæring og veiledning. Før 

kodeprosessen utførte forfatter (koder 1) et 30-timers undervisningskurs i ABT og ARIF. 

Videre mottok forfatter ukentlig fellesveiledning parallelt med kodeprosessen som tilsvarer 12 

timer. Deretter ble samtlige koder gjennomgått av ny koder (Lars Myrstad Kringen). I de fem 

siste terapitimene i Minas forløp hvor koder 1 og koder 2 ikke var enige, gjennomgikk 

veileder Jon T. Monsen disse kodene. De resterende ni timene av materialet ble gjennomgått 

og godkjent i sin helhet av veileder Jon T. Monsen. For å sikre kodingen ytterligere har koder 

1 og koder 2 vært uvitende om terapiutfallene.   

2.5 Analyser 

Datamaterialet ble videre behandlet i Excel, Interact 14.0 og SPSS. Applikasjonen Interact 

14.0 ble brukt for å synkronisere lydfilene og kodematerialet på millisekundnivå, ved at 

kodene ble tastet inn samtidig som lydfilen spiltes. Dette arbeidet gjør det mulig og 

tidsmessig undersøke hvor mye tid terapisamtalen befinner seg på de ulike struktur- og 

innholdsnivåene. Videre ble de syv timene fra hvert forløp slått sammen til en metafil i 

Microsoft Office Excel, før deskriptive analyser ble gjennomført i statistikkprogrammet SPSS 

versjon 22. Deretter ble dataet behandlet videre i Excel. Resultatene fremstilles i tabeller i 

resultatdelen. De kvalitative analysene har blitt gjort parallelt med prosessene over.  
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3 Resultater 

Den følgende resultatdelen er todelt, der terapiforløpet med antatt godt utfall presenteres først, 

før terapiforløpet med antatt dårlig utfall presenteres etterpå. I hvert forløp beskrives først 

endrings- og prosessobservasjoner, før de kvantitative resultatene vises til slutt. Da studien 

benytter “mixed method” tilnærming hvor flere resultater skal sammenfattes, vil studien 

oppsummere og diskutere noe underveis i resultatdelen.  

3.1 Resultater fra terapi 1: Mina 

3.1.1 Kvalitative endringsobservasjoner  

Minas selvrepresentasjon  

Ved terapistart utrykker Mina sine selvopplevelser og selvtilstander globalt og generelt. For 

eksempel sier hun at hun har “problemer med nerven” når hun forteller om angsten sin, eller 

grove kategoriseringer som “lyst” eller “tungt” om hvordan hun har det. For eksempel 

forteller hun i første time at “nå er det litt lyst og godt”, men før ferien var det “en ganske 

tung tid”. Videre knytter hun kroppslige signaler på følelser og fysiske smerter til sykdom og 

død “når jeg liksom kjenner at jeg har vondt et sted, ok, da har jeg kreft der” og fysiske 

kjennetegn på følelser blir uforklarlige fenomener, som hun ikke har “peiling” på “hva det er, 

men sånn er det bare”. Mina forteller videre at angstanfall og depressive periodene bare 

“kastes på” henne “helt plutselig” uten forvarsel eller årsak, og slike utrykk indikerer trolig 

en uklar og global objektreferanse for tristhet og frykt, der affektopplevelsen ikke kobles til 

konkrete situasjoner eller relasjoner. Ved behandlingsstart plages Mina av flere 

psykosomatiske plager som tensjonshodepine, migrene, stiv nakke, vonde skjerver, nedrissede 

tenner, ledd og muskelplager. I et affektbevissthetsperspektiv kan det være utrykk for 

affektaktivering, av ubehagelige følelser kommer til utrykk som kroppslige plager på 

bakgrunn av manglende begreper på egne følelser og selvtilstander. I første time hører man 

som observatør at affektopplevelsene fremtrer uklare for henne, for eksempel beskriver hun 

tristheten som “sånn tung i hodet og.. veldig sånn.. er liksom så pessimist”, samtidig som en 

interesse for å forstå dette uklare tydelig kommer frem i hennes ivrige stemme. Det viser seg 

at Mina ikke har delt sine egne affektopplevelser og selvtilstander med andre de siste årene, 
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noe hun tidlig i behandlingsforløpet utrykker at hun vil endre. Allerede i time 12 oppgir hun 

at “jeg tror jeg begynner å skjønne at jeg må begynne å slippe ut litt av den i blant (ja) at det. 

At du blir som en diger bombe til slutt” og i trå med dette ønsket begynner hun å dele sine 

følelser i nære relasjoner og blir samtidig mer presis i sin uttrykksform. 

Tentativt scriptmønster 

På bakgrunn av de syv kodede terapitimene fremtrer Minas kjernescript som en variant av å 

leve for andre script (Monsen & Monsen, 1998), hvor hun på tvers av situasjoner og 

relasjoner har en tendens til å ta på seg andres ubehag og problemer. For eksempel når 

datteren skulker en dag fra skolen tenkte hun at det “er min feil at ungen min har skulket” og 

forteller at hun opplevde og “fullstendig mislykkes som mor”. Hennes urealistiske 

ansvarsfølelse kan trolig gi henne en opplevelse av “å ikke strekke til” for sine nærmeste og 

dermed skape en “konstant dårlig samvittighet”. Den emosjonelle dynamikken i scriptet 

fremtrer som en uklar sammenblanding av de tre følelsene tristhet, angst og skyld, som trolig 

overvelder henne fordi hun forteller at hun blir “grepet av panikk” eller faller inn i de “tunge” 

og “jævlige” depressive periodene. Frykten virker til å påvirke hennes oppmerksomhet i 

størst grad ved og konstant “surre i bakhodet” og ved at hun forteller at “det går ikke en dag 

uten at jeg tenker jeg har kreft”. Hun fremtrer å håndtere de ubehagelige følelsene ved og 

systematisk ignorere egne affektopplevelser ved hjelp av medikamenter eller å rette 

oppmerksomheten mot andre. Hennes ekspressive utrykk kjennetegnes av at hun holder 

ubehaget for seg selv, eller at hun i nære relasjoner til samboer og døtre, utrykker tristheten, 

bekymringene og skylden som sinne. Scriptaktiveringen fremstår å forhindre henne i å være i 

behagelige følelser, for eksempel beskriver hun “jeg klarer liksom ikke å glede meg ordentlig 

over glade ting” og “jeg er redd for at har jeg det for godt så er det et eller annet som 

kommer ned dalende i hodet på meg”. Under er en skjematisert fremstilling, Tabell 1, av Minas 

tentative scriptmønster. 
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Tabell 1 Minas kjernescript: “å leve for andre” (K. Monsen & Monsen, 1998)  

 

 

 

 

 

 

          

Note: V=virkning, H= håndtering, X=automatisk affektkobling, ≠ = brudd 

Mors bidrag og nye analoger 

“Sykdomsangsten går i arv”. Gjennom terapiforløpet virker det som om terapeuten har 

tydelige intensjoner om å forankre det emosjonelle scriptmønsteret til formative kontekster 

med mor. Mor har gjennom Minas oppvekst delt sin sykdomsangst med barna ve då forteller 

for eksempel: “å herregud jeg har en kul i puppen, nei da har jeg kreft, nå dør jeg” og “åh 

hva skal det bli av dere hvis jeg dør” og “hvordan skal dere greie dere da?”. I tillegg var 

både mor og stefar taxieiere og arbeidet mye, og den manglende tilstedeværelsen, 

uforutsigbarheten og manglende stabiliteten i foreldrekontakten har sannsynligvis skapt en 

utrygg tilknytning hos Mina med forlatthetsangst og høy beredskap. Når mor var på jobb var 

hun “mye redd for henne”, og denne gjentatte redselsaktiveringen har sannsynligvis skapt en 

redsel for å miste tilknytningen til mor, være alene eller miste dem hun er glad i. Mina 

forteller at når mor kom hjem senere enn planlagt så “ble jeg sint” og “så kjeftet jeg”, og 

disse scenene vurderes som formative scener for hennes ekspressivitet i kjernescriptet, hvor 

bekymring vises som sinne, slik hun i dag har “sinneutbrudd” hjemme. Som barn fikk Mina 

heller “aldri pratet helt om, ordentlig om hvorfor” hun hadde de følelsene hun hadde, noe 

som trolig kan har bidratt til hennes usikkerhet på egne følelser, at de ikke “er det mest riktige 

kanskje”. Siden mor og stefar arbeidet mye fikk hun en reservemorrolle i familien og tildelt et 
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enormt ansvar hjemme for sine yngre søsken, da var “liksom ansvaret mitt å få dem på skolen 

og når de kom hjem igjen så kokte jeg poteter og kanskje laget middag og..”. Det enorme 

ansvaret og lojalitetsfølelsen ovenfor søster, bror og mor skaper sannsynligvis over tid en 

skyldfølelse over ikke å strekke til, og når hun selv får en datter i ung alder starter 

angstanfallene og sykdomsangsten: “da turte jeg ikke legge meg til å sove om natten for jeg 

var redd jeg skulle få hjerneblødning mens jeg lå og sov og hun skulle være der alene”. Mina 

ønsker å “skåne” sine barn for sine angstanfall og depresjoner slik at hun ikke skremmer dem 

slik hennes mor gjorde med henne. Mina sier hun er mye redd for eldste datter, og hennes 

tidligere redsel for å miste mor og bli alene i verden, spiller seg trolig ut i relasjonen med 

eldste datter. I tillegg viser hun en manglende selvavgresning til datteren “jeg kjenner meg 

igjen så godt i henne nå”, som sannsynligvis gjør at hun ikke klarer å skille sinn ungdomstid 

fra datterens, og ser ikke at datteren ikke trenger å gjennomgå de samme tingene som henne, 

selv om de har flere likheter i sine relasjonshistorier. 

Bedring og endringer i affektrepresentasjon i ARIF 

I den siste terapitimen forteller Mina at hun har det “ganske allright”, “fått mer ro med meg 

selv”, “klarere syn på ting” og ønsker “å bli litt positiv og begynne å tenke litt fremover”. 

Videre forteller hun at hun ikke lenger har de “alvorlige nedperiodene” eller angstanfallene, 

noe hun attribuerer til at hun nå sier til seg selv at “dette skal jeg klare” fordi “så lenge du får 

ting og tang på bordet så blir det verre der og da, og så er det egentlig bedre etterpå”. Dette 

utsagnet viser at hun tillater seg å la ubehagelige følelser virke på seg, en markant endring fra 

hennes tidligere håndtering hvor hun var “redd for å prate om ting (…) for da kjenner jeg det, 

følelsen ordentlig godt”. I tillegg fremstår hun motivert til å fortsette å arbeide med følelsene 

sine, ved at hun blant annet sier “jeg skal jobbe med sinne mitt (ja) fremover (ja) da, det har 

jeg bestemt meg for”. Dette utsagnet tolkes også som et utrykk for en voksende agens, og 

skiller seg fra hennes tidligere likegyldighet og initiativløshet. Ved terapislutt er kjernescriptet 

hennes delvis oppløst. “Det var jeg som tillot meg”, utrykker hun i siste time når de snakker 

om hvordan hun tidligere stilte opp for mor, søster og bror, på bekostning av seg selv. Nå 

setter hun grenser og sier “altså det er jo ikke så fælt å kunne si nei hvis jeg ikke har lyst” og 

“nå kan jeg si nei uten at jeg får sånn super dårlig samvittighet”. I siste time forteller Mina at 

mor går gjennom et tvangssalg av leiligheten sin og i denne historien viser Mina en 

selvavgrensning til mor ved at hun ser at tvangssalget er mors problem og ikke hennes. Dette 

viser hun ved å si “dette er ikke helt min greie”, samtidig som hun klarer å holde på sin 
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selvopplevelse av å ha det “ganske allright”, selv om mor har det vanskelig. Bedre 

selvavgrensning og den minkende ansvarsfølelsen ovenfor mor, søster og bror resulterer 

sannsynligvis i en redusert skyldfølelse, “den dårlige, veldig dårlige samvittigheten (…) har 

jeg heller ikke lenger”. En annen viktig endring i scriptet er at Mina har en tydeligere 

objektreferanse for frykten “det som har vært verst for meg opp igjennom er redselen for å 

miste moren min” hun er “grunnen til at jeg har denne dødsangsten”, en innsikt som trolig 

har minsket frykten ved at den uklare og globale fryktopplevelsen er blitt knyttet til en 

relasjon og spesifikke situasjoner, og dermed blitt mer forståelig. I forhold til ekspressivitet 

klarer Mina ved behandlingsslutt å begrepsmessig utrykke til eldste datter at “nå i dag har jeg 

det egentlig ikke allright, at det er derfor jeg er litt irritabel og sint”, en overskridelse både på 

affektbevissthetsnivå og scriptnivå ved at hun klarer å utrykke bekymring uten å utrykke 

sinne. Samtidig fokuserer hun på de interpersonlige konsekvensene av sitt endrede utrykk i 

barna: “hvis jeg ikke hadde fått hjelp her og sånn, så tenker jeg meg kanskje at jeg hadde 

gjort akkurat det samme” som mor og “ ført over på henne på et vis, angsten min og sånne 

ting”. Oppsummert, ut fra hvordan Mina representerer seg selv i siste time, virker hun til å ha 

innsikt i sitt tidligere scriptmønster, følelsene som inngår og tidligere handlingsmønstre, og 

gjort flere endringer. Som observatør virker det som om både Mina og terapeuten ser store 

forandringer, for begge snakker om hvordan Mina “var før” og hvordan hun er “nå”.  

Endring i symptomtrykk og interpersonlige vansker 

Måleverktøyene SCL-90 og IIP-64 viser at Mina ved behandlingslutt har betydelig lavere 

symptomtrykk og bedre relasjonell fungering sammenlignet med terapistart. Grafene viser at 

symptomtrykket øker i starten av terapien, i en periode hvor Mina sluttet med medikamenter 

og er gjennom en abort (time 12). Deretter fremtrer hennes fungering uendret frem til time 60, 

da hun får et jevnt rem til siste time. Ut fra endringskurvene skjer store endringer i siste 

tredjedel av terapiforløpet. Bedringen vedvarer på begge mål som illustrer i Figur 2. 

Endringsgrafene sammenfaller med endringsbeskrivelsene ved terapistart og terapislutt. 
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Figur 2 Endringsprosessen fremstilt ut fra SCL-90 (GSI) og IIP-64.  

 

Endring i affekttoleranse for tristhet, frykt og skyldfølelse 

Figur 3 viser grad av toleranse for følelsene tristhet, frykt og skyldfølelse i enkelttimer og 

over forløpet. Hun øker sin grad av affektbevissthet for samtlige tre følelser. Tristhet og frykt 

fremtrer å stige i første halvdel av terapiforløpet, før toleransen for skyld øker i siste del av 

forløpet. Fra time 60 overveldes ikke Mina lenger av frykt og tristhet, men kan akseptere 

følelsene og la dem virke på seg. I de siste ti timene av terapiforløpet øker Minas toleranse for 

skyld betraktelig, og i time 89 kan hun anerkjenne skyldfølelsen og tillegge den verdi, i 

kontrast til time 80, hvor hun fortsatt ble overveldet av skyldaktivering.  

