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Sammendrag 

Tittel: Affektrepresentasjon og intervensjonsfokus i psykoterapi: En mikroanalytisk studie av 

endringsprosesser i to terapiforløp med ulikt utfall 

Forfatter: Liv Ingeborg Østebrød 

Hovedveileder: Jon Trygve Monsen 

 Bakgrunn: Denne studien har som formål å undersøke hva slags endring fokusert 

arbeid med affektintegrasjon kan føre til, og gjennom hvilke psykoterapeutiske prosesser 

denne endringen finner sted. Grunnlaget for studien er to naturalistiske terapiforløp utført av 

samme terapeut, hvor pasientene oppnår ulikt utfall. Terapeuten oppgir å arbeide etter 

affektbevissthetsmodellen (ABT) (Monsen & Monsen, 1999; Monsen, Ødegård & Melgård, 

1989), og denne terapimodellens teoretiske og empiriske grunnlag er utgangspunkt for 

studiens forståelse og vurdering av endring og terapiprosess. 

 Metode: Datagrunnlaget er lydopptak av terapiforløpene hentet fra ‘Norsk 

Multisenterstudie av Prosess og Utfall i Psykoterapi’. Utvalgte terapitimer ble transkribert og 

kodet etter ARIF, et kodingsverktøy utviklet av ABTs grunnlegger. ARIF gir mulighet til å 

beskrive og undersøke den terapeutiske prosess på mikronivå. Studien benytter et konvergent 

mixed methods-design, og kombinerer således kvantitative og kvalitative analyser. De 

kvantitative analysene gir deskriptiv statistikk for tid av samtalene brukt på ulike fokusnivå i 

ARIF, i tillegg til affekt- og relasjonskategorier. Kvalitative analyser benyttes for å beskrive 

og vurdere pasientenes problematikk og grad av endring, og belyser arbeidsform i tråd med 

affektbevissthetsmodellens teori om endring. 

 Resultat/diskusjon: En tentativ sammenligning av pasientenes problematikk ved 

terapistart og –slutt antyder lav grad av endring i affektbevissthet for begge pasientene. 

Terapeutens etterlevelse av affektbevissthetsmodellen fremstår lav, ettersom hun i liten grad 

utforsker og inviterer til tydeliggjøring av pasientenes selvopplevelser. Arbeidsmetoden til 

terapeuten viser seg å være preget av en form for undervisning og støttende rådgivning. 

Begge pasientene både oppgir og gir inntrykk av å ha satt pris på behandlingen, og 

betydningen av en samtalepartner som støtter, lytter og gir velmenende råd belyses. 

 Konklusjon: Resultatene indikerer begrenset endring for begge pasientene etter endt 

terapiforløp. Lav grad av endring er konsistent med manglende fokus på tydeliggjøring av 

affektive opplevelser. 

 



V 

 

 

 

 

 

 

 

There are many ways and means of psychotherapy 

All methods are good which produce the aim of the therapy 

 Freud, 1904  
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1Affekt, følelse og emosjon behandles i denne oppgaven som synonyme 

 

1 Introduksjon 
 I 1952 hevdet Eysenck å ha funnet at psykoterapi ikke har noen – og kanskje til og med 

en ugunstig – effekt på pasienter (Eysenck, 1952). Dette gav fart på det som i dag har blitt en 

stor mengde forskning på effekten av psykoterapi. Resultatene lyder klart, og mer oppløftende 

enn hva Eysenck antok: Psykoterapi virker (Lambert, 2013; Lipsey & Wilson, 1993; Smith & 

Glass, 1977). Å gå i psykoterapi fører generelt til lettelse i symptombelastning for pasienter 

over et vidt spekter av psykiske vansker. Men hva er det som skjer i terapirommet som fører 

til bedring? Og hva innebærer det egentlig at psykoterapi virker? 

 Psykoterapiforskningsfeltet har lenge vært delt i to typer kunnskapstilnærminger, hvor 

forskere på hver sin kant søker etter terapeutiske komponenter som kan assosieres med godt 

utfall av terapi. De kvantitative utfallsstudiene tar sikte på å finne ut hvorvidt psykoterapi er 

virksomt eller ei, og attribuerer endring til teorispesifikke teknikker. De korrelasjonelle 

prosesstudiene vektlegger på sin side betydningen av faktorer som er felles virksomme på 

tvers av teoretiske behandlingstilnærminger (Castonguay & Beutler, 2006; Greenberg, 1991). 

Vi vet i dag at den gjennomsnittlige pasient får det bedre enn omtrent 80% av personer som 

ikke går i psykoterapi, og at fellesfaktorer som terapeutisk allianse, utvalgte trekk ved 

pasienten og terapeuten, og pasientens forventninger er av betydning for behandlingsutfall 

(Ackerman & Hilsenroth, 2003; Castonguay & Beutler, 2006; Lambert, 2013; Smith & Glass, 

1977; Wampold, 2013). I mindre grad har vi klare svar på hvordan og hvorfor bedring og 

endring inntreffer (Elliott, 2010; Greenberg 1986; Kazdin, 2009). 

 Forskning på psykoterapeutisk behandling har blant annet til hensikt å rettlede 

terapeuter mot en mer effektiv måte å kunne hjelpe sine pasienter. Flere mener at det vil være 

hensiktsmessig av både forskere og klinikere å ta utgangspunkt i transteoretiske 

endringsprinsipp – kliniske strategier som er vist å være hjelpsomme på tvers av 

behandlingsmodeller (Carey, 2011; Donald & Carey, 2017; Goldfried, 1980; Oddli, Nissen-

Lie & Halvorsen, 2016; Rosen & Davison, 2003). Så langt er eksempelvis arbeid med affekt1, 

i tillegg til eksponering og korrigerende erfaringer, strategier som er vist å være korrelert med 

godt utfall (Carey, 2011; Goldfried, 1980; Whelton, 2004). Slike endringsprinsipp er 

retningsgivende, men for at forskningen skal kunne ha større klinisk nytteverdi trenger vi også 

å forstå mekanismene bak de komplekse interaksjonene i terapirommet (Kazdin, 2009, 2014). 

Hvordan skal man arbeide med affekt, og gjennom hvilke mekanismer hos pasienten fører 

dette til endring? Kazdin (2009) og flere foreslår at de kvantitative og korrelasjonelle studiene 

kombineres med kvalitative tilnærminger til den terapeutiske prosess, slik at man i bedre grad 
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vil kunne beskrive, forklare og predikere behandlingsutfall (Elliott, 2010; Greenberg, 1986; 

Kazdin, 2009). 

 Kontrollerte studier som sammenligner effekt av ulike behandlingsmodeller kan sies å 

ha favorisert metoder som har en diagnostisk tilnærming til psykiske vansker, og hvor en 

kortfattet vurdering av utfall er både tilstrekkelig og nødvendig. Hensikten er ofte å 

identifisere behandlingsmodeller som bidrar til reduksjon i diagnosespesifikk symptomatologi 

(Shean, 2016; Wampold, 2013). Vi vet imidlertid ikke hvorvidt endring i symptombelastning 

har effekt på pasientens hverdagsliv (Kazdin, 2014). Strupp (1963) hevder tidlig at 

symptomer synes å komme og gå heller tilfeldig, og at det kan være mer hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i pasientens funksjon før og etter behandling for å vurdere om en behandling 

har vært vellykket. Riktignok har de fleste psykologiske behandlingsmodeller en 

teorikongruent forståelse av hva endring innebærer, uten at dette i betydelig grad tas hensyn 

til i kvantitative studier av behandlingsmodellens effektivitet. Eksempelvis vil økt 

selvforståelse, et mer tilfredsstillende liv og økt agens være vanskelig å fange opp med 

standardiserte metoder (Shean, 2016). Det trengs derfor en bedre konseptualisering av 

endringsforståelse, og kvalitative vurderinger av endring antas å kunne gi et mer nyansert og 

komplekst bilde av hva som er endret hos pasienten når den psykoterapeutiske behandlingen 

er vellykket (Strupp, 1963; Kazdin, 2014). 

 Den aktuelle studien tar for seg to naturalistiske terapiforløp, med det formål å søke en 

forståelse av hvilke endringer pasientene oppnår, og hvordan disse kan være relatert til 

fokusert arbeid med affekt. Studien benytter et mixed methods-design, og kombinerer således 

kvalitative og kvantitative observasjoner og analyser i tilnærmingen til materialet. Terapeuten 

i de to forløpene angir å jobbe etter affektbevissthetsmodellen (ABT), en integrativ 

psykodynamisk terapimodell som bygger blant annet på empiri som understøtter affektenes 

sentrale betydning i psykoterapi (Monsen & Monsen, 1999). Likeledes vil det teoretiske 

grunnlaget for denne modellen studiens utgangspunkt i forståelsen av både prosess og 

endring. 

1.1 Affekt i psykoterapeutisk teori og praksis 
 Affekt har stadig vært ansett som betydningsfull i klinisk praksis. Den har imidlertid i 

flere sentrale teoretiske tilnærminger – behaviorisme, kognitiv terapi og psykoanalyse – blitt 

betraktet som et «biprodukt», som en avhengig variabel, av atferd, tanker, eller spenning 

relatert til ikke-tilfredsstilte drifter (Tomkins, 2008). Først i de siste 20-30 årene har 

menneskers følelser fått en sentral betydning i vitenskapelig og teoretisk psykologi. Dette har 
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skjedd i tråd med at vi har fått bedre metoder for å undersøke følelsenes nevrale korrelater på, 

i tillegg til at studier av blant annet tilknytningsatferd, empati og personlighetsorganisering 

alle peker mot affektenes sentrale bidrag (Monsen, 1996a: Sloan, 2006). Følelser anses i dag 

som et signalsystem av grunnleggende betydning for menneskers kommunikasjon, 

motivasjon, personlighetsorganisering og problemløsningsevner (Greenberg, 2015; Monsen, 

1996a, 1996b, 2000; Tomkins, 2008). 

 Emosjonell smerte ligger ofte til grunn for det som fører personer til psykologisk 

behandling: Følelser som vedvarer, vender tilbake, som er utilgjengelige eller ubegripelige, 

eller som holdes unna. Uhensiktsmessige måter å håndtere egne emosjonelle opplevelser på 

ser ut til å være et kjennetrekk ved psykisk helseproblematikk på tvers av diagnostiske 

klassifiseringer (Compas et al., 2017; Sloan, 2006; Sloan et al., 2017). Angstlidelser antas 

eksempelvis å involvere forsøk på å unngå bestemte emosjonelle opplevelser og situasjoner 

som aktiverer frykt, mens borderline personlighetsforstyrrelse tenkes å involvere svekket evne 

til å oppdage og respondere adekvat på stimuli som vekker behagelige og ubehagelige følelser 

(Sloan, 2006). Depresjon ser på sin side ut til å reflektere et forsøk på å undertrykke 

ubehagelige følelser ved kognitiv grubling og resignasjon (Liverant, Kamholz, Sloan & 

Brown, 2011). Forsøk på å undertrykke, unngå eller kontrollere emosjonelle opplevelser ser 

altså ut til å øke – snarere enn redusere – opplevelse av emosjonelt stress og ubehag. 