 

Figur 3 Toleranse for tristhet, frykt og skyld  
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Oppsummert ser vi en økt affektintegrasjon i Mina for følelsene tristhet, frykt og skyld, de 

sentrale følelsene i scriptet og en nedgang i symptomtrykk og bedre relasjonell fungering. 

Dette samstemmer med endringsbeskrivelsene til Mina i siste time. Det er vert å merke seg at 

toleransen for tristhet og frykt øker før endringene kommer til syne i SCL-90 og IIP-64, da 

dette kan indikere at affektintegrasjon er en mulig faktor som har bedre psykisk helse. I tillegg 

kan vi undre oss over hvor raskt Lotte merker en endring i toleransen subjektivt, om hun 

merker den raskt eller om den må være på et nivå over en periode før toleransen påvirker 

subjektiv opplevelse, symptomtrykk og interpersonlig fungering. 

3.1.2 Kvalitative observasjoner av terapiprosessen 

Tydeliggjøring av scener (nivå 1) 

Terapeuten og Mina arbeider lite på et scenisk nivå. Etter de innledende timene har de ingen 

arbeidssekvenser på dette nivået i det kodede materialet, med unntak av innledning og 

avslutning av timene. I de første to timene handler de sceniske sekvensene om formaliteter 

rundt terapitilbudet, og kartlegging av Minas relasjonelle oppveksthistorie. Det minimale 

arbeidet på dette nivået kan trolig skyldes at Mina begrepsfester flere affektive opplevelser i 

sine sceniske beskrivelser. I tillegg til at terapeuten sannsynligvis registrerer at Minas 

sceniske beskrivelser er tydelige og derfor ikke trenger å tydeliggjøres mer. Som observatør 

til samtalen virker det som om terapeuten forstår Minas eksempler, og derfor ikke spør om det 

sceniske forløpet, men heller starter med å undersøke affektene og affektbevissthetsaspektene 

i stedet.  

Affekter i scener (nivå 2) 

Terapeuten benytter dette fokusnivået på flere måter. Som observatør oppleves dette arbeidet 

veldig virkningsfullt. Når Mina representerer sine affektopplevelser ved å benytte nivå 4 eller 

nivå 5, så undersøker terapeuten først hvilke følelse(r) som inngår på en åpen og utforskende 

måte, ved å bruke følelser generelt som følelseskategori. For eksempel ved å spørre “Jaha, 

hvordan føler du for det?”. Deretter når Mina fortsetter å fortelle, plasserer hun hvilken 

følelse som inngår i scenen ved å utrykke noe som “Det høres ut som du blir litt sånn sint på 

deg selv?” eller hun tydeliggjør og differensierer en følelsestilstand ved å si “ikke bare angst, 
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men det var kanskje også noe tristhet?”. Videre validerer terapeuten ofte Minas 

følelsestilstander. For eksempel forteller Mina i time 12 at hun har bestemt seg for å ta abort 

og at hun ikke kjenner at hun har noen dårlig samvittighet knyttet til valget. Terapeuten svarer 

“det må jo være en god, godt for deg i denne situasjonen”. Det kan se ut som at terapeuten 

bevisst bruker følelseskategorien udifferensiert behagelig når hun validerer bestemmelser 

hvor Mina er i kontakt med egne følelser og stoler på dem, ved overskridelser, eller når hun 

utrykker følelser rettmessig. Da kan hun si noe som “det må jo være litt godt for deg å få den 

følelsen at..”. Terapeutens arbeidsmåte, ved først å benytte følelser generelt, for deretter å 

plassere en følelse i de sceniske beskrivelsene, og gjennom validering, virker til å bringe frem 

en undersøkende holdning i Mina, for hun fortsetter da å undersøke affektopplevelsene sine 

videre.  

De fire affektbevissthetsaspektene (nivå 3) 

Oppmerksomhet 

I terapiprosessen ses noen arbeidssekvenser mellom terapeuten og Mina hvor samtalen 

beveger seg systematisk oppover undernivåene i affektbevissthetsmodellen. Disse sekvensene 

ser ut til å være særlig nyttige, fordi de er nye måter å undersøke og representere 

affektopplevelser på for Mina. I starten av time to ses en slik oppmerksomhetssekvens, da 

Mina forteller at hun har følt seg urolig de siste par dagene etter første terapitime. Terapeuten 

spør da: “Hvordan merker du det?” et åpent oppmerksomhetsspørsmål, uten spesifisering av 

underkategori. Mina svarer med å fortelle om kroppslige signaler som for eksempel at “det 

skiller litt ekstra i magen og hjerte hopper over et slag”. Terapeuten validerer “Du kjenner 

det kroppslig”, før hun undersøker, stemningsbeskrivende signaler: “Merker du det på 

tankene dine?” Mina svarer og terapeuten validerer: “Akkurat, så det er tanker som du, du 

strever med” før hun beveger seg til et nytt affektnivå “Er det ting som får deg til å tenke på 

det?” Det siste spørsmålet, med ordet “ting” blir en undersøkelse av objektreferanse. Det kan 

virke som at terapeuten noen ganger ønsker å undersøke intensitet av affekter i ulike 

situasjoner og kontekster, men at spørsmålet forsvinner inn i en undersøkelse av 

objektreferanse, ved at hun benytter spørreordet hva, hva det er med situasjonen og 

konteksten, og ikke hvilke kontekster eller situasjoner som intensiverer eller minimerer en 

affekt. Terapeuten og Mina arbeider også med oppmerksomhetsøvelser i timene: “Hvis du tar 

skuldrene dine ned, sånn, og så prøver og, og, og puste ned i magen, så er jeg sikker på at du 
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kjenner at kroppen er mer ledig?”. Slike øvelser viker til å bli tatt godt imot av Mina, og gir 

henne en anledning til å øve på å styre oppmerksomheten.  

Toleranse  

Terapeuten og Mina fokuserer mye på hvordan tristhet og frykt virker inn på Mina og 

hvordan hun håndterer dem, noe som trolig har bidratt til den økte toleranse Mina etter hvert 

utvikler for disse følelsene. Affektfokuset i terapiprosessen kjennetegnes av en veksling 

mellom de første to undernivåene. For eksempel forteller Mina at hun opplever vondt for å 

puste, og terapeuten undersøker håndtering ved å spørre “Når du kjenner det, hva gjør du 

da?” og etter Minas svar undersøkes virkningen “Hvordan blir det da?”. Terapeuten 

validerer ikke uhensiktsmessige håndteringsstrategier som for eksempel Minas systematiske 

unngåelse av ubehagelige følelser med medikamenter eller alkohol, men undersøker heller 

virkningen “Hjalp det?”. Hun forsøker å tydeliggjøre objektreferansen for tristheten eller 

frykten ved å spørre etter spesifikke situasjoner eller relasjoner som aktiverte disse følelsene i 

Mina. Gjennom et slikt arbeid tydeliggjøres sannsynligvis sammenhengen mellom Minas 

subjektive følelsestilstander og kontekstuelle referansepunkt. Mina virker til å oppleve dette 

arbeidet som nyttig, og gjennom en synliggjøring av håndteringsstrategier ser hun 

sannsynligvis etter hvert også sine håndteringer som opprettholdende faktorer for problemene 

sine. Minas er ofte usikker på om hun vil klare seg uten medikamenter, og da motiverer 

terapeuten henne gjennom å tydeliggjøre hva hun har klart uten “det er jo ganske viktig (ja) 

og (ja) erfare at du kommer deg gjennom tunge stunder uten tabletter.” og at det trolig vil bli 

lettere: 

 “men kanskje neste nedgang vil bli på den måten at du vil tåle det litt bedre enn forrige gang. 

For jeg tror at for når vi sitter å snakker om disse tingene her nå igjen og igjen så blir det 

mer eh kjent for deg hva som skjer med deg. (mm) Og da kan du også kanskje tåle det litt 

bedre, og når du tåler det litt bedre så får du kontroll over de følelsene som kommer (ja) da er 

det ikke de som tar kontroll over deg.” 

Mina responderer ved å holde samme affektfokus som terapeuten, og utrykker en stolthet og 

en glede over å klare livet uten tabletter, og begynner å beskrive alle fordelene hun har lagt 

merke til den siste tiden. 
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Emosjonell ekspressivitet 

Affektarbeidet med emosjonell ekspressivitet i terapiprosessen inneholder et fokus på - 

hvordan Mina vedstår seg blant annet tristhet, frykt, ømhet og sinne (3.4a) og de 

interpersonlige virkningene av hennes utrykk hos familie og kollegaer (3.4d). Gjennom et 

vedvarende fokus hos dem begge undersøkes emosjonell ekspressivitet for blant annet 

scriptets sluttprodukt. For eksempel forteller Mina at hun føler seg “fjern og apatisk”, noe 

hun ikke viser, og terapeuten og Mina undersøker sammen denne diskrepansen mellom 

subjektiv opplevelse og vedståtthet. Trine undrer seg sammen med Mina over hva det kan 

komme av “at andre ikke merker det?” og validerer den manglende vedståttheten ved å si 

“det er nettopp det, det synes ikke på deg” og videre “andre ser det ikke”, før hun tydeliggjør 

det manglende utrykket ved å fokusere på imaginær interpersonlig virkning “det er jo tydelig 

at andre ikke har merket på den måten du har merket det for da ville nok noen ha sagt til deg 

at – nå ser jeg at du sliter, eller har det tøft eller?”. Samspillet mellom terapeuten og 

pasienten kjennetegnes av at terapeuten begrepsfester og synliggjør Minas følelsesopplevelser 

ut fra affektbevissthetsmodellen.  Dette vises for eksempel i et parti hvor Mina forteller at hun 

ikke tørr å begynne å gråte og da svarer terapeuten ved å bekrefte Minas manglende 

vedståtthet (3.4a) “ du holder gråten tilbake” og spør om dette henger sammen med Minas 

lave toleranse for tristhet (3.2a) “er det fordi du er redd for at da ville du ikke klare å stoppe å 

gråte?” , noe Mina bekrefter og forteller om en nylig situasjon hvor hun gråt for mannen. I 

dette overskridelseseksempelet påvirker terapeuten Mins affektfokus ved å synliggjøre 

gråtens virkning (3.4d): “nå så han det helt klart, ved at du gråt (jada). Og da kunne han 

faktisk gi deg litt omsorg og varme”, og “ da åpnet han seg”, “men det var jo på bakgrunn av 

at du åpnet opp og viste følelsen og kunne gråte.” Mina reflekterer videre over denne 

virkningen. 

Begrepsmessig ekspressivitet 

De kvalitative observasjonene av prosessen viser at den terapeutiske samtalen kjennetegnes 

av et arbeid med: hvordan Mina utrykker seg (3.4a) og de interpersonlige virkningen av 

hennes begrepsmessige utrykk (3.4d). Mina forteller at hun de senere årene holdt ubehagelige 

følelser for seg selv fordi hun opplever at hun “bryr andre”, at slik hun utrykker seg er 

“tullete” og at hun derfor “pynter på ting”. Terapeuten oppfordrer ofte og eksplisitt til å bryte 

denne tilbakeholdelsen av egne følelsesopplevelser. For eksempel bekymrer Mina seg over 

hvilke følelsesreaksjoner hun vil få etter aborten, og da sier terapeuten “Ja men da blir det 
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også veldig viktig å dele de følelsene, både med meg her og med mannen din og da hvis du 

føler at du kan dele med noen venninner”. I samme snakketur oppfordrer hun til overskridelse 

av scriptmønsteret “du skal ikke sitte igjen med alt det der inni deg”. Deretter knytter hun 

mors bidrag til hvordan mønsteret har utviklet seg, før hun avslutter snakketuren med en ny 

oppfordring til å dele følelsene; “Reaksjonene har du allerede nå, men du får det også sikkert 

etterpå (ja) men da skal du ta det opp med andre. Del de følelsene du får.” Terapeutens 

tydelige oppfordringer ser ut til å nå inn til Mina, for ut over terapiprosessen virker det som at 

utrykk av følelsesopplevelser blir et viktig mål for henne. Mina er spesielt opptatt av å endre 

sitt begrepsmessige utrykk av sinne, tristhet og frykt ovenfor barna. I slike sekvenser spør hun 

om hjelp til mulige formuleringer for de spesifikke følelsene, og de finner slike formuleringer 

sammen, i tillegg til at terapeuten virker til å forsøke å underbygge motivasjonen for og 

utrykke seg ytterligere, ved å fokusere på interpersonlige virkninger barna muligens vil kunne 

oppleve om Mina endrer sitt utrykk. For eksempel at de får “høre at den følelsen den kan alle 

ha og den er lov å ha” og ved å si at det er “ikke henne du er sint på, så har du på en måte 

fritatt henne for følelsen av at hun har gjort noe galt”.  

Scriptet og kontekstualisering av scriptet (nivå 4-5) 

De kvalitative undersøkelsene av prosessen kan indikere at terapeuten benytter nivå 2 og nivå 

3, når Minas snakketurer representerer scriptets sluttprodukt (nivå 4), men at hun undersøker 

scriptet (nivå 4) når Mina snakker om den emosjonelle dynamikken i scriptet. Når mulige 

dysfunksjonelle affektmønstre trer frem i Minas fortellinger undersøker terapeuten dem 

umiddelbart og tydeliggjør dem for Mina ved å si for eksempel“ Kanskje er det litt sånn 

bekymret og engstelig du er, men at det eh blir sinne i stede for?”. Mina bekrefter slike 

intervensjoner å virker til å føle seg forstått og samtidig få et mer bevisst forhold til eget 

scriptmønster. Den tidlige identifiseringen av scriptet kan trolig også ha bidratt til å gi dem 

begge et felles mål for terapien. Som tidligere nevnt, knyttes scriptet til tidligere formative 

scener med mor og affektorganiseringen normaliseres og blir trolig mer forståelig. Når Mina 

utrykker motløshet, minne terapeuten henne på at det emosjonelle scriptmønsteret har vært til 

stede i henne lenge “sånn har det alltid vært for deg” og at det tar tid å endre. I tillegg 

arbeider de med å bryte ut av affektmønsteret ved å snakke om hvordan Mina er ovenfor sine 

barn “det kan hende at du da tillater dem å være sint jeg vet ikke?”. 
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Oppsummert kjennetegnes den terapeutiske prosessen av arbeid på nivå 2, 3, 4 og 5, der Mina 

og terapeuten oppleves å holde et felles fokus på både struktur- og innholdsnivå i ARIF. De 

snakker om de samme relasjonskategoriene, affektkategoriene, og holder et felles fokus ned 

til ulike undernivå. Denne arbeidsmåten og samarbeidet rundt denne har trolig bidratt til økt 

affektintegrasjon, bedre relasjonelle fungering, mindre fysiske og psykiske plager og Minas 

subjektive endringsopplevelse. 

3.1.3 Kvantitative resultater fra Minas terapiprosess 

Under presenteres fire tabeller som beskriver tiden brukt på ARIF`s struktur- og innholdsnivå 

gjennom terapiforløpet. Tabellene presenterer: hovedfokusnivåene i ARIF, undernivåene på 

affektintegrasjon, og deretter relasjonskategorier og affektkategorier.  

Tabell 2 Representasjon og intervensjons fokus (ARID) for terapiforløpet til Mina 

Fokusnivå Hvem Totalt Totalt for P og T Terapitime 

1 2 12 40 60 80 89 

1. Scenisk 
P 

3 
1 7 0 0 0 0 0 0 

T 6 36 3 1 1 1 1 0 

2. Semantisk 
P 

10 
10 39 5 3 5 7 5 5 

T 10 30 13 13 8 4 3 4 

3. Affektbevissthet 
P 

34 
30 7 40 43 36 25 48 9 

T 45 10 48 63 56 47 71 17 

4. Script 
P 

7 
8 3 13 2 14 16 5 4 

T 4 0 3 3 5 8 0 9 

5. Selv- andre 

representasjon 

P 
46 

51 44 41 52 46 52 42 82 

T 35 24 33 20 29 40 25 69 
Note: Tabellen viser taletid fordelt på hovedfokusnivåene per time og totalt over forløpet mellom terapeut og pasient. Tallene 

er oppgitt i prosent. 

Tabell 2 vier at terapeuten og pasienten arbeider på samtlige ARIF-nivåer gjennom 

terapiforløpet, men at scenisk nivå er fraværende etter første time i Minas taletid (0 %). 

Affektbevissthet og selv/andre-representasjoner dominerer tydelig taletiden gjennom 

terapiprosessen med en samlet totaltid på 80 %. De midtre terapitimene holder et jevnt høyt 

fokus på nivå 3 og nivå 5, og et lavere fokus på de resterende fokusnivåene hos begge. 

Affektbevissthetsnivået benyttes mer av terapeuten (45 %) enn Mina (30 %) og selv/andre-

representasjoner benyttes mer av Mina (51 %) enn terapeuten (35 %). Det er få endringer i 

bruk av fokusnivåene gjennom terapiforløpet, med unntak av et stort fokus på sceniske og 

semantiske nivå i første time og et høyt fokus på selv/andre-representasjoner i siste time. 
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Terapeuten tenderer til å benytte semantisk nivå mindre og mindre utover forløpet. Tiden 

brukt på de ulike strukturnivåene er ganske likt fordelt mellom terapeut og Mina, noe som 

bekrefter de kvalitative funnene om et felles fokus i timen og over forløpet. Overskridelse 

(nivå 6) er ikke inkluder i tabellen, da overskridelse ble kodet parallelt, og ikke som et 

selvstendig fokusnivå.  

Tabell 3 Affektbevissthetsnivået (nivå 3) fordelt på underkategorier for terapiforløpet til Mina 

Affektbevissthets- 

nivåets 

underkategorier 

Hvem Totalt Totalt for P og T Terapitime 

1 2 12 40 60 80 89 

3.1 Oppmerksomhet 
P 

2 
2 0 6 0 1 1 7 0 

T 3 0 12 0 1 6 2 0 

3.2 Toleranse 
P 

16 
14 4 29 9 21 14 12 6 

T 21 7 30 9 46 29 20 13 

3.3 Emosjonell 

ekspressivitet 

P 
2 

2 1 2 11 1 0 0 0 

T 3 0 3 15 0 0 1 0 

3.4 Begrepsmessig 

ekspressivitet 

P 
11 

10 3 3 22 9 10 26 2 

T 14 2 3 26 9 12 35 4 

3 Global 

affektbevissthet 

P 
2 

1 0 0 2 4 0 3 0 

T 4 0 0 14 0 0 13 0 
Note: Tabellen viser taletid for terapeut og pasient brukt på affektbevissthetsnivåets undernivåer per time og totalt i forløpet. 

Taletid er oppgitt i prosent. 

Terapeuten og Minas affektbevissthetsfokus utgjør omtrent en tredjedel (34 %) av taletiden, 

og Tabell 3 viser dette arbeidet i mer detalj. Tabellen illustrerer at toleranse (16 %) og 

begrepsmessig ekspressivitet (11 %) er de to undernivåene terapeuten og Mina benytter mest, 

mens oppmerksomhet og emosjonell ekspressivitet benyttes lite (2 %). Et gjennomgående 

mønster er at terapeuten fokuserer mer på de ulike affektbevissthetsaspektene enn pasienten. 

Siste underkategori (global affektbevissthet), er en samlekategori der flere aspekter, både 

opplevelse og utrykk er representert. 

Tabell 4 Fokus på relasjonskategorier i Minas terapiforløp 

  Ingen  Selv Terapeut  Familie Kollegaer Venner Andre Sum 

P 0 34 2 49 2 4 9 100 

T 0 45 5 44 1 2 3 100 

Totalt 0 36 3 48 2 3 7 100 
Note: Tabellen viser pasientens og terapeutens individuelle taletid i prosent, brukt på relasjonskategorier 

Tabell 4 viser at hele terapiforløpet har et relasjonsfokus, og at nærmere halvparten (48 %) av 

den terapeutiske dialogen omhandler familierelasjoner. Over en tredjedel av tiden fokuserer 

terapeuten og Mina på Minas relasjon til seg selv (36 %), og de resterende fire 
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relasjonskategoriene terapeuten, venner, kollegaer og andre tildeles 15 % av den resterende 

taletiden.  

Tabell 5 Fokus på affektkategorier i Minas terapiforløp 

Fokusnivå Hvem Totalt Totalt for 

P og T 

Terapitime 

1 2 12 40 60 80 89 

Taletid per time og totalt 
P 70   73 73 67 72 70 67 69 

T 30   27 27 33 28 30 33 31 

Ingen affekt 
P 

8 
6 16 5 1 4 6 3 12 

T 12 35 8 6 4 14 5 20 

Spesifikk/differensiert 

affekt 

P 
57 

57 34 70 35 58 61 80 54 

T 55 15 64 39 62 51 78 64 

De gyldne tre (interesse, 

glede, ømhet) 

P 
5 

6 4 14 4 4 5 5 5 

T 4 1 11 1 0 7 2 6 

Tapsfølelser (frykt, 

tristhet) 

P 
34 

35 14 51 21 43 46 36 27 

T 33 9 53 31 39 39 30 27 

Mindreverdighetsfølelser 

(skam, sjalusi, skyld) 

P 
7 

7 11 2 6 2 3 17 7 

T 9 4 0 7 3 0 31 9 

Fiendtlighetstriaden 

(sinne, forakt, avsky) 

P 
10 

10 5 4 4 9 8 21 15 

T 9 1 0 0 20 5 16 21 

Følelser generelt 
P 

2 
1 0 2 0 5 0 0 0 

T 6 20 6 5 12 1 0 3 

Udifferensiert behagelig 
P 

7 
8 10 7 13 7 7 1 11 

T 4 2 5 8 1 10 2 1 

Udifferensiert 

ubehagelig 

P 
25 

26 38 16 47 26 25 14 22 

T 22 27 16 41 21 22 15 12 

Uklar-vag 
P 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

T 0 0 0 0 0 0 0 0 
Note: Tabellen viser terapeuten og Minas taletid brukt på affektkategorier, per time og totalt gjennom terapiforløpet. Tallene 

er oppgitt i prosent. 

Tabell 5 illustrer at terapien er kjennetegnet av et høyt affektfokus, hvor bare 8 % av taletiden 

mangler et eksplisitt affektfokus, og hele 57 % av taletiden omhandler spesifikke affekter. 

Terapeuten og pasienten har fokusert omtrent like mye på de ulike affektkategoriene hvor de 

begge viser å ha hatt et høyt fokus på tapsfølelsene (34 %), fientlighetstriaden (10) og 

udifferensiert ubehagelig (25 %), og et fravær av uklar-vag kategorien (0 %). Terapiforløpet 

kjennetegnes av et høyt fokus på tapsfølelsene (spesielt i time 2), et økt fokus på 

fientlighetsfølelsene i siste del av terapiforløpet, og et økt fokus på mindreverdighetsfølelsene 

i de siste to terapitimene. Mina benytter seg mindre av affektkategorien udifferensiert 

ubehagelig og mer av spesifikke følelser over terapiforløpet, et resultat som samstemmer med 
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hennes tydeligere representasjonsform ved terapislutt. Mina snakker 70 % av taletiden, 

sammenlignet med terapeutens resterende 30 %.  

Sammenlagt ser vi at de kvalitative resultatene sammenfaller med tidligere observasjoner. 

Terapeuten arbeider i høy grad i trå med affektbevissthetsmodellen. Den terapeutiske dialogen 

kjennetegnes av et høyt relasjonelt og eksplisitt affektfokus, med et særskilt fokus på 

følelsene i scriptet. Tidsbruken brukt på tristhet, frykt og skyld korresponderer også med den 

økte affekttoleransen for disse følelsene, og utviklingen i Minas bruk av affektkategorier 

antyder en tydeligere representasjonsform ved terapislutt.  

3.1.4 Samspillet mellom terapeut og pasient 

Det er flere eksempler gjennom det kodede materiale der Mina viser at hun stoler på 

terapeuten. Hun utrykker for eksempel “jeg har aldri fortalt om meg sånn som jeg gjør her” 

og “her forteller jeg om mine aller innerste tanker”. I tillegg er det tydelig at relasjonen med 

terapeuten på flere måter er annerledes enn hva hun har opplevd i relasjoner tidligere, i 

forhold til at de både prater om følelser; “det er ingen, ingen av de nærmeste mine som noen 

gang har sittet sånn og pratet” og de utforsker dem “alle de nærmeste mine vet at jeg har 

angst liksom (ja) men ikke noe mer enn det. Her kan jeg fortelle hva slags angst (mm) eller, 

her prater vi om angsten”. Samtalen dem imellom flyter lett og terapeut lytter, bekrefter og 

utforske. Mina har en tendens til å avbryte eller heve stemmen slik at hun snakker over 

terapeuten, noe terapeuten håndterer ved å enten følge Mina i det nye temaet eller å holde fast 

på temaet de arbeidet med ved å heve stemmen noe for å snakke ferdig.   

3.2 Resultater terapi 2: Lotte  

3.2.1 Kvalitative endringsobservasjoner 

Lottes representasjonsform   

I første time beskriver Lotte sin selvtilstand globalt og generelt. Hun forteller at hun har “gått 

på veggen”, er “forferdelig sliten” og “helt skutt” etter å ha “tatt seg sammen” og tatt “ut 

alle kreftene” på jobb. Videre beskriver hun “problemer med å konsentrere” seg, at hun 

“mister ord” når hun snakker, og opplever “hjerteklapp” og “intens hodepine”. Plagene hun 
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forteller om kan ut fra et affektbevissthetsperspektiv forstås som følelser som kommer til 

utrykk som fysiske symptomer på bakgrunn av manglende begreper på egne følelsestilstander 

og manglende kapasitet til å håndtere egne selvtilstander når hun har det vanskelig. Hun 

hevder også selv å kjenne ubehaget fysisk “det satte seg vel veldig mye fast i kroppen tror jeg 

(ja). I form av vondt tror jeg, vondt i ryggen og nakken og hodet. (ja) Da jeg begynte å bli så 

nedfor igjen, så var det jo det jeg merket det på”. Videre antyder det hun sier i starten av 

terapien en lav oppmerksomhetsfunksjon, for eksempel sier hun at “kroppen sa fra at det var 

nok lenge før”, men at hun ikke “merket” det, noe som antyder at hun over tid ikke har 

registrert, gjenkjent eller reflektert over egne følelsesreaksjoner. Som observatør til 

terapisamtalen er det tydelig hvor strevsomt det virker for Lotte å kjenne etter hvordan hun 

har det og formidle det videre. Til tross for at hun snakker langsomt og tar gode pauser for å 

finne de rette ordene, virker allikevel det hun sier ofte usammenhengende og uklart, som om 

hun ikke eier sin egen subjektive opplevelse. Hennes manglende kontakt med seg selv kan 

trolig forsås ved at hun ikke klarer å benytte seg av affektsystemets signaler, for eksempel sier 

hun at “følelsene mine går litt sånn løpsk”, et utsagn som kan antyde overveldelse. Hennes 

generelle formuleringer i de innledende timene skaper en opplevelse av at hun synes det er 

skummelt eller nesten litt uvant å representere seg selv. På oppfordring på å si hva hun føler 

blir hun vag “jeg vet ikke, det kan vel kanskje hende at.. jeg tror vel det har vært veldig riktig 

og så det er vel.. nei, men hvis det er”. I tillegg er Lotte upersonlig i sin uttrykksform, ved å 

gjøre andre til figur i scener, beskriver andre og seg selv ut fra situasjonsbeskrivelser og 

bruker et upersonlig språk. For eksempel kan hun si “folk synes jo ikke det er artig eller 

behagelig”, i stedet for å si hva hun opplever og dermed eie og representere sin subjektive 

opplevelse. 

Tentativ scriptformulering 

Gjennom det kvalitative materiale fremtrer Lottes kjernescript også som en variant av å leve 

for andre. Under er en skjematisk fremstilling av hennes tentative script. 
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Tabell 6 Lottes kjernescript: “å leve for andre” (K. Monsen & Monsen, 1998)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Note: V=virkning, H= håndtering, X=automatisk affektkobling, ≠ = brudd 

Scriptet består av seks følelser, hvor de fire øverste er de mest sentrale. Skam, tristhet, frykt 

og skyld kobles sammen til en “eneste stor klump” av udifferensierte følelser med ulike 

signalaspekter som aktiverer Lotte i ulike retninger. For eksempel motiverer skyldfølelsen 

henne til å tilnærme seg andre som har det ubehagelig for å hjelpe, mens redselen for å miste 

seg selv i andres ubehag gjør at hun ønsker å trekke seg bort, og de udifferensierte følelsene 

blir dermed vanskelige å forstå, “noe jeg reagerte veldig på, uten at jeg helt skjønner det 

helt”. Den uklare og udifferensierte affektaktiveringen overvelder henne og leder automatisk 

inn i scriptets sluttprodukt, en emosjonelt ladet konklusjon som kjennetegnes av 

stemningsbeskrivelsene “trist”, “motløs” og “energiløs”, eller den “kveldende 

depresjonen”.  Lotte “orker ikke” å forholde seg til sluttproduktet og distanserer seg fra egne 

følelser ved å rette oppmerksomhetsfokuset bort fra seg selv og fokuserer heller på andre, noe 

barselåret er et eksempel på: “jeg levde bare for han- tilstand”. Hennes ytre 

oppmerksomhetsfokus og manglende selvavgresning gjør at andres ubehagelige affekter 

Typiske scener 

som utløser 

Oppmerksomhet Toleranse Emosjonell 

ekspressivitet 

 

Skam: ikke god 

nok, kreativ, 

sensitiv nok 

 

Skyld: “jeg må 

hjelpe når andre 

har det 

ubehagelig” 

 

Angst: Redd 

ubehagelige 

følelser i andre 

 

Tristhet: Jeg får 

ikke til noe 

 

Glede: Fortjener 

ikke å være glad 

 

Sinne: Føler seg 

urettferdig 

behandlet, men  

ser at den andre 

ikke ønsker at hun 

skal bli sint 

 

 

 

 

Setter høye krav 

til seg selv 

 

 

Andres behov blir 

viktigst 

 

Fokus på 

omgivelsene 

Redd for plutselig 

selvtap. Redd 

konflikter 

 

Motløs 

 

 

Klarer ikke være i 

følelsen 

 

Stressfaktor, kan 

ikke stå opp for 

seg selv 

 

 

V: 

 

Skam       Angst 

X 

Tristhet   Skyld 

 

 

H: Tar på seg 

andres problemer 

(selvtap/ dårlig 

selvavgrensning) 

 

             X 

 

V: 

Glede ≠ 

 

H: Motløs, 

fokuserer på 

andre 

 

V: 

Sinne ≠ 

 

H: blir stille, 

trekker seg. Sinne 

rettes innover 

 

 

 

 

 

≠ 

Vil ikke vise 

disse følelsene 

 

 

 

 

 

 

 

 

≠ 

Begynner å 

gråte ved 

følelsen glede 

 

 

≠ 

Viser ikke 

sinne, av hensyn 

til andre 
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smitter over på henne, og hun blir sårbar for konflikt, noe som for eksempel skjer i 

forbindelse med omplassering- og nedbemanning på jobb. Hun prøver å justerer sine 

affektopplevelser etter andre “ han synes han hadde det veldig bra og ikke angret noe på det. 