 Antakelsen om at å utforske smertefulle følelser i psykoterapi vil få pasienter til å føle 

seg bedre deles i dag av mange ulike terapiteoretiske retninger (Greenberg & Pascual-Leone, 

2006). Terapeutens fasilitering av pasientens affektive opplevelser er vist å være assosiert 

med bedring (Ackerman & Hilsenroth, 2003; Castonguay & Beutler, 2006; Diener, Hilsenroth 

& Weinberger, 2007; Whelton, 2004). Emosjonell prosessering og dybde av opplevelse er 

endringsprosesser med robust empirisk støtte, hvor prosessering innebærer aktivering av og 

samtidig refleksjon rundt følelser (Greenberg & Pascual-Leone, 2006; Mackay, Barkham & 

Stiles, 1998; Whelton, 2004). Godt utfall synes å være relatert til at pasienten kommer i 

kontakt med fysiologiske og psykologiske opplevelseskvaliteter ved følelsene, og gjør et 

forsøk på å forstå og gi mening til dem. Terapeuten og pasientens gjensidige utforskning av 

følelser er assosiert med godt utfall, mens et mer undervisende format fra terapeutens side 

ikke er det (Coombs, Coleman & Jones, 2002). En god relasjon mellom terapeut og pasient er 

også vist å fasilitere pasientens egen utforskning av sine emosjonelle opplevelser (Iwakabe, 

Rogan & Stalikas, 2000).  
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1.2 Affektbevissthetsmodellen 
 Affektbevissthetsmodellen (ABT) er etablert med utgangspunkt i den voksende 

empirien som understøtter betydningen av arbeid med følelser i terapirommet, i tillegg til 

følelsenes betydning for psykologisk fungering generelt (Monsen & Monsen, 1999). Teorien 

bygger på psykodynamiske perspektiv, især Kohut og Stolorows selvpsykologi (Baker & 

Baker 1987; Stolorow & Atwood, 1992; Stolorow Brandchaft & Atwood, 1987). I tillegg er 

Tomkins scriptteori (Tomkins, 2008) og Izards differensielle emosjonsteori (Izard, 1991; 

2007) sentrale i forståelsen av affektenes betydning for individets psykologiske fungering. 

1.2.1 Affektsystemet og affektbevissthet 

 I ABT legges til grunn at følelsene utgjør et medfødt og adaptivt informasjons- og 

motivasjonssystem som tjener individets tilpasning og mestring, og hjelper det å orientere seg 

i verden (Damasio, 1994; Darwin, 1872/2002; Izard, 1991; Solbakken, 2013). Følelser 

fungerer som et signal på en situasjon eller hendelses betydning for individets velvære. Ifølge 

Tomkins opererer affekten som et ‘psykisk lim’, som både gir egen selvtilstand prioritet i 

oppmerksomheten, og samtidig knytter denne til den kontekstuelle komponent som i 

utgangspunktet vekket følelsen i oss. Slik tenker en at følelser bidrar til å etablere 

sammenhenger mellom selvopplevelse og sosial kontekst (Solbakken, Hansen & Monsen, 

2011a). Det er i senere tid vist at aktivering av følelser skjer førbevisst, og nyere studier synes 

å bekrefte Tomkins antakelser om at affekten primært informerer individet om at noe trenger 

dets oppmerksomhet (Brosch, Pourtois & Sander, 2009; Hamann, Ely, Hoffman & Kilts, 

2002; Phelps & LeDoux, 2005). Ved å forsterke inntrykket av det som utløser affekten, 

motiverer følelsen til handling. For at følelsen skal ha informasjonsverdi utover en 

umiddelbar, rask impuls fordres i tillegg en bevisst refleksjon over ens emosjonelle reaksjon 

og den aktuelle kontekst. Først da vil en kunne finne ut hva det er som skjer og eventuelt hva 

som må gjøres (Tomkins, 2008). 

 Affektbevissthet beskriver det gjensidige forholdet mellom aktivering av grunnleggende 

affekt og individets kapasitet til å bevisst oppfatte, reflektere over og uttrykke disse affektive 

opplevelsene (Monsen & Monsen, 1999; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2011b). 

Begrepet affektintegrasjon viser til individets tilgang og evne til å bruke følelser som 

informasjon om ens selvtilstand i relasjon til omverden, samt å tilpasse egne responser til 

denne ervervede informasjonen (Solbakken, 2013). Funksjonell integrasjon av affekt i 

kognisjon, motivasjon og atferd antas å være et kjernetrekk ved god psykologisk fungering 

(Monsen & Monsen, 1999; Solbakken et al., 2011a). God affektintegrasjon synes tilsvarende 
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å være en beskyttende faktor mot psykopatologi, ettersom det gjør at individet tåler og forstår 

egne reaksjoner, og dermed på en adekvat måte kan respondere på skiftende omgivelser i 

verden (Stolorow et al., 1987; Monsen & Monsen, 1999). Dette finner støtte i studier som 

viser at dårlig affektintegrasjon er assosiert med interpersonlige vansker og lav selvfølelse, 

mens god affektintegrasjon er assosiert med færre selvrapporterte symptom, bedre relasjoner, 

og et positivt selvbilde (Normann-Eide, Johansen, Normann-Eide, Egeland & Wilberg, 2013; 

Lech, Andersson & Holmqvist, 2008). 

 Et grunnleggende sett følelser antas å være tilstede fra fødselen av, uavhengig av læring 

(Damasio, 1994; Darwin, 1872/2002; Izard, 1991; Tomkins, 2008). Følelsene betraktes som et 

produkt av evolusjonen, hvilket er støttet av forskning som viser til universalitet i menneskers 

emosjonelle ansiktsuttrykk (Darwin, 2002/1872; Izard, 1991, 1994). Hver affekt anses å ha 

sin distinkte fenomenologi: Både utløsende hendelser, opplevelseskvalitet, den motiverende 

prosess (fysiologisk aktivering, atferdsimpuls) og signal- og beredskapsfunksjon tenkes å 

være unik for hver følelse (Izard, 1991, 2007; Monsen & Solbakken, 2013; Tomkins 2008). 

Flere studier gir støtte til antakelsen om følelsers distinkte fenomenologi (Ekman, Levenson 

& Friesen, 1983; Lench, Flores & Bench, 2011; Panksepp, 1982). I ABT opereres det med 

elleve grunnleggende affekter, hvorav noen er anerkjent som grunnleggende emosjoner av 

flere teoretikere (eks. frykt), mens andre er mer sammensatte tilstander som også antas å være 

av sentral betydning for tilpasningsdyktighet (eks. ømhet) (Solbakken, 2013). Tabellen under 

illustrerer de elleve affektkategoriene i ABT, samt hver av disses signal- og 

motivasjonsfunksjon: 

 

Tabell 1: Affektbevissthetsmodellens affektkategorier og tilhørende signal- og beredskapsfunksjon 

Affektkategorier   Signal-/beredskapsfunksjoner 

De gylne tre 

Interesse 

  

Involvering, engasjement 

Glede Aksept, inklusjon 

Ømhet/hengivelse Nærhet, verditilegnelse 

Tapsfølelser 
Frykt   Tap av forutsigbarhet, trussel 

Tristhet   Tap av verdi, skuffelser 

Fiendtlighetstriaden 

Sinne   Selvhevdelse, 

Avsky  selvavgrensning 

Forakt   Avstandstaking 

Verdiløshetstriaden 

Skam   Sosial ansvarlighet, verdi 

Skyld  Lojalitet 

Misunnelse/sjalusi   Inklusjon/eksklusjon 
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 Affektkategorier som ikke er tilstrekkelig integrert i individets selvopplevelse vil, som 

antydet, i mindre grad ha en tydelig signal-/ og beredskapsfunksjon for vedkommende. 

Eksempelvis ved dårlig integrert sinne, kan individet ha vansker med å hevde og avgrense seg 

overfor andre, og dersom ømhet er utilstrekkelig integrert, kan individet tilsvarende ha 

vansker med å etablere nære relasjoner. 

1.2.2 Organisering av affektive prosesser i script 

 De grunnleggende og primære følelsene som utløses direkte av kontekstuelt stimuli er 

oftest kortvarige, og opptrer i ‘uforstyrret’ form hovedsakelig i tidlig levealder (Izard, 2007). 

Med utvikling vil særlig ubehagelige følelser forekomme sjeldnere i sin opprinnelige form, og 

affektive opplevelser vil gjennom utviklingsforløpet farges mer av individuelle erfaringer og 

lærte assosiasjoner mellom gitte scener og tidligere assosierte følelser og atferd. En scene 

forstås av Tomkins som en hendelse eller situasjon med en tydelig begynnelse og slutt, og 

som inneholder minst én affekt og ett tilhørende objekt. Gjennom utviklingshistorien og 

samspillet med omsorgsgiver og andre etableres automatiserte og prosedurale mønstre – eller 

script - som organiserer hvordan personen implisitt og eksplisitt reagerer på, fortolker og 

håndterer sine følelsesmessige aktiveringer (Izard, 2007; Tomkins, 2008). Et script refererer 

til en gruppering av minner, eller scener, på bakgrunn av hvilken affekt de er assosierte med, 

og knytter på denne måten følelser sammen med persepsjoner, kategorisert som bilder og 

representasjoner av en selv og andre (Izard, 2007; Tomkins, 2008).  

 Hvert individ vil ha et uendelig antall script, og disse er under stadig endring ved at ny 

informasjon integreres i allerede etablerte script (Izard, 2007; Tomkins, 2008). Script som 

opptrer eller gjentas hyppig vil imidlertid over tid være mer robuste. Organiseringen av 

affektive prosesser og tilhørende responser blir da etter hvert etablert som faste vaner, og 

fremstår som mer eller mindre stabile egenskaper ved personens måte å oppleve verden på. 

Med andre ord kan man si at scriptene løsrives fra sin opprinnelige kontekst, og generaliseres 

til å gjelde for flere typer scener. Scriptene bærer i seg affektivt ladede prediksjoner av hva 

man kan forvente i en gitt situasjon, og likeledes affekt-ladede antakelser om andre personer, 

og mulige interaksjoner med disse (Izard, 2007; Tomkins, 2008; Solbakken, et al., 2011a). 

Scriptet fungerer i slike tilfeller som en automatisert persepsjonsstil, og påvirker i sterk grad 

hvordan personen former representasjoner av seg selv og betydningsfulle andre (Monsen, 

2000; Izard, 2007). 

 

 



7 

 

1.2.3 Tidlige samspill 

 I barnets første leveår baserer kommunikasjonen med omsorgsgiver seg på nonverbale 

emosjonelle uttrykk (Darwin, 1872/2002; Mesman, Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg, 

2009; Sorce, Emde, Campos, Klinnert & Scarr, 1985). I følge Stolorow, er barnets tidlige 

emosjonelle opplevelser kontekstavhengige, og både oppstår og deles i det intersubjektive 

møtet mellom det selv og omsorgsgiver (Stolorow & Atwood, 1992; Stolorow, 2013). Disse 

tidlige affektive opplevelsene vil primært ta form av uforståelige aktiveringstilstander, og 

barnet er avhengig av omsorgsgivers empatiske speiling for å kunne oppnå emosjonell 

stabilitet og beroligelse (Baker & Baker, 1987). Ved at foreldrene møter barnets selvtilstand 

med emosjonell inntoning, kan også affektene integreres i barnets selvopplevelse, og dermed 

få signalfunksjon for barnet. Omsorgsgiver skaper et miljø som i større eller mindre grad 

rommer barnets følelsestilstander, hjelper det med å differensiere og sette ord på følelsene, 

samt å gi disse tydelige objektreferanser (Stolorow et al., 1987). Utvikling av god 

affektbevissthet tenkes å avhenge av at barnet blir sett, anerkjent og bekreftet med sine 

emosjonelle tilstander. Slik kan affektive tilstander integreres i selvopplevelse, hvilket er 

essensielt for utvikling av barnets kapasitet til å regulere og berolige seg selv og for en 

hensiktsmessig strukturalisering av selvopplevelse (Monsen, 2000; Baker & Baker, 1987). 

1.2.4 Tidlige samspill og kjernescript 

 Barnets opplevelse og representasjon av seg selv og andre dannes altså på bakgrunn av 

hvordan dets emosjonelle opplevelser har blitt møtt av omsorgsgivere, og konstitueres i script. 

Gjentakelse av gode scener hvor foreldre rommer, validerer og begrepsfester barnets 

opplevelse, vil kunne resultere i adaptive script, som på en hensiktsmessig måte bidrar til 

organisering av barnets selvopplevelse. Vonde scener vil på den annen side kjennetegnes av at 

barnets affektive tilstander blir møtt med mangelfull inntoning og/eller aksept av 

omsorgsgiver. Barnet kan i slike tilfeller lett forestille seg at foreldrenes ikke-validerende 

respons skyldes en personlig defekt. Eksempelvis kan et barn hvis opplevelse av sinne 

gjentatte ganger har blitt møtt med ignorering, avstraffelse og avvisning, etablere et script 

som automatisk assosierer egen sinneopplevelse med smertefulle interpersonlige 

konsekvenser. Barnet kan da forsøke å opprette et selvideal hvor deler av affektkjernen som 

omsorgsgiver ikke tåler er ekskludert, og som dermed beskytter barnet mot omsorgsgiverens 

avvisning (Baker & Baker, 1987; Monsen, 1996b; Stolorow, 2012). Barnet forsøker på denne 

måten å snu den vonde scenen om til en god scene igjen, og å vedlikeholde god tilknytning til 

omsorgspersonen ved å tilpasse seg dennes behov (Monsen & Monsen, 1999). I forlengelse 
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av forrige eksempel, vil altså barnet forsøke å manipulere det smertefulle og kanskje også 

skremmende utfallet av scenen ved å undertrykke eget sinne. 