Det burde jo være godt for meg å høre”. Med dette mister hun da en mulig adaptiv samtidig 

motivasjonsmobilisering. Sin egen følelsesaktivering som kunne motivert henne til endring. 

Oppmerksomhetsfokuset gjør at hun i ettertid ser at hun har “levd med det, men på en annen 

måte så ligger det vel der og”. Scriptet aktiveres av mange scener og når det aktiveres blir 

hennes selvtilstander veldig uklare. For eksempel svarer hun “Jeg synes det ble veldig allright 

jeg.. for at.. jeg ønsket meg det veldig liksom men.. Jeg har liksom på en måte ikke fått det til, 

eller..(gråter)“, om hvordan det var for henne når sønnen henvendte seg til faren sin. 

Utsagnet tolkes dit hen at hennes selvtilstand blir uklar muligens fordi en perseptuell analog 

fra tidligere formative scener med egen far aktiveres og de fire udifferensierte ubehagelige 

følelsene får figur og avbryter hennes primære følelsesopplevelse. Skammen fremtrer i det 

kodede materialet som den mest sentrale følelsen i scriptet, og Lotte ser ut til å ha en 

emosjonell beredskap som gjør at hun lett kjenner seg “verdiløs”, uten “betydning”, “ikke 

god nok”, og redd for “å gjøre feil” i ulike situasjoner og relasjoner. For eksempel spiller 

scriptet seg ut på arbeidsplassen, hvor hun presse seg til det ytterste og setter høye standarder 

til seg selv for å føle seg god nok. Til tross for hennes iherdige innsats, oppstår det scener som 

bekrefter utilstrekkeligheten, som forhandlingssituasjoner hvor hun ikke når frem eller 

jobbmøter. For eksempel beskriver hun i time 12 et jobbmøte hvor hun opplevde press og blir 

overveldet: “Det ble så digert at jeg liksom klarte ingenting (…) og så fikk jeg en sånn fæl 

følelse av at - nei jeg klarte det ikke. Nei jeg er helt håpløs jeg”. Scriptets udifferensierte 

affektkobling avbryter sannsynligvis affektopplevelsene glede og sinne, ved at Lotte for 

eksempel ikke klarer å bli i gleden uten at et “ubehag” får figur i hennes oppmerksomhet. 

Dette affektavbruddet kommer trolig også til syne under affektbevissthetsintervjuet ved 

behandlingsstart da Lotte begynte å gråte ved fokus på følelsen glede. Videre skaper trolig 

scriptaktiveringen et brudd i følelsen sinne, for når sinne aktives i Lotte, aktiveres også 

scriptet, og de motstridende signalene forhindrer henne i å artikulere seg. Står hun opp for seg 

selv, vil hun kjenne blant annet en skyld for ubehaget hun påfører andre, og de motstridende 

signalene gjør at hun holder sinne inni seg.  
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Relasjoner, andres bidrag og nye analoger  

“Mor må beskyttes”. Terapeuten knytter ofte foreldrenes atferd til Lottes scriptdannelse i det 

kodede materialet. Som liten hadde Lotte en forestilling om at “min mor går til grunne om jeg 

ikke beskytter henne”, noe som førte til at hun tilsidesatte sine egne følelser til fordel for 

mors, noe hun også gjør som voksen, hvor det er lettere “å liksom leve meg inn i hennes 

følelser liksom..(…) enn å kjenne på mine egne (mm). Det er nesten som de ikke eksisterer”. 

Gjennom oppveksten var Lottes oppmerksomhetsfokus rettet mot mor, et fokus som ble 

selvbeskyttende, for hun var avhengig av mor, men også selvutviskende i den forstand at 

hennes selvopplevelser ikke fikk figur i oppmerksomheten. Som barn måtte mor beskyttes og 

som voksen må andre beskyttes. Slik hun forsøkte å bidra til å regulere mors følelser som 

barn, tar hun nå ansvar for andres følelser. Hennes oppveksthistorie gir henne sannsynligvis 

en manglende erfaring av selvavgrensning. Opplevelsen av egne følelsestilstander blir svært 

feltavhengige og dermed ukontrollerbare. Når andre er fornøyde så er hun fornøyd. Denne 

sensitiviteten for andre gjør henne trolig sårbar for konflikter og andres ubehag siden andres 

følelser lett smitter over på henne og hun mister sannsynligvis kontakten med egne følelser i 

slike situasjoner.  

“Pappaer er farlige”. Far til Lotte fremstår som voldelig, sint og likegyldig ovenfor barna 

sine, og Lotte forteller at det var det “verste” hun viste å være alene med han som barn. Hans 

manglende interesse gjorde at hun følte at hun var “helt sånn verdiløs” og “ikke noe å bruke 

tiden på” og en analogscene som springer ut fra dette er at Lotte “får problemer inni seg” 

med sjefen, da hun minner om far. For eksempel sier sjefen “ta det opp med veilederen din” 

en uttalelse som minner henne om fars gjentatte avvisninger “ta det opp med moren din”,  

som gav henne  “en sånn følelse av at – ikke kunne jeg noe og ikke fikk jeg til noe”. Den 

skremmende oppveksten med far har sannsynligvis skapt en beredskap i henne hvor frykten 

motiverer henne til å oppdage likheter slik at hun skal kunne mestre lignende situasjoner. 

Beredskap for det verste manifesteres også i forhold til hennes egen mann og i forhold til 

sønnen. Hun misliker å la mannen være alene med sønnen fordi hun er redd han skal gjøre 

sønnen noe. Lotte overveldes av frykten og sorterer ikke objektreferanse for egne følelser i 

forholdet til sin egen far, fra sønnens forhold til sin far. Redselen og den dårlige 

selvavgrensningen bidrar sannsynligvis til å viske ut grensen mellom henne og sønnen og hun 

klarer ikke se at sønnen kan ha andre følelser. Utover i terapiforløpet åpner hun opp for å se at 

virkeligheten ikke trenger å være slik hun forestiller seg, “det har kanskje vært vanskelig for 

meg å se noe annet, tatt sjansen på at det skulle være annerledes”.  
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Kvalitative observasjoner ved terapislutt 

Ved terapislutt virker det til å være flere markante endringer i Lotte og hun viser 

overskridelse på samtlige ARIF-nivåer. Den mest sentrale endringen oppleves å være at hun 

har en bedre selvavgresning og endret oppmerksomhetsfokus, hvor hun nå klarer å holde på 

egne selvopplevelser i møte med andre. For eksempel forteller hun at hun tidligere var 

“usikker på hvordan oppleves det for den andre ganske mye (…) men det synes jeg er mye 

bedre”. Videre forteller hun “jeg har jo latt ting hoppe på meg. Følelser smitter lett over på 

meg (ja) Hvis noen er veldig lei seg så blir jeg veldig lei meg” før hun beskriver en 

mestringsopplevelse hvor hun ikke lot seg smitte “hun ble veldig opprørt over det da på en 

måte og oppgitt og sånn. Mens jeg ble ikke opprørt eller oppgitt”. Lotte trekker frem at noe 

av det hun har lært gjennom terapiprosessen er at hun “klarer å oppfatte en situasjon (..) 

klarer å plassere hva (…) se den andre utenfra (…) dette er deg, og så klarer jeg å holde på 

meg”. I siste time forteller hun om en mestringsopplevelse hvor hun tørr og evner å 

representere sinneopplevelsen sinn tydelig og vedstått utad.  Scenen hun beskriver spiller seg 

ut i en butikk hvor hun ønsker å betale med en tilgodelapp, som hun tilfeldigvis ser har gått ut 

på dato ide hun står i kassen. Fristen for å bruke tilgodelappen er kortere enn vanlig, og hun 

opplever det som urettferdig at hun ikke får bruke den. Lotte viser medforståelse for den 

andres situasjon, “jeg skjønte hun var i klemmen”, men går allikevel videre og representerer 

sin opplevelse av å bli urettferdig behandlet og når frem. Eksempelet illustrerer en 

selvhevdelse som virker, det motsatte av å gi opp, som Lotte ville gjort tidligere. Hun bevarer 

kontakten med sin egen selvtilstand til tross for motstand fra omgivelsene og i forhold til 

ekspressivitet demonstrerer Lotte at hun ikke gir opp med å fremme sin opplevelse, til tross 

for at hun ikke når frem i første omgang. Vi ser at dette gir henne en styrke som gjør at hun til 

slutt både oppnår å bli forstått og møtt på sin anmodning. En annen endring hun trekker frem 

er stemningsleie, hvor hun har gått fra å ha en “basisfølelse” av og “stort sett å være 

nedstemt og lei meg” til en “grunnfølelse av at jeg har det bra, at jeg ja liksom, det er allright 

å leve”. Til slutt ser vi at hun har fått en økt innsikt i sitt tidligere scriptmønster, som ved 

behandlingslutt virker til å være delvis oppløst. Scriptet skaper ikke et affektbrudd i 

opplevelsen av glede og sinne på samme måte som tidligere, og hun forteller at hun nå kan 

være i gleden og “være alene liksom og kose meg med meg selv, lese bøker og nyte naturen 

og ha en sånn god følelse”, i tillegg til at hun som eksempelet over klarer å stå opp for seg 

selv når hun føler seg urettferdig behandlet. I den udifferensierte affektkoblingen, skam, 

tristhet, frykt og skyld, er ikke skam eksplisitt arbeidet med i det kodede materialet. Det 
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snakkes heller ikke om skam i siste time, og opplevelsen av å være “liten og skrøpelig” er 

trolig fortsatt til stede i henne. Ut fra terapeutens tilbakemeldinger fremtrer Lotte å ha økt sin 

toleranse for flere følelser “ sånn at du tåler dine egne følelser, om det er irritasjon eller om 

det er glede, eller om det er andre følelser. Du tåler det bedre nå høres det ut som”. Lotte 

forteller videre om mindre skyldfølelse, ved at hun ikke ser andre ubehagelige følelser som 

sitt “ansvar”, i tillegg til at hun fremstår å ha en bedre toleranse for frykt ved at hun forteller 

at hun er “ganske avslappet i sammen med andre folk”, ikke “så opptatt av, av hva andre 

mener og synes” og “trygg på jobben”. I forhold til tristheten sier hun blant annet at hun kan 

“innimellom bli frustrert og lei meg for ting men i og med at jeg har den grunnfølelsen som er 

positiv så klarer jeg å dra meg opp igjen (…) det nokker meg ikke helt ut.. men altså hvis jeg 

ble lei meg oppå den der sorgfølelsen, så ble jeg helt utnokket”. Dette utsagnet tolkes dit hen 

at hun ikke opplever å være like ofte i sluttproduktet som tidligere, og at når hun nå opplever 

tristhet, så opplever hun bare tristheten, ikke hele den udifferensierte affektkoblingen i scriptet 

i tillegg. Videre ser vi at hun bryter med tidligere håndteringsmåter i scriptet, ved at hun ikke 

lenger påtar seg andres ubehagelige følelser, eller blir motløs og tilbaketrukket, men at hun 

tørr å heve sin rett. Ved behandlingslutt tyder utsagnene hennes på at hun føler hun eier sine 

selvopplevelser og følelsesopplevelser ved at hun sier at hun har “fått mer tak i meg selv” og 

”har jo en sånn opplevelse av at jeg er blitt en person”.  

Endring i symptomtrykk og interpersonlige vansker 

Måleverktøyene SCL-90 og IIP-64 viser små endringer hvis vi sammenligner symptomtrykk 

og interpersonlige fungering ved terapistart og terapislutt. I kontrast, og som ikke kommer 

frem med en slik sammenligning, er de store endringene i fungering over forløpet som 

endringskurven viser. Lotte får en dårligere fungering frem til midtre del av terapiforløpet, før 

hun viser en stor endring frem til terapislutt. En mulig tolkning av endringskurven er at 

hennes reelle funksjonsnivå tilsvarer symptomtrykket vi ser i time 80. Denne forhøyelsen i 

symptomtrykk er nemlig sammenfallende med seponering av medisinene. Denne hypotesen 

støttes av at hennes symptomtrykk trolig er bedre enn normalt ved terapistart på grunn av 

ferie, og fravær fra arbeidsplassen som er den konteksten som fremtrer å være mest utløsende 

for scriptet. Dette sammenfaller også ved at Lotte forteller i første time at “ting” har roet seg, 

men at det var verre før ferien. Ut fra en slik forståelse har ikke Lotte et dårlig terapiutfall, 

men viser faktisk en større endring enn Mina. Ut fra denne hypotesen er det altså når hun er 

medikamentfri at endringene skjer. En annen tolkning kan være at endringskurven illustrerer 
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en depressiv periode, da hun fra tidligere har fått diagnosen lifetime markant depression. Ved 

oppfølging to år etter terapi er symptomene økt, men relasjonelle plager fremtrer lavere enn 

ved terapislutt. Ut fra endringsbeskrivelsene i siste time virker Lotte til å ha fått en økt 

affektbevissthet, og en økt affektbevissthet er som innledningsvis beskrevet i denne studien 

antatt å skape positive ringvirkninger i relasjoner til andre. 

 

Figur 4 Endringsprosessen fremstilt ut fra SCL-90 (GSI) og IIP-64.  

Endring i affekttoleranse for sinne, redsel, skam, skyldfølelse og tristhet 

Figur 5 viser grad av toleranse for følelsene skam, tristhet, sinne, frykt og skyld, som alle 

inngår i hennes tentative scriptmønster. Et iøynefallende resultat er at hennes toleranse for 

flere følelser varierer mye mellom timene, spesielt for redsel og sinne. En annen tendens er 

hennes lave toleranse for flere følelser i time 80, hvor symptomtrykket er høyest. Dessuten 

viser hun økt toleranse for flere følelse ved terapislutt når hun forteller om subjektiv bedring 

og mestringsopplevelser. Ut fra dette ser vi trolig at hennes grad av toleranse sammenfaller 

med hennes psykiske fungering. Når Lotte opplever dårlig fungering er også toleranseskårene 

lave og når hun opplever bedring er også grad av toleranse for følelsene høyere. I tillegg ser vi 

en lav toleranse for skam som korresponderer med de kvalitative endringsobservasjonene. I 

siste time fremtrer hun både i grafene og i sine subjektive beskrivelser, med en markant 

endring i toleranse for sinne og skyld. Skam er trolig uendret, og tristhet og redsel øker noe.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Time 1 Time 12 Time 40 Time 80 Time 100 Time 135 2 år etter

GSI

IIP global



34 

 

 

Figur 5 Toleranse for sinne, redsel, skam, skyld og tristhet. 

3.2.2 Kvalitative observasjoner av terapiprosessen 

Tydeliggjøring av scener og affekter i scener (nivå 1 og nivå 2) 

Terapeuten og Lotte snakker lite på et scenisk nivå med unntak av start og avslutning av 

terapitimene, og kartlegging i den innledende fasen. De få gangene terapeuten spør om Lotte 

kan fylle ut scener så høres det ut som terapeuten ikke får helt tak i hva Lotte forsøker å 

formidle og derfor trenger konkrete eksempler, fremfor å tydeliggjøre hendelsesbeskrivelsene 

til Lotte. I starten av terapien hopper Lotte automatisk over i “andres hoder”, og beskriver 

andres affektopplevelser og ikke sine egne, men gjennom intervensjoner som “hvordan føles 

det for deg å snakke om disse tingene nå?”, hvor Lottes følelser etterspørres, blir hun trolig 

ledet til å rette oppmerksomheten mot sine egne selvtilstander, en endring hun viser å ha 

oppnådd ved terapislutt. Følelsene skam, forakt og sjalusi blir ikke begrepsfestet i de syv 

kodede terapitimene og når skam opptrer implisitt blir Lottes kroppslige og 

stemningsbeskrivende signaler for skam knyttet til andre affektopplevelser, noe som 

sannsynligvis kan bli forvirrende for henne. Lotte beskriver skammen som og føler seg 

“verdiløs”, “ikke god nok” eller “liten og skrøpelig”, og som observatør til terapisamtalen er 

det noen ganger vondt å høre den vedvarende skammen som implisitt kommer til syne igjen 

og igjen, uten at Lotte får hjelp til å håndtere den. Terapiutdraget i Tabell 7 er et eksempel 

hvor skam er implisitt til stede i samtalen. 
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Tabell 7 Utdrag fra terapitime 101 

T P O  Snakketur AK 

3.2c     T: Ja. Hva kan det være du er litt redd for tror du? 3 

  3.2c   P: At jeg skal gjøre noe feil.. 3 7 

4a     T: Nå tror jeg du er inni tvilen igjen (ja) 15 

  3.2c   P: .. gjøre noe galt liksom.. 3 7 

3.2c     T: Mm. Hva, hva, hva, hvilken feil kunne det være da, i en sånn 

situasjon? 

3 7 

  3.2c   P: Hm, nei ikke være sensitiv nok eller tålmodig nok eh, for at jeg 

skal, at det kanskje skulle hatt en hensikt å være mer tålmodig. (pause) 

3 7 

Note: T=terapeut, P= pasient, O= overskridelser, AK=affektkategori.  

Terapeuten og Lotte virker til å ha et ulikt affektfokus, som kanskje kan forklare at åpne 

intervensjoner som “Hvilken følelse sitter du med akkurat nå?” eller “Var du bare glad for 

det? Var det andre følelser som kom også tror du?” fremtrer å være mer virkningsfulle enn 

intervensjoner med spesifikke følelseskategorier. 

De fire affektbevissthetsaspektene (nivå 3) 

I arbeidet med de fire affektbevissthetsaspektene kjennetegnes terapiprosessen av en 

favorisering av undernivået følelsens signalfunksjon (3.2c). Når Lotte er i sluttproduktet av 

scriptet, intervenerer terapeuten ofte ved å forsøke å synliggjøre kontekstuelle referansepunkt 

for Lottes affekttilstand. Et kjennetegn med terapeuten arbeid for å undersøke 

signalfunksjonen er at hun spør flere ganger på dette nivået til tross for at Lotte svarer på 

andre fokusnivå, helt til Lotte deler samme fokus. Det er spesielt to arbeidssekvenser mellom 

terapeuten og Lotte som oppleves som særlig gunstige på dette fokusnivået, og terapiutdraget 

i Tabell 8 illustrerer det ene. 

Tabell 8 Utdrag fra terapitime 12 

T P  O Snakketur AK 
  5c   P: (lang pause) Prøve.. Nei jeg prøver liksom å si litt hvordan min, 

hvordan jeg opplevde det som skjedde, det er som hun, liksom 

sånn som en sånn vegg, hun.. 

15 

5b     T: Men sånn har det vel alltid vært, hun klarer ikke å sette seg inn i 

hvordan du opplever tingene, sånn klarte hun ikke gjøre når du var 

barn, og sånn klarer hun ikke å gjøre i dag når du er voksen. Og 

sånn har du hatt det. Hun klarte faktisk ikke å sette seg inn i 

hvordan du opplevde verden. Så den skremmende og utrygge 

verden som du levde i, hun klarte ikke se at den var utrygg og 

skremmende for deg. Det klarer hun fortsatt ikke. (pause i et 

minutt) 

3, 13 
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2a     T: Hvordan føles det for deg å tenke på det. Du ble så stille? 13 

  4a   P: Nei. (pause) Jeg ble litt sånn lamma.. ble litt sånn.. (pause) jeg 

har tenkt på noen ganger hvor.. (pause) vanskelig det er og kjenne 

etter hvordan jeg selv har det og hvor lett jeg synes det er å kjenne 

hvordan på en måte.. (trist i stemmen) 

15, 8, 

13 

3.1a     T: Mm, men nå kjente du at du ble lammet. Hva annet kjente du? 15, 8 

  3.1b   P: (snufser) skuffet liksom 8 

3.2c     T: Mm, (pause) skuffet over mor som ikke kan klare å se deg. Er 

det den skuffelsen du kjente på? (gråter stille) mm..  

8 

  3.2c   P: (gråter stille) (lang pause) Jeg vet liksom at.. jeg.. (gråter 

høyere) 

8 

3.2c     T: og dette tror jeg også gjør deg veldig trist.. 8 

  3.2c   P: (gråter) jeg hadde liksom (gråter) håpet at hun kunne.. hjelpe 

meg jeg (ja, mm).. (gråter)  

8 

3.2c     T: Så du har hatt forventninger til moren din om at hun kunne 

hjelpe deg og så har du blitt skuffet om igjen og om igjen og om 

igjen. Og nå kjenner du kanskje på en sorg, over den moren som 

du hadde ønsket deg.. men som ikke er der.  

8 

  3 6a P: (snufser) Det er fint og på en måte at jeg.. viser liksom at jeg 

ikke hadde det noe bra.  

8, 15 

Note: T=terapeut, P= pasient, O= overskridelser, AK=affektkategori.  

I slutten av terapiutsnittet over viser terapeuten og pasienten et felles fokus på strukturnivå, 

affektkategori og relasjonskategori. Lotte vedstår seg tristheten både verbalt og nonverbalt, og 

den affektive reaksjonen blir meningsbærende i en konkret og spesifikk relasjonell kontekst. 

Annerkjennelsen av tapsopplevelse innebærer trolig samtidig en verditilegnelse til egne 

behov, og hun får sørget og tatt hensyn til seg selv. I siste snakketur i terapiutdraget, vises 

Lotte et utrykk for selvmedfølelse, en overskridelse, hvor hun er i kontakt med egne følelser 

og lar dem virke på seg. En annen sekvens som fremtrer endringsskapende er når terapeuten 

og Mina snakker om hennes analogkonstruksjon knyttet til sønnen og samboeren, hvor hun er 

redd for at samboeren ikke tar godt nok vare på sønnen når hun går på jobb. I denne 

sekvensen tydeliggjør terapeuten objektreferansen ved å si “det må ha vært vondt for deg å gå 

hjemmefra når du har kjent på den redselen for at han kanskje ikke ble ivaretatt slik du kunne 

ønsket det”. Terapeuten og Lotte holder et felles fokus på frykten og relasjonene frykten er 

knyttet til, samboer, sønnen og far, og terapeuten tydeliggjør. På denne måten tydeliggjør 

terapeuten sammenhengen mellom følelsen og de ulike referansene. Frykten minket trolig, for 

etter arbeidssekvens fremviser ikke Lotte noen automatisk meningssammenheng med den 

tidligere frykt: “Det er.. det er mer sånn at jeg tenker at – hvorfor har jeg vært så bekymret 

for det?”, et tegn på en mulig mikroendring eller plutselig innsikt. 
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Arbeidet med å tydeliggjøre signalfunksjonen går trolig også på bekostning av de resterende 

affektbevissthetsnivåene oppmerksomhet, emosjonell- og begrepsmessig ekspressivitet. De 

blir ikke værende på ARIF-nivåene over tid. Terapeuten validerer gjerne bare følelsers 

virkning “det høres vondt ut.. det høres ut som du var virkelig redd” eller “det er smertefullt 

å gå inn i de vonde følelsene som sitter der fra tidligere opplevelser” og håndteringen ved å si 

“det høres ut som du strekker deg langt” eller “så du satte da en bremse selv om andre rundt 

deg ikke var enig”. De undersøker ikke disse affektbevisthetsaspektene nærmere. Lotte får 

derfor ikke arbeidet med for eksempel den “kveldende” tristheten i timen, legge merke til hva 

den gjør, og hva hun kan gjøre med den. Emosjonell ekspressivitet, er bare kodet syv 

snakketurer i de syv kodede terapitimene, en liten sekvens i time 80 hvor Lotte forteller at hun 

viste tristhet ovenfor mannen. Arbeid med begrepsmessig ekspressivitet ses i terapiprosessen i 

forbindelse med følelsen sinne, hvor terapeuten ofte oppfordres Lotte til overskridelse ved å 

spørre mulvarpspørsmålet “om du da tok sjansen på å stole på det du kjenner på akkurat der 

og da som, som jo er rett for deg. Hvordan tenker du at andre ville tenke om deg da?” eller 

“Mm er det det du sier til moren din?”. Arbeidet med begrepsmessig ekspressivitet ses 

oppleves å skape en endring i Lotte, da hun etter hvert vedstår seg sinne.  

Identifisering av script og kontekstualisering av script (nivå 4 og nivå 5) 

Tabell 9 viser hvordan terapeuten og Lotte arbeider med scriptmønsteret og 

kontekstualisering av Lottes tentative script.  

Tabell 9 Utdrag fra terapitime 80. 

T P   Snakketur AK 
2a     T: Og hvordan blir det for deg å se at det blir ubehagelig for andre? 15 

  4a   P: Eh.. jeg føler meg så ond, slem. 10 

4a     T: Ja, der kommer den følelsen. Hvor du mister av synet ditt eget 

behov, det som er viktig for deg. (mm) Og så glemmer du at du 

faktisk har all grunn og all rett til å kunne bli sint, til å bli sint i den 

situasjonen. Den følelsen, den opprinnelige følelsen av at du blir 

forbanna det er en oppriktig følelse. Den er det grunn til å.. Men når 

du blir sint så føler du deg?  

10 

4  

  4a   P: Slem  10  

4a     T: Dette er noe du stadig har vendt tilbake til, når den følelsen 

kommer hos deg. Når du på en måte skal stå opp og markere deg, si 

nei til noe du er uenig i, så kommer følelsen. 

10 

4 

  4a   P: Det skjer så fort. (ja) Jeg klarer nesten ikke å registrere det, sånn 

når han begynte med den appell greia si, så bare helt automatisk 

nesten.  

10 

4 
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3.2b   6b T: Så hvordan kunne du klare å bli i den følelsen av å være forbanna 

tror du? Kunne du ta sjansen på det?  

4 

  5c   P: Tja, det blir jo sikkert noe avvisning og (sukker) og folk syntes jo 

ikke det er artig, eller behagelig eller.. 

15 

5e     T: Nei, men dette var kanskje ikke et behagelig møte heller. (nei) Det 

står jo faktisk om din fremtid, om det som er viktig for deg. Men det 

som skjer er at du går inn på andres premisser på en måte fordi det er 

viktigere for dem at de har det bra enn det er for deg (mm) Og så blir 

du deprimert etterpå og kjenner at det blir kveldende, at du på en måte 

er fanget. Så jeg tror at det er den følelsen av sinne som blir så 

vanskelig for deg. Som som kanskje fører til at du blir redd for at du 

skal ødelegge noe. At du kjenner deg ond og slem? (pause) Hvordan 

skjennes det for deg akkurat nå? 

15 

4 3 

10 

Note: T=terapeut, P= pasient, O= overskridelser, AK=affektkategori.  

Utraget viser at terapeuten identifiserer affektene og affektrekkefølgen i scriptet. Hun 

synliggjør Lottes mønster, og hvordan hun mister følelsens adaptive kraft å “stå opp og 

markere deg”. Samtidig ser vi at dette arbeidet kjennetegnes av eksplisitte 

affektintervensjoner, og at terapeuten og pasienten deler samme struktur, affekt og 

relasjonsfokus. Terapeuten begrepsfester ikke ordet skyldfølelse i terapiutdraget, men gjør det 

trolig senere, da hun eksplisitt snakker om dette mønsteret ved å benevne skyld i siste time. 

Som observatør oppleves terapeutens intervensjoner på disse nivåene som kraftfulle og 

endringsfremmende. Terapeuten arbeider veldig likt i begge terapiforløpene på disse nivåene. 

En av flere fellesnevnere er at når pasientene virker oppgitte over sine reaksjonsmønstre, så 

knytter hun de uhensiktsmessige mønstrene til tidlig samspill og formative scener. Pasientene 

ser da at deres reaksjoner ikke er unormale eller svake, men normale reaksjoner ut fra 

oppvekst- og livshistorien. En siste bemerkning fra terapiutdraget er at det er interessant å se 

hvordan Lotte i sin siste snakketur ikke klarer å holde samme fokusnivå i samtalen som 

terapeuten. Hennes oppmerksomhetsfunksjon retter seg mot andre, og ikke mot egne affekter.  

3.2.3 Kvantitative resultater fra Lottes terapiprosess 

På de følgende sidene presenteres tilsvarende fire tabeller som vist tidligere, men her 

presenteres Lottes fokusnivåer i ARIF, undernivåer av affektbevissthet, affektkategori og 

relasjonskategorier.  

Tabell 10 Representasjon og intervensjons fokus (ARIF) for terapiforløpet til Lotte 

Fokusnivå Hvem Totalt Totalt for 

P og T 

Terapitime 

1 2 12 41 80 101 135 

1. Scenisk P 3 1 6 2 0 0 0 0 0 
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T 8 42 5 4 2 1 2 8 

2. Semantisk 
P 

12 
13 40 8 0 13 10 11 5 

T 9 27 25 16 2 4 0 2 

3. Affektbevissthet 
P 

30 
31 11 19 23 35 72 42 32 

T 30 13 47 34 33 65 18 16 

4. Script 
P 

15 
15 11 7 33 12 8 19 16 

T 16 8 0 3 36 12 18 24 

5. Selv- andre 

representasjon 

P 
39 

39 32 65 43 40 10 28 47 

T 38 10 23 43 27 18 62 49 
Note: Tabellen viser taletid fordelt på hovedfokusnivåene per time og totalt over forløpet mellom terapeut og pasient. Tallene 

er oppgitt i prosent. 