 Et kjernescript innebærer en dynamikk hvor individet stadig forsøker å snu den vonde 

scenen om til en god scene igjen. Som et resultat av den vonde scenens hyppige gjentakelser, 

tenkes individet å ha etablert en emosjonell beredskap – en automatisert tendens til å søke 

etter, legge merke til og fortolke analoge scener, kalt kjernescener, etterfulgt av en automatisk 

følelsesaktivering og dens håndtering. For barnet i eksempelet over, kan en kjernescene være 

situasjoner hvor det opplever å bli urettferdig behandlet, og som dermed gir opphav til 

sinnefølelsen. I ABT tenkes kjernescriptet å vise til individets mest presserende og uløselige 

problem, og å ligge til grunn for utformingen av dets opplevde symptom og plager (Monsen 

& Solbakken, 2013; Monsen & Monsen, 1999). 

 Hendelser og situasjoner som har gitt opphav til kjernescriptet kalles i ABT formative 

scener. Barnets undertrykkelse av sinne i eksempelet over var nødvendig i de formative 

scenene, men kan senere utvikles til å bli et maladaptivt mønster. Som resultat av inadekvat 

inntoning fra omsorgsgiver, har den gitte del av affektkjernen ikke blitt integrert med 

kognitive og symbolske nivå av selvrepresentasjonen. Følelsens signalfunksjon blir dermed 

svekket, hvilket kan resultere i en usammenhengende selvopplevelse. Individet vil ha vansker 

med å tilpasse seg skiftninger i egne affektive opplevelser, og dets representasjoner av selv og 

andre vil være mindre nyanserte (Solbakken et al., 2011b). Kjernescriptet viser i så måte til 

tap av kapasitet til å la følelse virke på en som informative og motiverende signal, og følgelig 

mangelfullt uttrykk av følelse overfor andre (Monsen & Monsen, 1999). Affektiv aktivering 

kan siden virke uforståelig og forstyrrende inn på selvopplevelse, og følelsesopplevelsen kan 

kjennes uakseptabel (Monsen, 1996b; Stolorow et al., 1987). Denne antakelsen finner støtte i 

forskning som viser at depresjon og angst er assosiert med skyld relatert til egne følelser, og 

en opplevelse av at egne følelser er uforståelige og utav kontroll (Leahy, 2002).  

1.3 Affektbevissthetsmodellens teori om endring 
 Kjernescriptet kjennetegnes gjerne ved at pasientens oppmerksomhet på eller toleranse 

for affekt brytes eller er lav. Endring av de uhensiktsmessige mønstrene i scriptet som fører 

med seg psykologiske symptom, tenkes i ABT å avhenge av at pasienten gjenetablerer bevisst 

opplevelse av de følelser som ikke er tilstrekkelig integrerte i individets representasjoner av 

seg selv og andre (Monsen, 1996). Aktivering av affekt medfølger også aktivering av tidlige 

minner, og kan potensielt bidra til mer differensierte og realistiske representasjoner (Monsen, 

Odland, Faugli, Daae & Eilertsen, 1995a). Affektbevissthetskonstruktet er i ABT 
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operasjonalisert som individets kapasitet til å bevisst oppfatte, tolerere, reflektere over og 

uttrykke opplevelser av grunnleggende affektive aktiveringer (Solbakken, Hansen, Havik & 

Monsen, 2011). Varighet og generalisering av endring forklares med begrepet prosesslæring, 

og vurderes først på mikronivå, i samspillet mellom pasienten og terapeuten (Monsen og 

Monsen 1999; Solbakken et al. 2011a). Prosesslæring skjer gjennom gjentakende etablering 

av arbeidsallianse mellom pasient og terapeut i form av at terapeuten opprettholder fokus på, 

samt utforsker, tydeliggjør og validerer aspekt ved pasientens følelsesmessige opplevelser. 

Ved at terapeuten fokuserer på affektbevissthet, kan pasienten bli kjent med 

opplevelseskvaliteten ved følelsene, og øke oppmerksomhet på og toleranse for informasjons- 

og motivasjonsverdien i egne affekter. Dette krever dog mange repetisjoner: Det trengs 

mange repetisjoner for å danne script, og dermed også mange for å endre dem. 

 Tidlige erfaringer i betydningsfulle relasjoner utgjør, som redegjort for, et stort bidrag i 

strukturalisering av en persons selvopplevelse, affektorganisering og representasjonsdannelse. 

Også i voksen alder oppstår følelser oftest i relasjonelle sammenhenger, og gir på denne 

måten informasjon om individets selvtilstand i kontekst av den gitte relasjonen. Arbeid med 

affektive opplevelser relatert til betydningsfulle andre vektlegges derfor i ABT. Refleksjon 

over betydning av affektiv aktivering kan også øke pasientens interpersonlige kunnskap, og 

med mer differensierte måter å uttrykke seg på vil individet likeledes få klarere responser fra 

omgivelsene (Monsen & Monsen, 1999). 

1.4 Forskningsspørsmål 
 Det overordnede formålet med denne studien er å undersøke hvorvidt, og i så fall 

hvordan, arbeid med affektbevissthet fører til endring hos de utvalgte pasientene. Ettersom et 

individs kjernescript antas å ligge grunn for dets psykologiske vansker, vil først en forståelse 

av de utvalgte pasientenes emosjonelle beredskap presenteres i form av en scriptformulering. 

Studiens vurdering av endring baserer seg på observert endring i kjernescript, og antas å 

manifesteres som økt oppmerksomhet på, toleranse for og uttrykksevne for script-relaterte 

følelser. I tidligere studier er det vist at fokusert og virkningsfullt arbeid med affektbevissthet 

også fører til eksempelvis symptomlette og interpersonlig endring, hvor økt affektintegrasjon 

fungerer som moderator for denne endringen (Monsen & Monsen, 2000; Monsen, Odland, 

Faugli, Daae & Eilertsen, 1995b; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2012). Dette tenkes å 

henge sammen med at økt affektbevissthet fører til ny strukturalisering av selvopplevelse, et 

mer differensiert og åpent forhold til opplevelser, bedre selvgrenser, og økt tilgang til 

behagelige følelser (Stolorow, et al., 1987). En hypotese for denne studien er dermed at 
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eventuell endring i affektbevissthet og script for de to pasientene også vil henge sammen med 

grad av opplevd symptombelastning ved terapislutt, samt gi utslag i pasientenes måter å være 

med andre på (selv/andre-representasjoner). 

 

Forskningsspørsmål: 

1. Hva slags endring kan vi observere i de to terapiforløpene? Hvordan kan vi forstå 

endring i lys av affektintegrasjonsteori? 

2. Hvordan kan vi forstå utfall og endring i lys av den terapeutiske prosess? 

1.4.1 ARIF: Affektrepresentasjon og intervensjonsfokus 

 ARIF (affektrepresentasjon og intervensjonsfokus) er av ABT utviklet både som et 

klinisk verktøy og som et instrument for koding av dialoger i forskningsøyemed. Her 

spesifiseres seks hierarkisk organiserte fokusnivå som gjenspeiler ulike måter pasienten 

representerer sine affektive opplevelser på, samt terapeutens intervensjonsfokus i den 

terapeutiske dialogen (Monsen og Solbakken, 2013). ARIF fungerer retningsgivende, og er 

ikke ment å følges mekanisk i den terapeutiske praksis. Intensjonen er at pasientens 

affektrepresentasjon på ulike nivå skal danne grunnlag for terapeutens valg av intervensjoner 

og fokusnivå (Monsen & Solbakken, 2013). I studien er også hver taletur i dialogen mellom 

terapeuten og pasientene kodet med ARIF. De seks nivåene vil følgelig introduseres kort: 

 1 Scenisk: En scenisk beskrivelse i ARIF gir informasjon om et hendelsesforløp, og vil 

alltid være tilknyttet implisitte forventinger eller affekter. Sceniske beskrivelser gir 

informasjon om hvordan et individ organiserer sin persepsjon, blant annet gjennom hva som 

får individets primære fokus. Dersom pasientens scener er eksempelvis uklare, generelle eller 

usorterte, vil terapeuten hjelpe pasienten med å undersøke og tydeliggjøre temaer og 

situasjoner som vekker affektive reaksjoner hos pasienten. 

 2 Semantisk: Arbeid på semantisk nivå innebærer identifisering og kategorisering av 

følelser i scener. Pasientens beskrivelse av selvopplevelse er gjerne vag og udifferensiert, og i 

behov av tydeliggjøring og validering for at den på bedre måte kan avgrenses, forstås og tåles. 

Studier antyder at å navngi affekt reduserer nevral aktivitet assosiert med opplevelse av 

ubehagelige følelser (Lieberman et al., 2007; Pennebaker, 1993). 

 3 Affektbevissthet: Affektbevissthetsnivået er det mest omfattende i ARIF. Dette 

omhandler begrepsdannelse om egne følelser på en måte som fremmer opplevelse av eierskap 

til egne opplevelsestilstander, uten at individet oppfatter seg selv som identisk med dem. 

Nivået består av de fire undernivåene 3.1 Oppmerksomhet, 3.2 Toleranse, 3.3 Emosjonell 
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ekspressivitet og 3.4 Begrepsmessig ekspressivitet. Arbeidet med oppmerksomhet 

kjennetegnes av at terapeuten hjelper pasienten til å rette oppmerksomheten mot kroppslige 

og mentale opplevelseskvaliteter knyttet til en gitt følelse. Når opplevelseskvaliteter er 

tydeliggjorte, vil terapeuten invitere til refleksjon over virkningen følelsen har på pasient, 

hvordan pasient håndterer denne, samt den informasjonsverdi og motivasjonsmessige retning 

aktiveringen gir pasienten. Videre vil utforskning av pasientens kapasitet til å vedstå seg 

følelser gjennom emosjonelt og begrepsmessig uttrykk utforskes. At pasienten hjelpes til å 

rette oppmerksomhet mot og reflektere over affekt er vist å stå i et positivt forhold til 

behandlingsutfall (Greenberg, 2007; Greenberg & Watson, 1998; Missirlian, Toukmanian, 

Warwar & Greenberg, 2005). 

 4 Script: Det fjerde nivå omhandler utforskning og tydeliggjøring av pasientens script. 

Her hjelper terapeuten pasienten til tydeligere å se de gjentakende mønstrene i sine måter å 

oppleve og uttrykke følelser på, som fører til at signalfunksjonen og den motiverende kvalitet 

ved følelsene går tapt. Et mål er at pasienten skal oppleve sin scriptatferd som en del av egen 

organiserende aktivitet, og dermed som noe pasienten selv har mulighet til å påvirke. 

 5 Selv/andre-representasjoner: Pasientens beskrivelser på nivå 5 omhandler ofte dens 

vanemessige oppfatninger eller opplevelser av selv og andre, og kan også innbefatte 

komplekse sceniske beskrivelser som samtidig representerer skildringer av egne eller andres 

typiske roller. Terapeutens intensjon er her å hjelpe pasient med å etablere flere nyanser i 

representasjoner av seg selv og andre på en måte som inkluderer egen affektiv valens og 

informasjon. Terapeuten vil også søke å etablere en meningsfull sammenheng mellom både 

tidlige og aktuelle samspillsmønstre og pasientens uhensiktsmessige måter å håndtere egne 

følelsesmessige reaksjoner på. 