Tabell 10 slår fast at terapeuten og pasienten arbeider på samtlige fokusnivå gjennom 

forløpet, men at pasienten ikke snakker på scenisk nivå etter innledende timer, men at 

terapeuten benytter dette nivået noe. De arbeider omtrent 30 % av tiden med affektbevissthet, 

og i underkant av 40 % med selv/andre-representasjoner gjennom terapiforløpet. Terapeutens 

intervensjonsfokus kjennetegnes av et scenisk og semantisk fokus i første time, og et økt 

arbeid med affektbevissthet, script og selv-andre representasjoner i siste del av terapiforløpet. 

Lotte viser en økning i bruk av affektbevissthetsnivået fra time 41, og snakker hele 72 % av 

tiden om affektbevissthet i time 80. Terapeutens og Lottes spriker ofte flere steder innad i 

timene, med unntak av time 80, hvor fokusnivåene er mer sammenfallende.   

Tabell 11 Affektbevissthetsnivået (nivå 3) fordelt på underkategorier for terapiforløpet til Lotte 

Affektbevissthets- 

nivåets 

underkategorier 

Hvem Totalt Totalt for 

P og T 

Terapitime 

1 2 12 41 80 101 135 

3.1 Oppmerksomhet 
P 

1 
1 0 1 6 0 0 0 0 

T 2 2 5 6 1 0 0 0 

3.2 Toleranse 
P 

20 
19 9 15 14 20 60 26 3 

T 22 11 41 28 14 48 16 9 

3.3 Emosjonell 

ekspressivitet 

P 
1 

1 2 2 0 0 5 0 0 

T 0 0 0 0 0 4 0 0 

3.4 Begrepsmessig 

ekspressivitet 

P 
4 

4 0 0 0 7 7 16 4 

T 2 0 1 0 3 9 2 2 

3 Global 

affektbevissthet 

P 
5 

6 0 0 3 8 0 0 25 

T 3 0 0 0 16 3 0 5 
Note: Tabellen viser taletid for terapeut og pasient brukt på affektbevissthetsnivåets undernivåer per time og totalt i forløpet. 

Taletid er oppgitt i prosent. 

Tabell 11 tallfester at av de 30 prosentene terapeuten og Lotte arbeider på et 

affektbevissthetsnivå, er toleranse det undernivået de arbeider med to tredjedeler av tiden. 

Oppmerksomhet og emosjonell ekspressivitet er undernivåer som bare tildeles 2 % av 
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terapiens samlede taletid. En svak tendens ses ved at oppmerksomhet tildeles mer 

oppmerksomhet i starten av terapiforløpet, mens begrepsmessig ekspressivitet fokuseres mer 

på i siste del.  

Tabell 12 Fokus på relasjonskategorier i Lottes terapiforløp 

  Ingen  Selv Terapeut  Familie Kollegaer Venner Andre Sum 

P 0 49 3 33 12 1 2 100 

T 0 55 7 26 8 0 4 100 

Totalt 0 51 4 31 11 1 2 100 
Note: Tabellen viser pasientens og terapeutens individuelle taletid i prosent, brukt på relasjonskategorier. 

Tabell 12 viser at terapisamtalen har et relasjonelt fokus gjennom hele terapiprosessen.  

Tallene mellom terapeut og pasient er relativt like i de ulike kolonene, og de fremstår å ha et 

sammenfallende relasjonsfokus, der omtrent halvparten av taletiden benyttes til å snakke om 

Lottes selvrelasjon, en tredjedel til familie og dernest kollegaer.  

Tabell 13 Fokus på affektkategorier i Lottes terapiforløp 

Fokusnivå Hvem Totalt Totalt 

for P og 

T 

Terapitime 

1 2 12 41 80 101 135 

Taletid per time og totalt 
P 70   79 80 68 69 70 54 72 

T 30   21 20 32 31 30 46 28 

Ingen affekt 
P 

2 
2 11 0 0 2 2 2 0 

T 2 12 1 2 1 1 3 0 

Spesifikk/differensiert 

affekt 

P 
56 

56 36 63 62 50 67 52 62 

T 54 13 74 61 58 70 44 58 

De gyldne tre (interesse, 

glede, ømhet) 

P 
6 

7 7 5 0 0 2 15 15 

T 4 0 2 0 0 0 12 9 

Tapsfølelser (frykt, 

tristhet) 

P 
27 

27 17 52 38 14 27 26 19 

T 26 8 67 41 16 33 21 16 

Mindreverdighetsfølelser 

(skam, sjalusi, skyld) 

P 
10 

9 5 2 19 6 8 11 12 

T 13 4 6 15 21 12 11 14 

Fiendtlighetstriaden 

(sinne, forakt, avsky) 

P 
12 

13 7 3 5 30 31 0 16 

T 10 1 0 5 22 24 0 19 

Følelser generelt 
P 

8 
4 2 0 9 0 0 7 10 

T 15 38 9 12 14 1 21 16 

Udifferensiert behagelig 
P 

9 
10 10 14 2 6 17 9 11 

T 7 5 0 0 11 2 6 21 

Udifferensiert 

ubehagelig 

P 
25 

26 40 23 27 42 13 31 11 

T 21 31 16 24 17 26 26 5 

Uklar-vag P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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T 0 0 0 0 0 0 0 0 
Note: Tabellen viser terapeuten og Lottes taletid brukt på affektkategorier, per time og totalt gjennom terapiforløpet. Tallene 

er oppgitt i prosent. 

Tabell 13 viser at terapeuten og Lotte har et høyt affektfokus i terapiforløpet, der bare 2 % av 

det kodede lydmaterialet mangler et affektfokus. Terapidialogen består videre av et spesifikt 

affektfokus 56 % av tiden, hvor 27 % av tiden handler om tapsfølelsene, 12 % om 

fientlighetsfølelsene, 10 % for mindreverdighetsfølelsene og 6 % for de gyldne tre. Lotte viser 

en markant nedgang i bruk av affektkategorien udifferensiert ubehag, ved sammenligning av 

første og siste time. Tabellen viser også at terapeuten og Lotte fokuserer spesielt mye på 

tapsfølelsene i time 2 og time 12, og at fientlighetsfølelsene arbeides mest med i time 41 og 

time 80. Lotte snakker 70 % av terapidialogen, og terapeuten snakker de resterende 30 %. 

3.2.4 Samspillet mellom terapeuten og Lotte 

I siste time virker både terapeuten og Lotte tilfredse med samarbeidet, og bekrefter begge at 

de opplevde å komme inn i “et mønster ganske tidlig”. Terapeuten validerer samarbeidet to 

ganger i samme snakketur ved å si at det har “vært veldig fint å gå sammen med deg denne 

veien” og Lotte utrykker at det er takket være terapeutens evne til å se sammenhenger at hun 

nå har “fått mer tak i meg selv” og “et helt annerledes liv”. Relasjonen til terapeuten har 

trolig i seg selv vært en korrigerende erfaring for Lotte fordi hun fikk “en sjanse til å kjenne 

litte gran etter hva jeg selv føler”.  
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4 Diskusjon 

Oppsummerer vi analyseresultatene fra Minas terapiforløp ser vi en betydelig bedring i 

symptomtrykk, at hun har det bedre med seg selv og andre og en økt affektintegrasjon for 

følelsene i scriptet. Oppsummerer vi resultatene fra Lottes prosess ser vi få endringer mellom 

terapistart og terapislutt i symptomtrykk og interpersonlige vansker om disse tidspunktene 

sammenlignes, men store endringer underveis i prosessen. Skårene er ved terapislutt innenfor 

normalområdet som indikerer en forventet fungering for en kvinne i hennes alder. Hun viser 

en økt affektintegrasjon for flere følelser i scriptet og en steker subjektiv endringsopplevelse. 

Sammenlagt ses store endringer i begge terapiforløpene. Som vist i resultatdelen, har denne 

studien benyttet flere ulike endringsmål for å sammenligne de to terapiforløpene, og samtlige 

endringsmål viser markante endringer i begge forløp. Pasientuttalelser, terapeututtalelser, 

toleransemålene og forskningsverktøyet ARIF antyder gode utfall i begge forløpene. Det å 

definere Lottes terapiforløp som et forløp med dårlig utfall blir ut fra denne studiens resultater 

en unøyaktig og feil fremstilling av Lottes terapiprosess og utfall.  

4.1 Det overordnede forskningsspørsmålet 

 

- Hvordan kan en terapeut bruke affektbevissthetsmodellens intervensjonsfokus og 

representasjonsfokus mest mulig effektivt for å fremme bedring? 

 

Arbeid i trå med affektbevissthetsmodellen 

Et av de mest sentrale funnene i studien er at terapeuten i stor grad intervenerer ut fra 

affektbevissthetsmodellens antakelser om endring. Observasjonene i terapiprosessene viser at 

hun benytter ARIF`s strukturnivå, både hovednivå og undernivå, og affekt- og 

relasjonskategoriene. For eksempel i arbeidet med følelsers signalfunksjon, benevner hun den 

spesifikke følelsen og knytter følelsen inn i en relasjonell kontekst. Et slikt fokus hvor hun 

holder på både strukturnivå og innholdsnivå over tid, virker til å være endringsskapende i 

begge terapiforløpene. I henhold til modellen utforsker hun affekterfaringer og hvordan de er 

organisert etter de fire integrerende affektbevissthetsfunksjonene: oppmerksomhet, toleranse, 

ekspressivt og begrepsmessig utrykk (Jon Monsen et al., 1989). Hennes høye etterlevelse av 
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modellen gjør det mulig å studere hvordan hun ved hjelp av ARIF skaper antatte 

mikroendringer i terapirommet og prosedyrelæring over tid i pasientene. Da de ulike 

endringsmålene indikerer at begge terapiforløpene i studien er terapiforløp med gode utfall, så 

skaper dette en mulighet til å forsøke å besvare studiens overordnede forskningsspørsmål ved 

å sammenligne og trekke frem likheter i de to forløpene. De følgende sidene vil derfor forsøke 

å løfte frem likhetene i de to forløpene og knytte funnene opp mot relevant litteratur.  

Et felles fokus i ARIF 

I terapiprosessene til Mina og Lotte synliggjøres antatte mikroendringer eller plutselig innsikt.  

Disse mikroendringene fremtrer i den terapeutiske samtalen i de øyeblikkene hvor terapeuten 

og pasientene deler et felles struktur-, affekt- og relasjonsfokus. For eksempel i terapiforløpet 

til Lotte ses trolig en mikroendring i arbeid med følelsen tristhet, som vist i terapiutdraget i 

resultatdelen. I utdraget beveges hun av tristheten og ved hjelp av terapeutens strukturfokus 

og relasjonsfokus, knyttes Lottes affektopplevelse til mors væremåte i oppveksten, og følelsen 

gir mening. JT Monsen (1996) tenker seg at følelsesmessige opplevelser alltid er knyttet til en 

interpersonlig kontekst, og vi ser at meningsdannelsen (manglende validering) skjer når 

følelsen settes i sammenheng med relasjonen (mor) som vekket følelsen (tristheten) i henne. I 

et slikt relasjonelt arbeid vil det også legges til rette for at følelsens meningsinnhold kan bidra 

til å endre det mentale bilde av personen følelsen er knyttet til (J. T. Monsen & Solbakken, 

2013) Modellen postulerer at maladaptive mønstre gjerne er knyttet til signifikante andre, og 

at en kontekstualisering av følelser og uhensiktsmessige mønstre ofte krever en endring i 

hvordan vi forstår oss selv og andre (K. Monsen et al., 2000). I terapiutdraget som 

eksemplifiseres, ser vi at terapeuten ikke bare antar, men undersøker åpent hvilke affekter 

Lotte sitter med i timen, og vi ser at hun i henhold til modellen forsøker å identifisere 

pasientens følelsestilstand (JT Monsen, 1996). Vi ser med dette at hun systematisk registrerer 

affektinformasjon fra Lottes affektrepresentasjon og invitere til utforskning (K. Monsen et al., 

2000). Følelsesarbeidet skaper også en emosjonell aktivering, en endringsfaktor som er løftet 

frem av flere (Benum, Axelsen & Hartmann, 2013). I Minas terapiprosess vises også 

arbeidssekvenser hvor Mina og terapeuten deler felles innholds- og strukturnivå i ARIF. For 

eksempel har trolig arbeidssekvenser hvor Mina vekselvis arbeidet med fryktens virkning og 

håndtering vært bidragsytende til opphøret av angstanfallene ved time 60. Gjennom 

terapeutens intervensjonsfokus i terapitimene har Mina trolig lært å gjøre det samme. I Minas 

sceniske beskrivelser kommer det etter hvert frem et slikt fokus, en veksling mellom virkning 
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og håndtering. For eksempel håndter hun intens frykt ved å puste dypt inn og deretter legger 

merke til håndteringens beroligende virkning. Hun viser sannsynligvis en prosedural endring 

(J. T. Monsen & Solbakken, 2013) hvor hennes tidligere automatiske fokus er endret. Ut fra 

de overnevnte resultatene kan vi undre seg over om et felles fokus på både strukturnivå, 

relasjonskategori og affektkategori øker sannsynligheten for affektintegrasjon og et godt 

utfall. Ut fra Doss (2004) sitt rammeverk kan vi tenke oss at terapeuten benytter flere 

terapeutfaktorer for å fremme endring i endringsmekanismen. Altså at flere affektintegrerende 

intervensjoner benyttes for å skape endring i pasientens affektintegrasjon. Det er interessant at 

terapiøyeblikk som fremtrer å være endringsfremmende for Mina og Lotte, ofte befinner seg 

innenfor et felles fokus som nevnt over. Et relatert resultat i denne sammenheng er at både 

Mina og Lotte viser økt affektintegrasjon for skyld i siste time, og at denne økningen trolig 

skjer i lys av et fokus på denne følelsen i siste del av terapiforløpet. De to terapiforløpene 

viser en mulig tendens til at terapeuten undersøker denne følelsen etter å ha arbeidet med 

andre følelser i det tentative scriptmønsteret. Kvalitativt ser vi at i begge prosessene 

undersøkes skyld i nære familierelasjoner på nivå 5 (selv/andre-representasjoner). Et 

grunnleggende prinsipp i affektbevissthetsmodellen er å arbeide med de laveste nivåene (1-3), 

å identifisere, fornemme og integrere egne følelser (J. Monsen, T & Monsen, 1999). Deretter 

undersøkes og identifiseres maladaptive script og kontekstualisering av scriptmønster (4-5) (J. 

Monsen, T & Monsen, 1999) Ut fra disse antakelsene er det naturlig å anta at et 

affektbevissthetsforløp over tid vil kjennetegnes av en endring i fokusnivå fra høyere til 

lavere utover forløpene. I Minas og Lottes forløp er første og siste time kjennetegnet av 

markante ulikheter i fokusnivå. Første time har et høyt scenisk og semantisk fokus (1-2), 

mens siste time har et høyt fokus på kontekstualisering av script og selv/andre-

representasjoner (5). I begge forløpene ses ikke forskjeller i strukturnivå, med unntak av 

innledende og avsluttende time, men på affektfokus ser vi at noen affekter prioriteres mer enn 

andre. Kanskje er arbeidet med skyld så sent i terapiprosessen et bevisst terapeutisk 

intervensjonsfokus terapeuten ofte benytter seg av. Der hun benytter skylden i 

selvavgrensningsprosesser på slutten av terapien.  

Endret oppmerksomhetsfokus  

Begge pasientene viser ved behandlingsslutt en endret oppmerksomhetsfunksjon. Fra tidligere 

å rette oppmerksomheten mot andres tanker og følelser, holder begge i siste time på seg selv 

og sine indre affektopplevelser i sceniske beskrivelser. Denne oppmerksomhetsendringen er 
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essensiell for affektbevissthetsarbeidet, for hvis Mina og Trine ikke klarer å holde et fokus på 

seg selv, så vil de ikke kunne legge merke til, benytte og utrykke egne følelser (J. Monsen, T 

& Monsen, 1999). Det endrede oppmerksomhetsfokuset i Mina og Lotte kan trolig knyttes til 

terapeutens mange formuleringer der hun trekker dem frem som figur. Lotte bruker lengre tid 

på å endre oppmerksomhetsfunksjonen, enn Mina. For eksempel ser vi i time 80, som 

illustrert i terapiutdraget at hun ikke klarer å holde på egne affektopplevelser over tid. Endring 

vist ved utfallsmålene SCL-90 og IIP-64, og toleransemålene er i trå med dette. Lottes 

bedring kommer senere i tid en Minas. Det å lære å rette oppmerksomheten mot emosjonelle 

responser i seg selv regnes som det første steget i en selvreflekterende prosess (J. Monsen, T 

& Monsen, 1999). Minas endringsprosess kan kanskje ha blitt forsinket av hennes fokus på 

andre. Ut fra disse funnene virker det som at arbeidet med å gjøre pasienter til figur i sine 

sceniske beskrivelser er en viktig faktor i veien til endring, og bør prioriteres tidlig i forløpet.  

Arbeid i ARIF – hovednivå og undernivå 

Ved hjelp av kodingsverktøyet ARIF er den terapeutiske dialogen studert på mikronivå. Ut fra 

dette detaljfokuset og deskriptiv statistikk ser vi at terapeuten favoriserer strukturnivå for sine 

terapeutiske intervensjoner. Som vist i resultatdelen benytter hun tydelig noen hovednivå mer 

enn andre. Affektbevissthet (3) og kontekstualisering av script (5) tilsvarer opp mot 70-80 % 

av hennes taletid i de to forløpene. Dernest benyttes bortimot hele den resterende tiden til å 

undersøke affekter i scener (2) og script (4), da scenisk nivå benyttes i minimal grad (1). Ved 

å sammenligne terapeutens intervensjonsfokus med pasientens representasjonsfokus over 

terapiforløpene, antyder tallene i tabellene, at terapeutens fokus påvirker Minas og Lottes. 

Setter vi disse prosessresultatene opp mot endringene observert i pasientene, så ser vi at tiden 

på fokusnivåene sammenfaller med pasientenes endringsbeskrivelser i siste time, som 

beskrevet i resultatdelen. Både Mina og Lotte viser økt kapasitet for affektbevissthet ved 

terapislutt. Videre oppleves begge å ha fått en større innsikt i eget scriptmønster og hvordan 

dette uhensiktsmessige mønsteret trolig er blitt skapt i et samspill med betydningsfulle 

tilknytningspersoner (JT Monsen, 1996). Sammenfattet kan disse resultatene antyde at et høyt 

fokus på nivå 3 og nivå 5 hos terapeuten kan fremme økt affektintegrasjon i pasienter. Videre 

ser vi at terapeuten benytter de forskjellige undernivåene i ulik grad. Denne favoriseringen av 

undernivå vises klart når de to terapiforløpene sammenlignes, og hvilke undernivåer hun 

bruker kan muligens peke mot undernivå som er ekstra fordelaktige å benytte i ARIF. Begge 

terapiforløpene domineres av et arbeid med toleranse, dernest begrepsmessig ekspressivitet, 
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mens de resterende to bevissthetsaspektene tildeles mindre oppmerksomhet. Samtidig er det 

noen ulikheter mellom de to prosessene i arbeidet med affektbevissthet. Den viktigste 

forskjellen er at Lottes terapiprosess kjennetegnes av et dominerende arbeid med følelsens 

signalfunksjon (3.2c), mens Minas terapiprosess kjennetegnes av et arbeid med følelsers 

virkning (3.2a), håndtering (3.2b) og begrepsmessig ekspressivitet (3.4) i tillegg til 

signalfunksjonen (3.2c). Som tidligere nevnt ses arbeidet med toleranse i terapiprosessen som 

viktig i Minas økte affekttoleranse for frykt og mestring av angsten. Toleransefokuset virker 

også til å ha fremmet endring i Lottes signalfunksjon for flere følelser. Gjennom terapeutens 

fokus på ytre referanser til hennes subjektive selvtilstander, så virker det til å ha skjedd en 

porsedyrelæring, da Lotte ut over terapiforløpet viser en endret prosessering og organisering 

av affektinformasjon (J. T. Monsen & Solbakken, 2013). Hun kjenner igjen sin selvtilstand og 

knytter den til spesifikke relasjoner og kontekster. Et fellestrekk i arbeidet med begrepsmessig 

ekspressivitet er at terapeuten oppfordrer mye til overskridelse, noe de begge mestrer ved 

terapislutt. K. Monsen et al. (2000) antar at personer som ikke utrykker hva de føler, men 

holder følelsesopplevelsene for seg selv, over tid vil oppleve konflikter i interpersonlige 

relasjoner. Det er ut fra denne antakelsen interessant å se at i terapiforløpet til Lotte, hvor 

symptomtrykk og relasjonelle vansker er høyest, så er temaet i terapitimen en fortelling fra 

arbeidsplassen hvor hun ikke karer og begrepsmessig utrykke sinne. Sammenlignet ser vi i 

siste time, når hun opplever god relasjonell fungering, at hun forteller en mestringshistorie 

som omhandler det motsatte, å vedstå seg sinne utad. Endringen i begrepsmessig 

ekspressivitet og affektbevissthet generelt bidrar trolig til den vedvarende endringen i 

interpersonlig fungering etter terapislutt hos dem begge (K. Monsen et al., 2000). 

Oppsummert viser de overnevnte resultatene at terapeutens intervensjonsfokus påvirker 

pasientenes intervensjonsfokus i de to terapiforløpene og at en gjentakelse av fokus i ARIF 

fremmer prosesslæring. Resultatene antyder at nivå 3 og nivå 5 sannsynligvis er ekstra 

gunstige i affektbevissthetsarbeid.  

Ulikheter mellom pasientene 

Lotte og Minas er veldig forskjellige i sin væremåte. Mina er utforskende og aktive mens 

Lotte er passiv og tilbaketrukket. Slike pasientvariabler har blitt trukket frem som viktige 

faktorer som kan påvirke terapiutfall. For eksempel antyder flere studier at pasienters evne til 

å involvere seg er en viktig faktor for prosess og utfall (Eugster, Wampold & Beutler, 1996; 

Tryon, Winograd & Hilsenroth, 2011). Sachse (1992) viste i en studie at pasienter som tok 
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initiativ og viste en utforskende holdning nyttiggjorde seg mer av terapitilbudet, enn pasienter 

som ikke viste de samme egenskapene. Slike resultater faller i Minas favør. Samtidig ser vi at 

Lotte involverer seg i terapiforløpet sitt, selv om hun er forsiktig og rolig. Hun blir emosjonelt 

aktivert og utforsker seg selv. Dermed ser vi at selv om Lotte og Mina viser ulikheter, så har 

ikke ulikhetene hindret en av dem i ikke å oppnå bedring. Samtidig ser vi at den aktive 

holdningen til Mina styrer affektfokuset inn på oppmerksomhet og begrepsmessig 

ekspressivitet i terapitimer. Hennes initiativer til å utforske disse affektintegrerende aspektene 

kan ha bidratt til at hun over sitt forløp har utforsket disse mer enn Lotte.  Selv om taletiden 

ikke indikerer ulikheter i engasjement, da begge snakker 70 %, så vises forskjellene tydelig 

ved lytting til terapisamtalene og i det kodede materialet, der Minas terapiforløp kjennetegnes 

av dobbelt så mange snakketurer og vesentlig mindre pauser. Oppsummert kan vi kanskje se 

at selv om pasientene viser ulikheter, så klarer sannsynligvis terapeuten å tilpasse seg. Vi kan 

bare spekulere i om det er terapeutens bruk av terapeutiske intervensjoner i ARIF, som gjør at 

hun tilpasser seg Mina og Lottes ulike affektrepresentasjoner.  

Følelsesarbeid i den terapeutiske relasjonen  

J. Monsen, T og Monsen (1999) antar at en god relasjon i seg selv utfordrer maladaptive 

script, og denne antakelsen sammenfaller med Mina og Lottes forløp. Begge virker til å ha en 

god relasjon til terapeuten og begge viser et helt eller delvis oppløst scriptmønster ved 

terapislutt. Blant annet på grunn av en økt affekttoleranse for følelsene skyld, tristhet og frykt. 

Benum et al. (2013) hevder en trygg base og en empatisk forståelse fra terapeuten bidrar til og 

fremmer en utforskende holdning til å snakke om vanskelige følelsestema som inkluderer 

følelsene skyld, skam og angst. Både skyld og angst er viktige følelser i begge 

terapiforløpene. I lys av dette påstår også (Benum et al., 2013) at en undersøkelse av 

vanskelige følelsestema kan skape en større empatisk holdning til enn selv, noe som 

eksemplifiseres i blant annet det ene terapiutdraget til Lotte. I terapiutdraget ses en gryende 

selvmedfølelse ved at hun gjennom å sørge tilegner seg tristhetens informasjonsverdi, at 

hennes behov ikke er blitt møtt av mor i oppveksten. Denne innsikten gir hennes 

sannsynligvis et større grunnlag til å vise mer empati til seg selv. Videre viser Lotte tillitt til 

terapeuten ved og åpne opp for skambelagte tema. Samtidig kan skambeskrivelsene i lys av 

affektbevissthetsmodellen også være et utrykk for hennes lave toleranse for skam. At 

skammen er avspaltet fra hennes jeg-tilstand og at hun ubevisst “laster den av seg ” i 

terapirommet. Skammen kan også være en årsak til hvorfor hun er stille, ordknapp og 
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forsiktige. En fremtoning i terapi som kan forklares ved begrepet “kontrollert” motivasjon 

(Deci & Ryan, 2000; McBride et al., 2010), et oppmerksomhetsfokus sentrert mot å unngå 

skyld og skam, der pasienten er redd for å opptre “feil” i møte med terapeuten. Pasientens 

evne til å utforske egne følelsesopplevelser er viktig i arbeidet med affektbevissthetsmodellen 

(J. Monsen, T & Monsen, 1999) og en skam som ikke begrepsfestes og identifiseres i 

affektbevissthetsbasert terapi, og forhindrer pasientens utforskning av vanskelige følelsestema 

med terapeuten, kan antakelig minske sannsynligheten for et godt utfall av terapien. 

Terapeuten fremtrer imidlertid genuint engasjert, støttende og empatisk i begge forløpene og 

viser da de tre egenskaper som Carl Rogers fremhever som tilfredsstillende for å oppnå gode 

terapiutfall (Benum et al., 2013). Videre virker begge terapirelasjonene til å skape 

korrigerende erfaringer. For eksempel møter terapeuten Lotte ved å holde på Lottes 

affektopplevelser. I Minas terapi er det å dele affektopplevelser en ny erfaring. Vi ser at 

terapeuten holder Mina og Lottes selvtilstander i fokus, og gjennom dette relasjonelle fokuset 

skjer det trolig endring over tid (J. Monsen, T & Monsen, 1999). Da selvopplevelsen formes 

gjennom vedvarende kvaliteter i mellommenneskelige relasjoner (JT Monsen, 1996). 

Medikamentell behandling 

Medikamentell behandlingen er en faktor som kan ha påvirket endringsutviklingen til Mina 

og Lotte, da begge seponerer medikamentene i behandlingsperioden. For eksempel viser 

Whitaker (2005) at seponering av medikamenter påvirker symptomtrykk. Han argumenterer 

for at psykisk fungering vil forverres etter en seponering, for deretter å bli bedre. Denne 

utviklingen ses hos både Mina og Lotte. Mina stopper brått med medikamenter allerede i time 

3, og viser et tydelig økt symptomtrykk i timen som følger. Lotte slutter omtrent midt i 

behandlingsforløpet, og i den etterfølgende timen er symptomtrykket markant høyere. Trolig 

kan vi tenke oss at disse toppene i symptomtrykk er deres reelle fungering uten medisiner. 

Medisiners dempende virkning kan dermed påvirke både terapiforløp men også forskning, 

ved at endringsbeskrivelser sammenlignes på feil grunnlag. Som vist i terapiforløpet til Lotte. 

Videre argumenterer (Whitaker, 2005) for at seponering av medisiner også fører til bedre 

langtidseffekter, sammenlignet med dem som ikke slutter. Ut fra denne forståelsen er det 

interessant å se at Mina som umiddelbart slutter med medisiner viser bedre fungering ved 

oppfølging to år etter enn Lotte. Kanskje har Minas tidlige seponering gjort at hun har 

nyttiggjort seg bedre av terapitilbudet enn Lotte, og at dette kan skyldes ulikhetene ved 

oppfølging. Fava, Benasi og Cosci (2017) støtter denne hypotesen i sitt studie av 
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langtidseffekter, der terapi alene, uten medikamenter vise seg å gi best effekt over tid. I et 

affektbevissthetsperspektiv ses en interessant likhet i de to forløpene like etter seponering av 

medikamentene. Den eneste langvarige snakkesekvensen i begge terapiforløpene som 

omhandlet emosjonell ekspressivitet av tristhet vises i den påfølgende timen etter seponering. 

Begge begynner å gråte ovenfor samboeren sin, deler sine affektopplevelser og mottar støtte 

og omsorg. Ut fra disse observasjonene kan vi argumentere for at begge får en bedre kontakt 

med følelsene sine uten medisiner, og at deres interpersonlige kommunikasjon blir bedre. 

Etter seponering ses en bedring hos dem begge, både i affekttoleranse og funksjonsnivå. 

Spesielt i Lottes forløp ses en stor bedring. Disse resultatene argumenterer for at 

affektbevissthetsbasert terapi alene er mer endringsfremmende enn en 

kombinasjonsbehandling og at seponering av medisiner kan være fordelaktig for å øke 

affektintegrasjon.  
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5 Konklusjon 

Denne studien har forsøkt å identifisere hvordan en terapeut kan intervenere for å skape 

endring i terapi. Studien har benyttet affektbevissthetsmodellen (J. Monsen, T & Monsen, 

1999; J. T. Monsen & Solbakken, 2013) som rammeverk for å studere prosess og utfall i to 

terapiforløp. Det viktigste funnet i studien et at affektbevissthetsmodellen som 

behandlingsmetode fremmer bedring. Begge pasientene viser endring og terapeuten arbeider i 

stor grad i trå med affektbevissthetsmodellen. Forskningsverktøyet ARIF har identifisert flere 

likheter i terapiprosessene. For det første kjennetegnes forløpene av et høyt affekt- og 

relasjonsfokus. Spesifikke affekter som inngår i de tentative scriptmønstrene dominerer 

samtalen, med unntak av følelsen skam i Lottes forløp. For det andre benyttes samtlige 

strukturnivå i ARIF. Samtalen domineres av fokusnivåene affektbevissthet (nivå 3) og 

kontekstualisering av script (nivå 5), og et minimalt fokus på sceniske beskrivelser (nivå 1). 