 6 Overskridelse: På samtlige av de ovennevnte nivå vil terapeuten oppfordre pasienten 

til å overskride den automatiserte og uhensiktsmessige organiserende aktivitet som 

manifesterer seg i scriptet. Hvert nivå kan også representere en faktisk overskridelse, i form 

av henholdsvis tydeligere sceniske representasjoner, tydeligere språklige kategoriseringer, 

bedre evne til å legge merke til, tåle og uttrykke affektive opplevelser, endring i eller bevisst 

opplevelse av script, eller endring i representasjoner av selv og andre. En overskridelse 

indikerer generelt endring i pasientens opplevelse av affektive aktiveringer. Det beste 

kriterium for helhetlig psykologisk endring i ABT er at pasienten tydelig klarer å representere 

sine affektive opplevelser på alle nivåene fra 1 til 5 (Monsen & Solbakken, 2013). 
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2 Metode 

2.1 Design 
 Den aktuelle studien er naturalistisk og eksplorerende. To terapiforløp med ulikt utfall 

undersøkes i lys av affektbevissthetsmodellens rammeverk. Studien benytter et konvergent 

mixed methods-design, der kvantitative mikroanalytiske undersøkelser kombineres og utføres 

samtidig med kvalitative observasjoner av prosessen (Fetters, Curry & Creswell, 2013). Dette 

gir mulighet til både å få oversikt over og gjøre sammenligninger på et stort materiale, og til å 

fange opp de nyanser og opplevelsesnære fenomen som opptrer. Det kvalitative materialet er 

tillagt mest vekt, mens det kvantitative benyttes som støttende informasjon. 

2.2 Datagrunnlag 
 Datagrunnlaget for studien er lydopptak av de aktuelle terapiforløpene hentet fra ‘Norsk 

Multisenterstudie av Prosess og Utfall i Psykoterapi’ (Havik et al., 1995). I Multisenterstudien 

er det samlet inn naturalistiske terapiforløp utført ved ulike poliklinikker i Norge på slutten av 

90-tallet. Prosjektet er godkjent av Regional etisk komité (REK), og deltakelse er basert på 

informert og skriftlig samtykke. Lydopptakene har blitt behandlet som sensitivt og 

taushetsbelagt materiale, og arbeid med disse har foregått på psykoterapiforskningslaben ved 

Psykologisk Institutt (UiO), som har begrenset adgang. Egennavn, personopplysninger og 

annen identifiserbar informasjon har blitt anonymisert under transkriberingen av 

lydopptakene. Navnene som benyttes på pasientene i presentasjonen er oppdiktede. 

2.2.1 Mål for prosess, endring og utfall 

 Den terapeutiske prosess inkluderer alle handlinger, hendelser og opplevelser som 

finner sted i psykoterapi (Orlinsky, 2009). Terapiprosessen er her undersøkt ved å se på 

bevegelser i pasient og terapeuts representasjonsnivå i ARIF over tid, samt i tilhørende 

affektkategorier og relasjonskategorier. I de kvalitative analysene av prosessen er vektlagt 

interaksjonsformer mellom pasientene og terapeuten, med særlig fokus på arbeidsform 

vedrørende pasientenes affektrepresentasjon på nivå 3. Affektbevissthet i ARIF. 

 De kvalitative observasjonene beskriver pasientenes problematikk sett i lys av 

affektbevissthetsmodellens teori om affektintegrasjon og scriptdannelse. Hver av pasientenes 

mest presserende vansker er oppsummert i en scriptformulering (Monsen & Monsen, 1998). 

Endring er vurdert på bakgrunn av scriptets utforming ved avslutning, samt pasientenes evne 

til å legge merke til, tolerere og uttrykke affekt ved terapislutt sammenlignet med –start. 

Denne vurderingen er gjort mulig ved at affektbevissthet for ulike affektkategorier er skåret 
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fortløpende i kodingen av terapimaterialet. For pasient 2 foreligger også 

affektbevissthetsintervju (ABI; Monsen, Monsen, Solbakken & Hansen, 2008) ved oppstart 

og avslutning, og dette er tatt med i vurderingen. I presentasjonen av endring vektlegges 

kvalitativ informasjon om pasientenes representasjonsform og interaksjonsmåte, i tillegg til et 

helhetlig inntrykk av deres problematikk ved avslutning. 

 Pasientene er valgt ut på bakgrunn av deres endring- og utfallsmål på Symptom 

Checklist 90-Revised (SCL-90-R; Derogatis & Savitz, 2000). Endring og utfall er også målt 

ved Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64; Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2000). 

SCL-90-R er et selvrapporteringsskjema som kartlegger opplevd og spesifikk 

symptombelastning, og pasientene har fylt ut skjemaet både ved oppstart, underveis og ved 

avslutning. Global Severity Index (GSI) er en samleskåre som oppgir den generelle 

symptombelastning rapportert i SCL-90, og utvikling i denne over tid ligger til grunn for 

selvrapportert endring. IIP-64 kartlegger selvrapporterte interpersonlige vansker og 

maladaptive relasjonelle mønstre. Også denne er fylt ut av pasientene ved oppstart, underveis, 

og ved avslutning. IIP-64 behandles eksplisitt, og SCL-90 numerisk, kun i metodedelen. 

2.2.2 Informasjon om pasientene og terapiforløpene 

 Terapiforløpene er utført av samme terapeut, som på forhånd har fått opplæring i 

affektbevissthetsmodellen og oppgir å arbeide deretter. De to pasientene er begge kvinner, og 

er sammenlignbare med hensyn til problematikk, men har ulikt utfall. Pasient 1 får totalt 145 

terapitimer over en periode på syv år, mens pasient 2 har 107 timer over fem og et halvt år. 

Pasient 1 rapporterer ved oppstart en GSI på 0,5, og ‘tvangstrekk/rigiditet’ er den subskalaen 

med høyest skåre. På IIP-64 skårer hun vel over norm på leddene ‘sosialt unnvikende’, ‘lite 

selvhevdende’, ‘utnyttbar’ og ‘overomsorgsfull’. Hun blir diagnostisert med markant 

depressiv forstyrrelse, dystymi og sosial fobi i DSM-IV-TR (DSM-IV-TR; American 

Psychiatric Association, 2000). Ved avslutning har hun fremdeles en GSI-skåre på 0,5, og 

hennes skårer på de nevnte IIP-64-leddene er omtrentlig like som ved oppstart, med unntak av 

‘overomsorgsfull’, som er noe lavere. Hun beholder diagnosen dystymi. 

 Pasient 2 har ved oppstart en GSI på 2,5, hvor skårene på subskalaene ‘somatisering’, 

‘tvangstrekk/rigiditet’, ‘mellommenneskelig sensitivitet’, ‘depresjon’, ‘angst’ og ‘fobisk 

angst’ alle er over 2,5. På IIP-64 skårer hun høyt på leddene ‘påtrengende’, 

‘overomsorgsfull’, ‘utnyttbar’ og ‘lite selvhevdende’. Hun diagnostiseres innledningsvis med 

depresjon med suicidalfare og generalisert angstlidelse, og erverver etter hvert også diagnosen 

schizoaffektiv lidelse i DSM-IV-TR. Pasient 2 tar rundt time 40 i bruk preparatet ‘Lithionit’, 
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og bruker ifølge selvrapporteringsskjemaer dette inntil avsluttende time. ‘Lithionit’ 

inneholder virkemiddelet litium, som bidrar til å forhindre eller modulere maniske og 

depressive episoder (Malt, Andreassen, Jørgensen, Årsland & Malt, 2012). Hun er også 

innlagt flere ganger i løpet av terapiprosessen, uten at datamaterialet gir informasjon om når 

disse finner sted, over hvor lange perioder dette gjelder, eller antall innleggelser. Pasient 2 har 

ved avslutning en GSI-skåre på 2, og opplever altså mild nedgang i symptombelastning. På 

IIP-64 rapporterer hun sterk nedgang på leddene ‘påtrengende’ og ‘overomsorgsfull’, og en 

noe høyere skåre enn innledningsvis på leddet ‘sosialt unnvikende’. Ved avslutning har hun 

diagnosene schizoaffektiv lidelse og tilpasningsforstyrrelse. 

2.3 Prosedyre 

2.3.1 Utvalg av material og transkribering 

 Timer fra terapiforløpene ble opprinnelig valgt ut på bakgrunn av rapporterte endringer 

i symptombelastning underveis i terapiprosessen. Disse endringene er ikke tillagt betydning i 

analysene, men bidrar til å sikre at materialet representerer både ‘gode og dårlige’ perioder for 

pasientene. Med dette som utgangspunkt ble timene noe ujevnt fordelt. Hensikten var også å 

benytte timene 1, 2 og 5 for å sikre grundig forståelse av pasientens problematikk og 

bakgrunnshistorie/formativ kontekst. Imidlertid manglet time 2 for pasient 1, og lydfilen for 

time 5 hos pasient 2 var av dårlig kvalitet. Til slutt bestod utvalget av timene 1, 5, 34, 50, 80, 

120 og 145 for pasient 1, og timene 1, 2, 4, 20, 50, 80, 101 og 107 for pasient 2. Utvalget 

antas å være representativt for begge pasientene. 

2.3.2 Transkribering, koding, og opptak i Interact 16.4 

 De utvalgte timene ble først gjennomlyttet for å sikre god lydkvalitet. Det ble ved 

gjennomlytting lagt merke til at terapeutens arbeidsform ikke helt samsvarte med 

affektbevissthetsmodellens prinsipp. Likefullt syntes det interessant å undersøke prosess og 

endring i de utvalgte terapiforløpene i lys av denne teorien. Lydsporene ble så transkribert, og 

overført til Microsoft Office Excel. Deretter ble hver taletur i dialogen mellom pasientene og 

terapeuten kodet etter representasjonsnivå i ARIF, i tillegg til affektkategorier og 

relasjonskategorier (se vedlegg). Grad av affektbevissthet ble også skåret hvor materialet gav 

grunnlag for å vurdere dette. Forfatteren fikk på forhånd opplæring i kodesystemet av Jon T. 

Monsen, som har utviklet ARIF. Etter å ha kodet terapimaterialet på egenhånd, ble samtlige 

koder gjennomgått med Monsens forskningsassistent for å sikre reliabilitet. 

Forskningsassistenten har selv god erfaring i kodearbeid med ARIF. Hvor usikkerhet oppstod, 



15 

 

ble koder også sjekket med Monsen. Siden ble materialet ført inn i programmet Interact 16.4. 

I Interact 16.4 ble tid brukt på hver taletur registrert på millisekundnivå, mens samtlige koder 

tilhørende hver taletur ble lagt inn manuelt. Dette gav siden mulighet til å se nøyaktig tidsbruk 

på representasjonsnivåene og innholdskategoriene. Interact-filene ble deretter bearbeidet i 

Excel, og herfra konvertert til statistikk-vennlige filer. 

2.4 Analyser 
 De kvantitative analysene ble utført i statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics, 

versjon 25. Analysene gav informasjon om relativ andel tid pasienten og terapeuten hver 

bruker på ARIFs representasjonsnivå, samt affekt- og relasjonskategorier. Krysstabulasjoner 

av disse ble også utført. 

 Kvalitative observasjoner og analyser er gjort for hver av pasientenes problematikk og 

affektrepresentasjon, terapeutens arbeidsform og terapiprosessen. Den veiledende metoden 

har vært tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006), hvor det er forsøkt å identifisere og tolke 

sentrale trekk ved materialet som belyser eller besvarer forskningsspørsmålene, heller enn å 

beskrive innholdet i sin helhet. I studier som tar sikte på å redegjøre for terapeutisk 

endringsprosess, foreslår Greenberg (1991) å ha en idé som guider en, samtidig som en 

dykker ned i egne data. En vekting av disse to typer tilnærming til materialet har også vært et 

ideal for denne studien. Både pasientens endring og terapiprosessen forstås i lys av 

affektbevissthetsmodellens rammeverk, samtidig som en åpen holdning overfor den 

informasjonen som dukker opp er etterstrebet. 

 Tabeller som presenteres er valgt med utgangspunkt i det materialet som gav seg til 

kjenne. Samtlige dialogutdrag gjengitt er valgt ut på bakgrunn av deres representativitet i 

materialet. De kvantitative og kvalitative analysene presenteres om hverandre, for å i størst 

mulig grad syntetisere informasjonen generert fra de ulike tilnærmingsmetodene. 
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3 Resultat 

3.1 Pasient 1: Louise 
 Louise er en 37 år gammel kvinne som jobber som lærer. Når hun kommer til terapi, 

beskriver hun selv at hennes primære vansker er lav selvfølelse, depresjoner og apati, samt en 

opplevelse av ikke å bli tatt på alvor av andre. Ved oppstart har hun et «delvis venneforhold 

og delvis kjæresteforhold» med en mann som er rusmisbruker, og Louise sier at hun opplever 

mye angst i relasjon til ham. «Han er veldig snill og god på mange måter, men han er også en 

skikkelig luring», forteller hun. Hun er usikker på hva som er kjærlighet og hva som er lureri. 

Dette virker til å være et gjennomgående tema i Louises relasjoner, hvor hun også overfor 

venninner er usikker på om de er interessert i henne som person, eller om de bare ønsker å 

bruke henne for «tjenester». Hun sier at «[...] Stort sett har jeg det veldig fint og jeg er veldig 

glad for at det ikke er sånn at jeg skyver folk bort og.. og sånt, men. Det kan kanskje.. kanskje 

jeg må skyve meg selv frem litt (ler lett). Eller.. bort fra noen i hvert fall...». 

3.1.1 Louise 

 Louise fremstår nøktern i sin terapi, og hennes historie gir et bilde av en kvinne som i 

alle sine relasjoner bestandig er den andre underlegen, og som har vansker med bryte ut fra 

denne posisjonen. «Det er bare det at… jeg føler meg så slem hvis jeg ikke […] gjør som folk 

forventer», forteller hun, og formidler således vansker med å representere og hevde seg selv 

overfor andre. Vanskene ser ut til å være drevet av en sterk skyldfølelse, en følelse hun «går 

med støtt og stadig», og ved oppstart i terapi håper hun at hun «kan få litt tilbakemelding på 

at kanskje man ikke skal ha det». 

 Det at Louises selvavgrensende affektive opplevelser kommer i bakgrunnen for 

skyldfølelse, ser ut til å føre med seg at hun blir lett utnyttbar. Mange av hennes relasjoner 

virker til å bære preg av at hun selv gir, og den andre part tar. «Når jeg ber om hjelp for 

eksempel.. Det er ikke så veldig ofte, men da.. er det ingen der», medgir hun. Louise opplever 

lite sosial støtte, på tross av at hun selv stiller opp for andre. Hun virker til å ha en 

representasjon av seg selv som ‘den uberettigede’, en som ikke får ta i bruk sine rettigheter på 

linje med andre. Dette beskriver hun som en opplevelse av å ha «et eller annet sånt svart 

magnetfelt rundt meg. […] Det er noe ved meg som tiltrekker svarte ting». Representasjonen 

er antakelig dannet i familiekontekst, og antydninger om dette kommer fram i det hun 

instruerer seg selv til å «ikke overta holdninger fra […] hele familien min. Gjennom alle år.. 

at jeg ikke er noe». 
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 Fra sin barndom forteller Louise at hun fikk kjeft og juling eller ble stengt inne på et 

rom dersom hun var sint. «Det trengtes vel kanskje også, i noen tilfeller at.. jeg hadde et 

voldsomt temperament», bemerker Louise, og fremviser med dette en selvbebreidende 

tendens. Likeledes forteller hun at «Jeg har så vanskelig for å si nei, og det er også noe som 

jeg blir så veldig sint på meg selv for». Skam virker, sammen med skyldfølelse, til å være 

framtredende i hennes selvopplevelse. Louise retter sinnet mot seg selv, heller enn å bruke 

følelsen til å avgrense og representere seg selv i forhold til andre. 

 Når Louise opplever å bli urettferdig behandlet, blir hun «forbannet, og så sliten». 

Hennes selvtilstand er videre dominert av fysiologiske symptom, hvorpå hun beretter at hun 

har «en muskel som alltid da sier ifra når det er nok». Louise forteller at hun kan kjenne at 

hun blir sint på mennesker på TV, og sier at «[...]mitt største ønske har bestandig vært å ha 

sånn skikkelig punching ball vet du, som du kan bare slå på». Hun antyder med dette at sinne 

er en følelse som er tydelig tilstede i hennes selv, men at den ‘forskyves’ i retning av fiktive 

personer og utspiller seg primært i hennes forestillinger. Louise virker til å mangle repertoar 

for sinneuttrykk. Eksempelvis etter å ha opplevd å bli oversett av et byggefirma, sier hun at 

«jeg tenkte jo på liksom å hoppe ut fra balkongen igjen og så skrive selvmordsbrev og.. hvor 

jeg la en del av skylda på [byggefirma]».  

 Louise gir uttrykk for at hun er usikker på om hun har lov til å ha «negative følelser», 

og at hun ikke ønsker å «bare være et depressivt menneske». Hun betrakter seg selv som en 

«optimist» som ser lyst på ting, og gir med dette et inntrykk av at ubehagelige følelser som 

sinne, forakt og tristhet ikke er godt integrert i hennes selvopplevelse. Hun setter riktignok 

flere ganger ord på en opphopning av «bitterhet og hat og sinne» i ulike varianter gjennom 

terapiforløpet, samtidig som hun erkjenner at det handler om «ikke kanskje det å få tak i 

følelsene, men å få gjort noe med følelsene». Dette tenkes å reflektere en tilbøyelighet til å 

undertrykke de subjektive opplevelsesaspektene ved følelsene. 

3.1.2 Tentativ scriptutforming for Louise 

 Tabellen nedenfor illustrerer en sammenfatning av Louises emosjonelle beredskap, det 

som i affektbevissthetsmodellen refereres til som kjernescript. Kjernescriptet viser som nevnt 

til en automatisert tendens hos individet til å legge merke til og tolke utvalgte scener, og en 

tilhørende automatisk følelsesaktivering og dens håndtering. Videre i presentasjonen vil 

kjernescript og script bli brukt som synonyme, og da referere til scriptutformingen vist her. 
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Type scener som 

utløser 

Følelser som 

aktiveres 

 

Affektbevissthet 

Sluttprodukt i 

kjernescript 

Blir urettferdig 

behandlet 

 

Blir ikke tatt på 

alvor 

 

Blir oversett 

Udifferensiert 

kobling: 

 

Sinne        Skyld 

X 

Frykt         Skam 

Overveldet og drevet 

av skyld 

 

 

Undertrykkelse 

Selvbebreidelse 

 

Trekker seg unna 

 

Blir sliten 

 

Fysiologiske 

symptom (smerter, 

kløe) 

 

 Louise ser ut til å ha en emosjonell beredskap som gjør henne ekstra var og 

oppmerksom på situasjoner hvor hun føler seg oversett eller urettferdig behandlet, eller hvor 

hun ikke blir tatt på alvor. Dette er situasjoner som umiddelbart vekker sinne hos Louise, og 

sinne antas å være automatisk assosiert med og videre aktivere både frykt og skyldfølelse i 

henne. Hun forteller som nevnt at hun som liten ble møtt med straff, juling eller utestengelse 

dersom hun gav uttrykk for sinne. Når en opplevelse av sinne blir mottatt med slike 

reaksjoner gjentatte ganger, vil Louise sannsynligvis sitte igjen med en erfaring av at det å 

være sint og å hevde seg selv er skremmende og ydmykende, og fører til avvisning fra 

betydningsfulle andre. Denne lærte assosiasjonen mellom sinne og interpersonlige 

konsekvenser anses å være underliggende i scriptet. Louise ser ut til å håndtere sinnet ved å 

trekke seg unna, og dermed mister hun trolig muligheten til å markere og hevde seg selv i de 

situasjoner hvor hun føler seg oversett eller urettferdig behandlet. Den emosjonelt ladede 

konklusjonen Louise trekker, virker til å være at det er noe galt ved henne. Sluttproduktet i 

scriptet tar form av selvbebreidelse – et uttrykk for skam. Videre blir Louise sliten, trekker 

seg unna, og opplever en del fysiologiske følgetilstander. 

3.1.3 Louises script etter endt terapiforløp 

 I den avsluttende timen setter Louise ord på endringen hun selv opplever at har funnet 

sted: «Jeg har mer lært å si ifra på en annen måte enn jeg kunne før. Ikke med sinne eller med 

tårer eller.. Enten så trekker jeg meg unna, eller så.. ja, jeg.. jeg gir tilbake på en annen 

måte». Hun legger imidlertid til at «det er fremdeles vanskelig å eksistere». Store deler av den 

siste timen omhandler Louises angst for, og skam relatert til, å være ute og å representere seg 

selv blant folk, samt vansker med å avgrense seg i en aktuell arbeidsrelasjon. 

 I starten av terapien medgir Louise at hun håndterer ubehagelige følelser ved å ta seg en 

‘Vival’, og at hun altså tenderer mot å forsøke å fjerne den subjektive opplevelseskvaliteten 
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av den affektive aktiveringen. Denne tendensen ser ut til å opprettholdes inntil avsluttende 

time, hvor hun oppgir at hun må gå til innkjøp av hodepinetabletter dersom hun skal klare å 

hevde seg selv i nevnte arbeidsrelasjon. Terapeuten oppfordrer i samme time Louise til å 

«skjerme» seg selv og å ta vare på seg selv, hvorpå Louise svarer at «Det er godt at du sier. 

[...] Både [kjæreste] og [søster][...] sier at nå må du ta deg sammen». Louise viser fremdeles 

store vansker med å representere seg selv, og opprettholder sin posisjon som «den 

uberettigede» i relasjon til andre.  

 Louise lover imidlertid at «jeg skal bli sterkere, for nå.. jeg blir jo mer og mer obs på 

det». Det fremgår av terapien at Louise riktignok får større innsikt i egne formative scener og 

relasjonelle mønster, som hun antyder. Dette ser allikevel ikke ut til å utgjøre en betydelig 

endring i hennes representasjon av seg selv og andre. Hun har fremdeles en av-og-på-relasjon 

til mannen presentert innledningsvis, på tross av at hun erkjenner at «det må skje et under hvis 

han skal slutte å drikke og hvis han skal.. hvis han skal se meg». Sinne representeres i Louises 

selvopplevelse fremdeles som ‘slitenhet’ ved terapiens ende, og hverken sinne eller andre 

scriptrelaterte følelser ser ut til å bli bedre integrert gjennom forløpet. Dette antas å være en 

mulig forklaring på hennes vedvarende vansker i relasjon til andre. 

3.2 Louises terapiprosess  

3.2.1 Fokusnivå 

 Tabellen under viser hvilke fokusnivå Louise og terapeuten snakker på gjennom 

terapiforløpet. Louise og terapeuten opptar hver rundt 50% av taletiden innad i hver time. 

 

Tabell 2: Prosentandel av samlet taletid brukt på fokusnivå, av egen taletid på fokusnivå for P og T, og av egen 

taletid for P og T brukt på fokusnivå per time. 

Fokusnivå    Begge 
Egen 

taletid 
1 5 34 80 120 145 

1. Scenisk 
P 

9 
4 5 6 0 1 3 10 

T 14 3 5 5 26 13 24 

2. Semantisk 
P 

11 
16 13 13 15 18 19 15 

T 6 1 7 8 6 7 4 

3. 