Dette kan antyde at nivå 3 og nivå 5 er spesielt gunstige å benytte for å fremme 

affektintegrasjon. Særlig interessant er det at i terapiprosessen hvor mikroendringer eller 

umiddelbar innsikt ble observert hadde en fellesnevner: Terapeuten og pasienten hadde et 

felles oppmerksomhetsfokus i ARIF som både inkluderte strukturnivå, relasjonskategori og 

relasjonskategori. Det å legge til rette for slike snakkesekvenser i ARIF ses derfor som 

virkningsfullt og endringsfremmende. Et annet likhetstrekk mellom terapiforløpene er et høyt 

fokus på toleranse og oppfordring til overskridelse på begrepsmessig ekspressivitet. 

Snakkesekvenser som vekselvis bytter fokus mellom virkning (3.2a) og håndtering (3.2b) 

fremtrer særlig virkningsfullt i arbeid med angst. Den terapeutiske relasjonen fremtrer som 

god i begge forløpene. Et siste funn er at medisinering og oppmerksomhetsfunksjonen 

fremtrer som faktorer som kan forhindre en god nyttiggjørelse av affektintegrerende 

intervensjoner. Disse resultatene kan antyde at en oppmerksomhet rettet mot indre 

affekttilstander og seponering av medisiner er avgjørende for nyttiggjørelsen av 

affektintegrerende intervensjoner.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

Affekt – Representasjon og Intervensjons Fokus (ARIF). Affektbevissthetsmodellen 6 nivåer. 

Hierarkisk organisert intervensjonsfokus basert på pasienters evne til å representere egne opplevelser. 

Affektkategorier (AK) Relasjonskategorier (RK) ABS- skåringskriterier-(ABS) stikkordsliste 

 

Jon T. Monsen, Kirsti Monsen og Ole André Solbakken. Versjon gjelder for feb-2017 

 

1. Tydeliggjøring av scener:  

Arbeider for å få frem det imaginære – ved å:  

a. Få pasienten til å fylle ut scenene  

b. Undersøke – hvordan forløpet i scener er  

c. Fokusere på hva eller hvem som danner figur og grunn i scenen(e)  

d. Når andre tar figur- trekke frem pasienten som figur og undersøke pasientens opplevelser  

 

2. Forsøker å få plassert det affektive i scenene og semantisk representert 

a. Undersøker/validerer hvilke følelser som inngår 

b. Undersøker/validerer hvilke følelser som dominerer 

c. Identifiserer evt. affektive skiftninger, (f.eks. hvordan en god scene snus til å bli negativ ) 

 

3. Undersøker/validerer de fire affektbevissthetsaspektene  

i forhold til hvor pasienten befinner seg i prosessen personlig refleksjon 

3.1. Undersøker/validerer oppmerksomhet  

   a. Konkrete, kroppslige signaler 

   b. Symbolske, stemningsbeskrivende signaler 

   c. Ulike nyanser vedr. intensitet eller kontekst 

3.2. Undersøker/validerer toleranse  

   a. Virkning - Hva følelsen gjør med pasienten 

   b. Håndtering - Hva pasienten gjør med følelsen 

   c. Følelsens signalfunksjon –med referanse til objekt/kontekst og til egen selvtilstand 

3.3. Undersøker/validerer emosjonell ekspressivitet 

   a. Grad av vedståtthet 

   b. Grad av nyansering 

   c. Grad av desentrering 

   d. Interpersonlige virkninger av pasientens emosjonelle uttrykk 

3.4. Undersøker/validerer begrepsmessig ekspressivitet 

   a. Om og hvordan følelsesaspektet i opplevelsen artikuleres 

   b. Pasientens begrepsmessige repertoar, dvs. hvor dekkende, innholdsmettede eller nyanserte begreper 

vedkommende har 

   c. Opplevelse av valg, evt. hva som gjør at pasienten ikke forteller andre hva han/hun opplever  

   d. Interpersonlige virkninger av pasientens artikulerte uttrykk 

 

4. Identifsering av script, evt. sentrale deler av script.  

 a. Undersøker/validerer script – mønster, dvs. underliggende regler for organisering av  

   scener og sammenkoblinger av scener. Evt. deler av habituell måte å forstyrre affektopplevele på  

 b. Ser etter nye analoger og utforsker disse for hver gang de dukker opp. 

 

5. Kontekstualisering av script/ undersøker representasjoner selv-andre: 

 Script/ deler av script relateres til formativ kontekst på måter som gir mening til pasienters 

affektopplevelser og som kan  

 utfordre eksisterende selv-andre representasjoner. 

 a. Undersøker/validerer hva som utløser scriptet i formativ kontekst 

 b. Undersøker/validerer hvordan har andre bidratt til å skape dette mønstret av affektorganisering   



57 

 

      (f.eks. ved å visualisere formative scener, hvem som inngår og spesielt hvordan den affektive 

kommunikasjonen foregår). 

   Stikkord: andres atferd + deler av script med- behøver ikke være eksplisitt, men henvise til script 

(oppgitthet – ulike     

      avsporinger, etc) 

 c. Undersøker/validerer pasientens opplevelse/ bilder av betydningsfulle andre/selv på måter som også  

       kan inkludere følelser som habituelt immobiliseres av scriptet (som bekrefter eller utfordrer eksisterende 

bilder  

  selv-andre) stikkord: bilde av selv-andre- beskrivelser- mindre strengt krav til eksplisitt skript-

kobling, men må ha  

  relevans for scriptdannelse/ opprettholdelse. For eksempel også ta med  sider ved BA som 

representerer unntak fra  

  script-formativ scener- vitale – adaptive sider ved BA. Forskjell fra nivå 6  

  som betinger at P selv overskrider eget script  

   d. Undersøker/validerer hvordan scriptet danner nye analoger til tidligere formative scener 

 e. Undersøker/validerer dynamikken og pasientens egen delaktighet i opprettholdelse av scriptet   

 f. Tydeliggjøring av scriptet i terapirelasjonen, undersøker også hvordan terapeuten bidrar til  

   aktivering av scriptet (for eksempel empatisk svikt)  

6. Undersøker/validerer vitale relasjoner/scriptoverskridelse 

 a. Undersøker/ validerer pasientens opplevelse av relasjoner med andre som beskrives som bekreftende eller 

vitaliserende  

   (må gjelde primært Ps bidrag) 

 b. Utfordrer til overskridelse/ endring av script ved å studere gjensvar i nye kontekster etter scriptoverskridelse  

 
ARIF – Hovednivåer-fokus:  

Type intervensjon 

1. Scenisk 

2. Semantisk  

3. Affektbevissthet 

    3.1- Oppmerksomhet 

    3.2- Toleranse 

    3.3- Emosjonell ekspressivitet 

    3.4- Begrepsmessig ekspressivitet 

4. Script 

5. Selv-andre representasjon - kontekstualisering av script 

6. Scriptoverskridelse (Kodes parallelt med nivåene 1-5. Disse indikerer da type overskridelse). 

 
Nivå-2: Affektkategori (AK) 

 1. Interesse 

 2. Glede 

 3. Frykt 

 4. Sinne 

 5. Forakt 

 6. Avsky 

 7. Skam 

 8. Tristhet 

 9. Sjalusi 

10. Skyld 

11. Ømhet 

12. Overraskelse 

13. Følelser generelt  

14. Udifferensiert behagelig 

15. Udifferensiert ubehagelig 

16. Uklar-vag 
 

 

Relasjonskategori (RK):  
 0.Ingen relasjon 

1. Selv 
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2. Terapeut 

3. Ektefelle/samboer –  

4.  eks (tidligere 3) 

5. Kjæreste (som ikke er samboer eller ektefelle) 

6.  eks (tidligere 5) 

7. Venn(er)  

8. Mannli (e) venn(er) 

9. Kvinnelig(e) venn(er) 

10. Barn 

11. Sønn (er) 

12. Datter(døtre) 

13. Foreldre 

14. Mor (stemor, pleiemor) 

15. Far (stefar, pleiefar) 

16. Søsken 

17. Søster (søstre, halv-hel) 

18. Bror (brødre, halv-hel) 

19. Andre i familien (spesifiser) 

 

20. Naboer 

21. Arbeidskollegaer 

22. Annet-beskriv 

23. Blandet: beskriv 

24. Relasjon- men generelt eller uklart hvem? 
  

 
Affektbevissthetsskalaene - ABS. Stikkord- undernivå for hver skala: 

skala 1: Oppmerksomhet. 

 1. uten fokusering 

 2. brudd  

 3. uklar fokusering 

 4. begrenset fokusering 

 5. tydelig fokusering 

 6. kroppslig og mental fokusering 

 7. nyansert fokusering 

 8. nyansert - intensitet /kontekst 

 9. fokusering, konsentrasjon, åpenhet 

 

skala 2: Toleranse. 

    1. avspalter 

    2. brudd, overveldelse, utagering 

    3. undertrykker 

    4. ambivalent, ujevn 

    5. aksepterer 

    6. adaptivt motiverende virkning  

    7. anerkjenner 

    8. refleksjon selv-andre 

    9. aktiv verditilegnelse 

 

skala 3: Emosjonell ekspressivitet. 

 1. ikke vedstått  

 2. avbrutt, intenst, unyansert  

 3. lav grad vedstått / utydelig 

 4. ambivalent 

 5. vedstått - feltavhengig 

    6. vedstått  

 7. vedstått og nyansert 

    8. nyansert - intensitet/kontekst   

 9. nyansert og differensiert 
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skala 4: Begrepsmessig ekspressivitet. 

 1. løs kategorisering 

 2. avbrutt, intenst, unyansert 

 3. grov kategorisering/ indirekte 

 4. ambivalent 

 5. klar kategorisering, feltavhengig 

    6. klar kategorisering, lite feltavhengig 

 7. nyansert og tydelig 

 8. nyansert - intensitet eller kontekst 

 9.differensiert og nyansert  

 

Vedlegg 2 

SKÅRINGSKRITERIER FØLESESBEVISSHET (NB! Midlertidig versjon under revisjon - juli 2007) 

SKALA 2: TOLERANSE. 
Toleranse omhandler personens evne til å la følelsene virke på seg, la seg bevege, og gjennom dette ta inn 

følelsenes stemningsmessige innhold.  Toleranse for affekt er en forutsetning for å kunne dekode følelsesmessig 

informasjon. 

 

1. AVSPALTER: 

 * Personen opplever eller tror ikke at F har noen påvirkning.  Lar F være verdiløs, og lar seg ikke  

    bevege og påvirke av F. 

 * F angår ikke personen selv i særlig grad. 

 * Avspalter stemningsinnholdet, tåler ikke stemningen. 

 * Personen vil på grunn av sitt manglende forhold til F kunne bli "identisk med" F når den aktiveres    

    (jeg'et mangler et forhold til meg'et).  "Laster av seg følelsen" på andre, f. eks. via emosjonell smitte    

    og/eller projeksjon. 

 * Innstilthet/holdning:  "Ikke meg", eller F er verdiløs. 

 

2.  AFFEKTBRUDD,  OVERVELDELSE eller UTAGERING 

 Avbrutt affekt, men ikke helt umiddelsbart 

 * Overveldelse: blir lammet av F eller offer for F-tilstand der en ikke kan nyttigjøre seg motivasjonsaspektet  

 * Utagering: blir styrt av F uten å ha kontroll, drevethet 

 * Aktiv avsporing, tenke på noe annet, mangler kontroll. 

 

3.  UNDERTRYKKER: 
 * Kan kjenne og innrømme at F virker i seg, men prøver konsekvent å unngå denne virkningen.  Sterk   

    kontroll.  

 * Lar seg lite affisere av F i intervjusituasjonen. 

 * Tåler i en viss grad F. men f virker lite vedstått i personens intrapsykiske forhold til seg selv. 

 * Kan la F virke på seg når alene, men andres tilstedeværelse fører til undertrykking eller brudd. 

 * Innstilthet/holdning:  Unngåelse, med sterk kontroll. 

 

4.  AMBIVALENT, UJEVN 

 * Kan enkelte ganger la F virke på seg med adaptivt motiverende virkning, men andre ganger noe   

kghsadfhgoverveldet eller klar undertrykking av F.                                                                                                                                                                                        

 * Kan la F virke inn på seg, men virkningen kan evt. forstyrres av andre F 

 * Kan la F virke på seg, men klart begrenset i varighet, intensitet eller kontekst. 

 

5. AKSEPTERER: 
 * Kan vanligvis kjenne virkningen, la seg bevege og kjenne seg ett med følelsesinnholdet, men ikke  

    konsekvent. 

 * Affiseres noe av F i intervjusituasjonen. 

 * Innstilthet/holdning:  Kan la F virke inn på seg. 
 

6. ADAPTIVT MOTIVERENDE VIRKNING  

 *F får en adaptivt motiverende eller regulerende virkning, men uten at signalverdien er klar. 
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7. ANERKJENNER: 
 * Kan i stor grad romme virkningen av F og ta inn stemningsinnholdet. 

 * Følger signalverdien eller informasjonen i F slik at følelsesinnholdet fører til hensiktsmessige  

sdhandlingskonsekvenser (F gir retning til hva personen vil gjøre). 

 *Bruker F som selvsignal-i betydningen: kjenner F som sin egen genuine reaksjon og tillegger F verdi.  

 *Gir eller forsterker opplevelse av personlig integritet (selvagrensning).  

      NB!  F. eks. kan god toleranse føre til at personen vil gjøre noe for å påvirke kilden til angst, skam, 

sadffdsff etc. Å følge signalverdien i F kan føre til handlinger som igjen reduserer intensiteten i F uten at dette 

sdsdddd  skyldes mangel på toleranse, kanskje tvert imot. 

 * Innstilthet/holdning:  Tåler og rommer virkningene av F, tar konsekvenser. 

 

8.  REFLEKSJON SELV-ANDRE 

  *F tydeliggjør bilde av en selv og/eller objektet for F (F reaksjonen kan tilføre informasjon om hvem en 

skdjhfasd selv/andre er). 

 * Bruker  F som signal og reflekterer over egne og andres intensjoner / interpersonlige motiver  

  

9.  AKTIV VERDITILEGNELSE: 
 * Åpner seg for virkningene av F og tillegger dette verdi. 

 * Affektbevegelsene fører til refleksjon der f.eks. følelsen omsettes i bilder. 

 * Åpenhet for virkningene på en måte som gjør at personen får nye informasjonsaspekter opp i seg. 

 * F kan tilføre noe nytt eller endre forestillinger, forventninger eller trossystemer, objekter eller  

     relasjonen selv/andre, andre/andre. 

 * Innstilthet/holdning:  Opplevd refleksjon - åpenhet for at F kan forandre selvets innhold, selv om  

      dette også kan være konfliktfylt intrapsykisk eller interpersonlig. 
 