Affektbevissthet 

P 
18 

20 32 29 34 17 7 10 

T 22 13 63 27 9 15 2 

4. Script 
P 

8 
8 15 9 6 3 8 12 

T 7 27 7 6 4 8 4 

5. Selv/andre-

representasjoner 

P 
51 

52 34 43 45 60 63 53 

T 50 56 18 48 55 57 65 

Note: Tallene i kolonnen «Begge» angir samlet taletid brukt på hvert fokusnivå gjennom hele forløpet; tallene i kolonnen «Egen taletid» 

angir samlet taletid brukt på hvert fokusnivå av P og T gjennom hele forløpet; tallene i kolonnene 1 til 145 angir taletid brukt på hvert 

fokusnivå av P og T innad i hver time. 1 = time 1, 5 = time 5, 34 = time 34, 80 = time 80, 120 = time 120, 145 = time 145.  
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 Tabell 2 viser at Louise og terapeuten fokuserer på alle nivå i ARIF gjennom hele 

terapiforløpet. Tabellen viser også noen ulikheter i fokus, der eksempelvis terapeuten generelt 

bruker mer tid på scenisk nivå enn Louise, mens Louise i større grad fokuserer på det 

semantiske nivået. Terapeutens fokus på det sceniske nivået reflekterer i hovedsak at tiden 

brukt på å planlegge videre behandlingsforløp utgjør en større andel av terapeutens totale 

taletid i de siste timene. Louises representasjon av scener og semantiske kategorier later til å 

være tydelig fra starten av, hvilket kan tenkes å være årsaken til terapeutens mindre fokus på 

det semantiske nivået gjennom terapiforløpet – Louise trenger ikke hovedsakelig hjelp til å 

tydeliggjøre affektkategorier, men heller til å få tak i den tilhørende opplevelseskvaliteten. 

Utover i terapiforløpet fokuserer terapeuten i mindre grad på script og affektbevissthet, og i 

større grad på det nivå 1 og 5. Louise viser en mindre tydelig trend, men også hun fokuserer i 

mindre grad på affektbevissthet og script utover i forløpet. 

3.2.2 Arbeid med Louises affektbevissthet 

 Louise virker, som allerede antydet, tidlig til å ha et godt affektivt ordforråd, og 

beskriver ofte egen selvtilstand med få og konsise ord som refererer til differensierte 

affektkategorier. Det merkes imidlertid at Louise i liten grad virker berørt av det hun forteller, 

og at hun ofte ler lett særlig når hun snakker om ubehagelige affektive tilstander. Hun gir 

uttrykk for at følelser som sinne og tristhet hovedsakelig «svever sånn i øverste etasje», og 

den subjektive opplevelsen av affektaktiveringen representeres ofte med en udifferensiert 

affektkategori, eksempelvis slitenhet. I time 34 forteller Louise at hun har en «smertefull 

uke», at «fibromyalgien er blitt mye verre», og at hun er «en del melankolsk». Louise og 

terapeuten utforsker melankolien sammen: 

 

Dialogutdrag 1: Time 34, taletur 31-39. 

ARIF-kode Dialog AK RK 

3.1b  T: Kan du forklare meg hva den melankolien er, hva den er for deg? 8 1 

 3.1b P: Det er.. egentlig en mer sånn svev-, litt svevende tristhet, på en måte. 8 1 

3.1b  T: Mm. 8 1 

 3.1b P: Mens.. mens en depresjon er mer en trykkende tristhet. Jeg kan ikke 

forklare det på noen annen måte, men.. Depresjon er mer ødeleggende. 

Enn melankolien. 

8, 

15 

1 

3.1b  T: Men melankolien.. er det tristhet? Er det det du kjenner på, en tristhet? 8 1 

 3.1b P: Ja, tristhet blandet med litt oppspilthet, liksom. Jeg er ikke helt sikker 

på hvordan melankoli egentlig defineres. For da, da er det ikke noen 

lykkefølelse, men det er ikke noen depresjonsfølelse heller, det her. Ja. 

8 1 

3.2a  T: Hva gjør den følelsen her med deg, altså.. Hva skjer med deg når du 

kjenner at du er melankolsk? 

8 1 
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 3.2 P: Jeg blir litt sliten og litt trist. Men samtidig så.. Så gir den meg egentlig 

mer muligheter til å tenke enn.. enn den depresjonen gjør. For den 

depresjonen, den låser. Det.. det var også, jeg vet ikke om jeg nå går et 

skritt frem, men.. Det var noe jeg hadde tenkt og så snakke med deg om. 

Nå i disse dagene, spesielt i de siste dagene, så har jeg vært veldig spent i 

kjevepartiet […]. 

8, 

15 

1 

3.2b  T: Men det er jo ting du går og biter i deg eller holder igjen. Altså det må 

jo være en muskelspenning i deg som.. underbevisst tilbakeholdelse av et 

eller annet. Tenker jeg, altså, jeg vet ikke hva du tenker om det, er det.. 

15 1 

Note: 3.1b=Oppmerksomhet/stemningsbeskrivelser, 3.2a=Toleranse/Virkning, 3.2= Toleranse, 3.2b=Toleranse/Håndtering. Tallene i 

kolonnen «AK» angir affektkategorier. AK8=Tristhet, AK15= Udifferensiert ubehag. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategorier. 

RK1= Selvrelasjon. 

 

 Utdraget viser at Louise har kommet i kontakt med en form for tristhet, og kjenner at 

denne er mer vitaliserende enn depresjonen, som hun har godt kjennskap til fra før. Det ser 

allikevel ut til at terapeuten ikke fanger opp, og dermed heller ikke validerer, selvopplevelsen 

Louise beskriver. Gjennom terapiforløpet ses få eksempler på at terapeuten utforsker den 

subjektive opplevelseskvaliteten tilhørende affekten Louise representerer. Den presenterte 

type utforskning er primært tilstede i starten av terapiforløpet, og senere utforsker terapeuten 

Louises selvtilstand i liten grad, på tross av at hun ikke later til bedre å klare å representere sin 

subjektive opplevelse av følelser. 

 Av tiden brukt på affektbevissthetsnivået, er mesteparten brukt på undernivået 3.2 

Toleranse. 3.1 Oppmerksomhet og 3.4 Begrepsmessig ekspressivitet omtales i mindre grad, og 

særlig lite av terapeuten. 3.3 Emosjonell ekspressivitet tematiseres svært lite i de utvalgte 

timene. Terapeuten – men ikke Louise – bruker derimot relativt stor andel av egen taletid på  

3 Generell affektbevissthet. Dette nivået favner ofte øvrige nivå i ett uten et spesielt fokus, og 

innbefatter i mindre grad utforskning eller representasjon av subjektive opplevelsesaspekt. 

 Toleranse omhandler følelsens virkning og signalfunksjon, samt personen håndtering av 

følelsesaktiveringen. Fra Louises side er antall taleturer på dette fokusnivået ganske få, og 

reflekterer da blant annet hennes verbalisering av vansker med å tolerere ulike 

følelsestilstander: «Hvis jeg bare skulle ha kjent på den vonde følelsen så tror jeg at jeg 

hadde.. [..] Da hadde jeg vært ganske nær bunn. I sånn gjørmete synkemyr». Fra terapeutens 

side reflekterer det store fokuset på toleranse, og dermed også i stor grad fokuset på 

affektbevissthetsnivået generelt, en mer undervisende arbeidsform som er særlig tydelig i de 

første timene. Terapeutens taleturer blir på dette nivået ganske lange, og mister preg av 

utforskning. Terapeuten tenderer samtidig å bevege seg ut i mer generaliserte utdrag av 

psykologisk teori om affektbevissthet, kodet deretter, parallelt med at hun fjerner seg fra 

Louises subjektive opplevelse. Det virker til at Louise blir ganske usikker under slike 
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sekvenser, og i sine få utsagn forsøker hun å trekke inn en aktuell opplevelse som kan 

relateres til det terapeut sier, men uten at dette ser ut til å fanges opp. 

 

Dialogutdrag 2: Time 5, taletur 92-94. 
ARIF-kode Dialog AK RK 

3.2  T: Mm. Og at du ikke har noe sånn der moralske normer inni deg som sier 

at sånn burde du ikke føle, her burde du ikke ha blitt sint, her har du 

overreagert og sånn, sånn at du faktisk tar tak i den følelsen og kjenner at 

her reagerte du akkurat sånn, ‘det var sånn jeg reagerte, jeg må være ærlig 

overfor meg selv og si at, og hva betyr det at jeg reagerte sånn. Hva kan 

den situasjonen her fortelle meg om meg selv’. 

13 1 

 3.4d P: Det er også litt fint, jeg har en venninne som jeg fortalte til en gang at 

jeg var så sint på et eller annet menneske og følte, strevde med meg selv 

for ikke å føle hat liksom overfor det mennesket. Så sa hun ‘ja men det 

har du lov til i den situasjonen der’. Og det var så godt å høre, og få 

bekreftelse på at man hadde lov til noe som var litt (ler lett) negativt. 

4, 

14 

7 

3.2  T: Og alle følelser er tillatte, på en måte, sånn inni deg selv. Og det er 

moralske normer og det er en del situasjoner som tillater deg eller ikke 

tillater deg å leve dem ut. Men det å kjenne på dem, det er alltid lov. Og 

det å bli bevisst at ‘den følelsen har jeg også’, og når du kommer i 

forbindelse med nye, eller når du klarer å erkjenne for deg selv at ‘den 

følelsen har jeg faktisk’, så har du fått enda en fasett til slipt. Og at det, at 

den må du ta til deg og tenke at ‘det her har utvidet mitt følelsesliv enda 

mer’. 

13 1 

Note: 3.2=Toleranse, 3.4d=Begrepsmessig ekspressivitet/Artikulering. Tallene i kolonnen «AK» angir affektkategori. AK13=Følelser 

generelt, AK4=Sinne, AK14=Udifferensiert behag. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategorier. RK1=Selvrelasjon, RK7=Venn. 

 

 Her gir Louise uttrykk for at det er vanskelig for henne å kjenne på ‘negative’ følelser 

overfor andre, at hun er usikker på om hun har lov til å ha dem, og at hun håndterer sinnet 

primært ved å undertrykke opplevelsen sin. Terapeuten responderer så med å tilby noen 

generelle, abstrakte og ideelle leveregler i et normativt format. Intervensjonen synes lite 

forankret i den personlige opplevelsen Louise nettopp har løftet fram (eks. sinne, håndtering 

og følelsesuttrykk), og adresserer heller ikke Louises usikkerhet. Denne type intervensjoner 

finner også sted på nivået 5. Selv/andre-representasjoner. 

 Som begge eksemplene over illustrerer, fremstår det gjennomgående av terapiforløpet at 

terapeuten ikke fanger opp Louises selvopplevelse, og ulike nyanser i denne. Samtidig virker 

terapeuten tidvis oppgitt over at Louise ikke er ‘tilstrekkelig’ affektivt aktivert i timene, og 

instruerer henne flere ganger til å «være i følelsen» fremfor å smile og le. Louise er på sine 

side «veldig redd for å bli i den følelsen», uten at denne frykten ser ut til å adresseres. Det er i 

denne sammenheng verdt å bemerke at terapeuten fremstår som mild og behagelig, og med 

sitt rolige stemningsleie oppleves hun potensielt som støttende og trygg for Louise.  

 Den undervisende stilen avtar noe utover i forløpet, og er lite fremtredende i time 80 og 

145. For historiens del, vil også affektbevissthetsinnholdet i time 80 kommenteres. I denne 



23 

 

timen har Louise nettopp kommet hjem fra en ferietur med sin søster. Louises søster har av 

Louise blitt beskrevet som «provoserende», og dynamikken dem imellom ser ut til å være 

sentral for hennes scriptutforming – Louise har en tydelig rolle som ‘den uberettigede’, og 

den som blir herset med, mens søsteren er «et vinnende vesen». På ferieturen har hun 

imidlertid opplevd å klare å overskride sitt vanlige relasjonelle mønster, og mye av hennes 

affektbevissthetsfokus i denne timen omhandler hvordan hun har håndtert, og uttrykt seg 

overfor, søsteren. Terapeuten på sin side validerer hennes opplevelse av mestring. 

3.2.3 Relasjonskategorier og affektkategorier 

 Sentrale temaer i Louises terapiprosess ser ut til å være hennes selvhevdelsesvansker, 

hennes somatiske tilstand, og relasjonen til søsteren. Det merkes at Louise og terapeuten ofte 

snakker om symptom og plager isolert fra relasjonell kontekst. Halvparten av taletiden med 

relasjonsfokus i de utvalgte timene er selvrelasjonen i fokus. Utenom Louise selv, er det 

søster og fjerne relasjoner (elever, deres foreldre, autoriteter) som blir fokusert på, med 

henholdsvis 14% og 12% av taletiden. Kjæresten snakkes om 9% av tiden, og hennes avdøde 

foreldre 5%, da i kontekst av hvordan hennes barndom var. Venner nevnes kun tre ganger i 

løpet av hele forløpet. Av affektkategorier får utvalgte mer fokus: 

 

Tabell 3: Prosentandel av taletid med affektfokus brukt på de ulike affektkategoriene. 

De gylne tre 

Interesse 2 

3 Glede 1 

Ømhet 1 

Tapsfølelsene 
Frykt 4 

20 
Tristhet 16 

Fiendtlighetstriaden 

Sinne 18 

19 Avsky 0 

Forakt 0 

Verdiløshetsfølelsene 

Skam 3 

4 Skyld 1 

Sjalusi 0 

Udifferensierte 

affektkategorier 

Ubehagelig 34 

54 
Behagelig 8 

Generelt 12 

Vag 1 

Note: Tallene i kolonnene angir prosentandel av taletid med affektfokus brukt på de ulike affektkategoriene. Her er kun inkludert 

affektkategorier som er kodet AK1, altså affektkategorien under primært fokus i en gitt snakketur. 

 

 Tabell 3 viser at sinne og tristhet er de affektkategoriene som tematiseres mest gjennom 

hele terapiforløpet, i tillegg til de udifferensierte. Samtlige av disse representeres oftest i 
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selvrelasjon (58% av tid), og relateres altså i mindre grad til andre. Louise representerer også 

en del sinne og ubehag i relasjon til sin søster, og i time 80 også udifferensiert behag. Dette 

behaget reflekterer den nevnte overskridelsen i denne relasjonen, hvorpå Louise opplever 

stolthet og føler seg «blomstrende». I relasjon til sin kjæreste representerer Louise noe 

udifferensiert ubehag. Mot slutten medgir hun også at hun er «sint og hatefull» inni seg 

overfor ham, men at hun hovedsakelig uttrykker «glede eller tårer». Inntil dette er følelser 

overfor ham, og relasjonen generelt, lite tematisert og tydeliggjort i de utvalgte timene. 

 Fokuset på sinne og tristhet er relativt stabilt gjennom hele terapiforløpet, og omtrentlig 

likt for Louise og terapeuten, med unntak av i time 5. I denne timen fokuserer terapeuten 

svært mye på sinne, mens Louise i større grad fokuserer på tristhet. Sistnevnte reflekterer 

utforskning av Louises ‘sorgreaksjon’ i sammenheng med søsterens da nyoppdagede tumor. 

Terapeutens fokus på sinne gjenspeiler en utforskning av den formative kontekst for Louises 

kjernescript, som etter hvert får mer preg av undervisning om hvordan et barn hvis sinne har 

blitt møtt med avvisning i senere tid kan oppleve depressive episoder. Louise fokuserer nesten 

dobbelt så mye som terapeuten på udifferensiert ubehag gjennom hele terapiforløpet. At dette 

ikke avtar over tid, kan tenkes å reflektere at de ikke får tydeliggjort Louises affektive 

opplevelser i tilstrekkelig grad. I scriptutformingen som ble presentert innledningsvis ble 

sinne, skyld, frykt og skam trukket fram som de primære affektkategoriene i scriptet. Med 

unntak av sinne, ser det ut til at de gjennom terapiforløpet i liten grad jobber med flere 

følelser som antas å være sentrale og problematiske for Louise. 

 De kvantitative analysene har også gitt informasjon om hvorvidt ulike affektkategorier 

opptrer i ulike fokusnivå. Av disse fremgår at samtlige følelser oftest representeres på nivået  

5. Selv/andre-representasjoner (50% av tiden). Udifferensiert ubehag snakkes også en del om 

på semantisk nivå og i script. Dette gjenspeiler at Louise ofte beskriver sin aktuelle 

selvtilstand med uttrykk som «sliten», samtidig som denne type udifferensierte ubehag også 

er sluttproduktet i scriptet hennes. Det merkes imidlertid at de har svært lite 

oppmerksomhetsfokus på det udifferensierte ubehaget, hvilket kan være en potensiell 

forklaring bak Louises fortsatte vansker med å tydeliggjøre sin subjektive selvopplevelse ved 

avslutning. 

 Fordeling av tid brukt på ulike affektkategorier i ulike fokusnivå reflekterer tid brukt på 

ulike fokusnivå generelt – Louise og terapeuten fokuserer mye på 3.2 Toleranse og svært lite 

på 3.1 Oppmerksomhet og 3.3/3.4 Ekspressivitet. Sinne representeres noe på begrepsmessig 

ekspressivitet, og reflekterer da taleturer hvor Louise enten uttrykker usikkerhet rundt 
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hvorvidt hun har ‘lov’ til å uttrykke sinne, eller episoder hvor hun har opplevd å klare å hevde 

seg selv. Dialogutdrag 2 er et eksempel på dette. 

 At ulike affektkategorier tematiseres mer på nivået 3.2 Toleranse enn på øvrige 

affektbevissthetsfokus, kan se ut til å reflektere en tendens til å utforske Louises håndtering av 

følelser og følelsens signalfunksjon uten at opplevelseskvaliteten ved den affektive tilstanden 

først er tydeliggjort for Louise. Eksempelvis sier Louise i time 34 at hun er «sliten», hvorpå 

terapeuten spør: «Hva tror du den følelsen forteller deg?». Louise svarer så at hun antar at 

slitenheten forteller at hun har «Veldig mye å jobbe med. […] Fysiske arr, men også veldig 

psykisk». Louises selvtilstand fremstår utydelige for henne, og det virker til at terapeuten ikke 

fanger opp behovet for tydeliggjøring. 

3.2.4 Overskridelse 

 Terapeuten ser altså i liten grad ut til å utforske Louises selvopplevelse. Samtidig 

oppfordrer hun Louise relativt ofte til overskridelse, som vist i tabellen under. Oppfordring til 

overskridelse refererer som nevnt til en utfordring av den uhensiktsmessige, organiserende 

aktiviteten som er oppsummert i Louises scriptformulering. I tabell 4 er nivå 1 og 2 i ARIF 

ikke inkludert, dette fordi de i liten grad forekommer sammen med oppfordring til eller 

faktisk overskridelse. 

 

Tabell 4: Prosentandel av taletid innad i hvert nivå brukt på overskridelse av P og T 

Overskridelse   Ingen Oppfordring Faktisk 

Oppmerksomhet 
P 100 0 0 

T 100 0 0 

Toleranse 
P 93 3 4 

T 82 18 1 

Emosjonell 

ekspressivitet 

P 100 0 0 

T 100 0 0 

Begrepsmessig 

ekspressivitet  

P 43 0 57 

T 15 40 45 

Generell 

affektbevissthet 

P 100 0 0 

T 89 11 0 

Script 
P 89 4 7 

T 61 23 16 

Bilder av 

selv/andre 

P 88 7 5 

T 66 27 7 

 Note: Tallene i kolonnen «Ingen» oppgir prosentandel av tid brukt på fokusnivå av P og T med ingen overskridelse, tallene i kolonnen 
«Oppfordring» oppgir prosentandel av tid brukt på fokusnivå for P og T hvor det oppfordres til overskridelse, tallene i kolonnen «Faktisk» 

oppgir prosentandel av tid for P og T brukt på faktisk overskridelse.  



26 

 

 Tallene som er verdt å legge merke til er markert med farge. Terapeuten bruker en 

betydelig andel av egen taletid på nivåene 3.2 Toleranse, 3.4 Begrepsmessig ekspressivitet og 

3 Generell affektbevissthet til å oppfordre Louise til overskridelse. Som det fremgår av 

tabellen, foregår dette uten at Louise selv ‘er med’ på de tenkte overskridelsene, og altså 

utfordrer seg selv. Dialogutdraget under illustrerer en slik sekvens. 

 

Dialogutdrag 3: Time 120, taletur 71-74 

ARIF-kode Dialog AK RK 

 3.2a  P: […] Jeg kan egentlig ikke si det på annen måte enn jeg sa det til 

snekkeren, at sjelen fryser. 
15 1 

3.2  6b T: Mm, den fryser fordi at du ikke tar den inn i varmen. Fordi at du 

avviser den og sier at ‘du burde ha vært sånn, du. Du burde egentlig 

ha vært et positivt, og du burde ha vært et solskinnsbarn. Du som 

hadde det så bra og allting, og så går du her og sånn og sånn’. Men 

sjelen din tines opp når du sier: ‘Hvordan har du det nå?’ Og så 

hører du på det. Så tar du den på alvor og de opplevelsene du 

kjenner når den tas på alvor og du, at du tør å oppleve det du 

opplever. Og stå for det. 

13 1 

 2a  P: Ja.. Ja.. Altså jeg opplever veldig mye sinne i meg, og.. ja.. hat. 

Aggresjon. Og det kan godt hende at de.. 
4 1 

3.2c   T: Det forteller noen ting om historien. 4 1 

Note: 3.2a=Toleranse/Virkning, 3.2=Toleranse, 2a=Semantisk/Hvilken følelse, 3.2c=Toleranse/Signalfunksjon, 6b=Oppfordring til 

overskridelse. Tallene i kolonnen «AK» angir affektkategori. AK15=Udifferensiert ubehag, AK13=Følelser generelt, AK4=Sinne. Tallene i 

kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK1=Selvrelasjon. 

 

 Igjen ser det ut til at Louise blir ganske usikker. Hun trekker allikevel frem sinne som 

en del av egen selvopplevelse, hvor så terapeuten gir denne opplevelsen en global 

objektreferanse («det forteller noen ting om historien»). Videre i dette eksemplet går 

terapeuten over i en mer undervisende form igjen, heller enn utforskning.  

 Fokuset på overskridelse øker utover i terapiforløpet. Faktisk overskridelse er mest 

representert i time 80, mens oppfordringer til overskride forekommer mest i avsluttende time. 

I time 80 har Louise som nevnt vært på tur med sin søster, og etter dette opplever Louise å ha 

overskredet sitt vanlige repertoar på flere plan: Hun ble ikke så provosert som tidligere (3.2. 

Toleranse), hun både uttrykte lykke og hevdet seg (uttrykk for sinne) overfor søsteren (3.4. 

Begrepsmessig ekspressivitet), og erfarte en annerledes dynamikk i deres samspill (5.c 

Selv/andre-representasjoner). 

 På nivået selv/andre-representasjoner er fokuset på overskridelse, i større grad enn på 

affektbevissthetsnivået, delt av Louise og terapeuten. Tatt i betraktning hvor mye av tiden 

som brukes på dette nivået generelt, er andelen tid brukt på oppfordring til eller faktisk 
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overskridelse ganske stor. Dette reflekterer at terapeuten og Louise her jobber med å finne nye 

måter Louise kan relatere seg til andre på. I eksempelet under gjelder det søsteren: 

 

Dialogutdrag 4: Time 80, taletur 98-99 

ARIF-kode Dialog AK RK 

5c  6b T: Men etter hvert sånn så må du jo begynne å kjenne mønsteret 

hennes på når hun kommer til å slå til og når hun skal tøffe seg litt og 

sånn. Og så ha noen gode argumenter å slå tilbake med. 

0 17 

 5c 6b P: Ja. Og så ikke.. ikke provosere fram noe selv. 0 17 
Note: 5c=Selv/andre-representasjoner/Pasientens opplevelse av betydningsfulle andre/selv, 6b=Oppfordring til overskridelse. Tallene i 

kolonnen «AK» angir affektkategori. AK0=Ingen affekt. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK17=Søster. 

 

 Terapeutens intervensjoner synes å være rettet mot å øke Louises forståelse av egne og 

andres relasjonelle mønstre primært på et intellektuelt plan, ofte uten at de knyttes til affektive 

opplevelser. En løsningsorientert stil som denne ser også tidvis ut til å komme i veien for 

validering av utforskning av Louises selvopplevelse. Eksempelvis forteller Louise i time 1 at 

hun har en klump i magen som inneholder «masse tårer». Hun sier at «klumpen» er usikker 

på henne verdi i relasjon til «en venninne som alltid skal ha tjenester». Louise spør seg selv: 

«Er hun glad i meg liksom som venninne, eller er det [det at] jeg alltid trer til hvis hun ber 

meg om det?». Terapeuten svarer så: «Hvordan tror du du kan finne ut av det?». 

 Louise opplever etter hvert å overskride sitt vanlige mønster i relasjon til søsteren. 

Imidlertid er også bemerket at Louise ved slutten av terapiforløpet fremdeles har vansker med 

å sette grenser for seg selv overfor andre, og ferdigheten er dermed trolig ikke av 

generaliserbar kvalitet. I avsluttende time forteller Louise om en vanskelig arbeidsrelasjon 

hvor hun sliter med å avgrense seg selv og opplever å bli utnyttet. Terapeuten intervenerer da 

med forslag til hva Louise kan si: «Ja. Da må du si at ‘nei sånn, det har ikke jeg anledning til 

å gå inn i. Jeg har de timene, og så har ikke jeg noe mer, annet å tilby.’ På en hyggelig 

måte». Detaljerte råd som dette bidrar sannsynligvis ikke til å øke Louises følelse av agens, 

særlig ettersom de ikke synes å være knyttet til en usikkerhet hos Louise relatert til hvordan 

hun skal uttrykke seg. Det kan tidvis synes som at Louise blir behandlet som hjelpeløs. Selv 

om det er mulig at hun gjør god bruk av terapeutens råd i denne aktuelle situasjonen, er det 

lett å se for seg at det kan være vanskelig for henne i fremtiden å gjenkjenne liknende type 

situasjoner, samt å vite hvordan hun da skal håndtere dem uten hjelp av terapeuten.  
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3.3 Pasient 2: Karen 
 Karen er en 27 år gammel kvinne, som starter i terapi i sammenheng med at hun flytter 

til et rekreasjonssenter for et åtte-ukers opphold. Karen flyttet inn på dette rekreasjonssenteret 

fordi hun «trengte å komme [seg] bort» fra et hjem hun beskriver som utrygt, og en ektemann 

som over lang tid har utsatt henne for både fysisk og psykisk mishandling. Under oppholdet 

besluttet hun å ta ut seperasjon fra mannen, og ønsker nå å starte i terapi for å bearbeide ting 

som har vært smertefulle i forholdet til ham. Hun vil omsider sette seg selv først og gjøre det 

hun opplever at hun selv trenger, fremfor bare å ta hensyn til andre rundt seg. «Nå må jeg 

gjøre det jeg føler for, for meg selv, at nå har jeg tenkt på alle andre i alle år, at nå vil jeg 

tenke på meg selv, og det, det må de jo bare respektere», sier hun. 

3.3.1 Karen 

 Gjennom Karens fortellinger tegnes et bilde av en kvinne som er meget usikker på egen 

selvstendighet og verdi, og som dermed ser ut til å være prisgitt andres definisjoner av henne. 

Fra tidlig av var Karen en substituerende omsorgsgiver for sine yngre søsken, mens moren var 

ute på reiser og fester. Karens ansvarstaking var sannsynligvis både nødvendig og verdsatt, og 

det kan se ut til at dette tilknytningsmønsteret preger hennes relasjoner også i voksen alder. 

Karen synes å finne sin verdi i å utøve omsorg for andre, og formidler en avhengighet til sin 

omsorgsgivende rolle: «Men hva skal jeg gjøre helt alene, jeg kommer til å dø av lengsel eller 

ensomhet». Allerede som nittenåring fikk hun sitt første barn, og ved oppstart i terapi har hun 

tre barn med sin fraseparerte ektemann. Hennes relasjonelle stil kan betegnes som en form for 

‘umoden avhengighet’, hvilket refererer til Karens vansker med å representere selvopplevelse 

uavhengig av bekreftelse utenfra, samt hennes avhengighet av å gi barna noe hele tiden. «Jeg 

klarer ikke helt å slippe den dårlige samvittigheten når jeg ikke har barna og, klarer liksom 

ikke helt å ta vare kun på meg selv, så lenge jeg er vant til hele tida å ta vare på andre». 

 Karen formidler en forventning til seg selv om at hun alltid skal være positiv og blid, og 

en tanke om at aktelse fra andre er betinget av dette. «Det er sikkert det folk liker med meg», 

forteller hun, «når jeg er blid og liksom sånn». Dette kan tyde på at ubehagelige følelser som 

sinne, tristhet og sjalusi ikke er godt integrert i hennes selvopplevelse, og at det er vanskelig 

for henne å tillate seg slike følelser. «Men det er vel ikke bra å bli sint og.. sint og irritert på 

folk?», spør hun terapeuten. Riktignok blir hun ofte overveldet når ubehagelige følelser gir 

seg til kjenne (ABI; affektbevissthetsintervjuet), og dette ser ut til i etterkant å medføre sterk 

skyldfølelse og en depressiv tilbaketrekning.  
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 Stolorow (1987) antar at mangelfull integrering av affektive opplevelser i tidlig alder 

kan gi opphav til en fragmentert selvopplevelse, noe som synes å være beskrivende for Karen. 

Hennes erfaringer og historier virker tidvis påfallende løsrevet fra egen affektive aktivering. 

Eksempelvis forteller hun at faren kunne løpe etter moren med kniv og true henne på livet, 

men Karen kjenner seg ikke igjen i å ha vært redd ham. Karen ser også i sin aktuelle situasjon 

ut til å ha vansker med å knytte kontekstuelle faktorer til opplevelser av bedring eller 

forverring, og generelt later det til at mange av følelsene har svekket signalfunksjon for 

Karen. Hun uttrykker eksplisitt at hun tror at hennes depressive tilstand «ikke har vært [der] 

for noen grunn, at den bare har kommet allikevel». 

 Karens vansker med å representere seg selv trer kanskje tydeligst fram i det faktum at 

hun i mange år har innordnet seg en mishandlende ektemann, som kan se ut til å ha hatt stor 

definisjonsmakt over Karen. Denne mannen besluttet, ifølge Karen, tidlig at hun skulle kutte 

kontakten med sin egen mor, og hun har også latt ham regulere hennes kontakt med søsken og 

venninner. Karen beretter om en rolle i forhold til mannen preget av praktiske oppgaver som å 

vaske hus, lage mat og ta vare på barna, men selve samværet beskriver hun som angstfylt 

(«Når han kom hjem så hadde jeg fryktelig angst»). Langvarig undertrykkelse av egne 

interesser, ønsker og behov ser ut til å ha ført til at Karen nå har vansker med å skille mellom 

selvivaretakelse og egoisme: «Jeg føler gjerne det at hvis jeg bare, liksom, si ja, bare gjør 

ting jeg har lyst til og alt sånn bare.. at det skal bli sånn, si, egoisme ut av det». Positive 

opplevelser og fortellinger kuperes til stadighet av engstelse og bekymringstanker, og Karen 

viser et gjennomgående mønster hvor hun frarøver seg selv gode øyeblikk: «Jeg vil jo la meg 

selv gjøre ting, jeg har lyst til å oppleve ting og sånne ting, men så stopper jeg meg selv hele 

tida liksom at, mye straffer meg selv.» 

3.3.2 Tentativ scriptutforming for Karen 

 

Typer scener som 

utløser 

Følelser som 

aktiveres 

Affektbevissthet Sluttprodukt i 

kjernescript 

 

 

Blir urettferdig 

behandlet 

 

Får falske anklager 

Udifferensiert 

kobling: 

 

Sinne    Frykt 

X 

Skyld     Skam 

 

Overveldelse 

 

Drevet av skyld, blir 

ekstra «snill» 

 

Føler seg til bry 

 

Verdiløshetsfølelse 

 

Selvoppgitthet 

 

Depressivt 

stemningsleie 
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 Scriptet til Karen tar form av det som har blitt kalt et ‘Leve for andre’-script (Monsen & 

Monsen, 1998), og innebærer at det er vanskelig for Karen å representere seg selv, og å stå 

fram med sine egne behov overfor andre. I affektbevissthetsintervjuet forteller Karen at det er 

helt greit for henne å uttrykke sinne både emosjonelt og begrepsmessig. Hun beskriver 

imidlertid en tendens til å bli overveldet av følelsen, at uttrykket gjerne blir voldsomt 

(«Smeller i dører», ABI), og at det kan oppleves både slitsomt og skremmende å være sint. 

Dette reflekterer en kobling mellom sinne og frykt, og i tråd med dette forteller Karen at en 

utløsende scene for frykt er når hun blir sint. Frykten som aktiveres bunner trolig i en lært 

assosiasjon mellom det å vise sterke og ubehagelige følelsesuttrykk og det å bli straffet eller 

avvist av andre. Karen forteller at hun da hun var liten opplevde å bli satt pris på dersom hun 

var blid og «skøyet» foran de voksne, men dersom hun var sint kunne både foreldre og 

besteforeldre kalle henne «jævelunge» eller sette henne ut på trappen. Denne type scener har 

trolig vært sentrale i dannelsen av Karens script. 

 Videre forteller Karen at hun ikke ønsker å vise andre at hun er redd fordi hun da føler 

seg til bry. Frykt, koblet med opplevelse av å være til bry, vekker igjen sterk skyldfølelse hos 

Karen (ABI), og i affektbevissthetsintervjuet fremkommer at skyld og skam for henne klynger 

seg sammen i en udifferensiert ubehagelig affektkategori. Karen virker til å håndtere denne 

udifferensierte, ubehagelige selvtilstanden assosiert med egen opplevd ‘brysomhet’ ved å 

være ekstra snill med andre. Sluttproduktet i scriptet til Karen ser ut til å være en følelse av 

verdiløshet og selvoppgitthet, og fortoner seg som nedstemthet og et depressivt stemningsleie. 

Frykt kan se ut til å være bindeleddet i scriptet, hvor Karen er redd for å være brysom for 

andre, og følgelig redd for å representere seg selv. Karen forteller i affektbevissthetsintervjuet 

også om vansker med å ‘motta ømhet’ fra andre, hvilket trolig bunner i denne frykten, koblet 

med en følelse av verdiløshet (skam). 

3.3.3 Karens script etter terapiforløp 

 Karen opplever å ha gjennomgått en bedring de årene hun har vært i terapi, og ved endt 

terapiforløp inviterer terapeuten Karen til å reflektere over hva som førte til denne endringen: 

«Vet ikke.. hvorfor, liksom, det har bare blitt sånn», svarer hun. Karen antyder lav forståelse 

av hva som har ført til den positive endringen, og utover i forløpet merkes ingen utvidet evne 

hos Karen til å sette kontekstuelle faktorer i sammenheng med selvtilstand. 

 Selv trekker Karen flere ganger i terapiforløpet frem opplevelser av endring. I time 20 

forteller hun at «jeg merker at jeg har blitt mye flinkere å liksom gi beskjed med ting som jeg 

ikke synes om». Det fremgår av terapien at Karen tilsynelatende selekterer relasjoner og 
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omgivelser på bakgrunn av hva som er godt for henne selv, hvilket kan gjenspeile en endring i 

representasjoner av seg selv og andre. Denne endringen virker imidlertid til å ha blitt 

igangsatt i forkant av terapistart, og allerede i time 2 forteller hun at hun opplever å ha blitt 

«ei helt annen jente». Midtveis i terapiforløpet inngår hun ekteskap med en ny mann, som 

beskrives som «god og snill». Karen opplever følgelig mindre angst i ekteskapelig 

sammenheng, og det antas at bedringen som for Karen er vanskelig å forklare i noen grad 

skyldes endring i relasjonell kontekst. 

 I time 80 har hun nettopp fått et barn med sin nye ektemann, og forteller at hun under 

fødselen «hadde mye mer kontroll og mer kontakt liksom med følelser». Karen virker da 

likevel til å referere hovedsakelig til «smerter i kroppen» i kontekst av fødselen, og at disse 

lettere håndteres under trygge omgivelser (ny ektemann). Hun kommer i kontakt med både 

glede og tristhet gjennom terapiforløpet, men disse synes ikke å ha vært problematiske for 

henne på forhånd, og vurderes dermed ikke å reflektere endring i affektbevissthet. 

 Karen viser fremdeles vansker med grensesetting overfor barn og eksmann, og 

medfølgende dårlig samvittighet. Store deler av den nest siste timen i utvalget omhandler 

dette. Vansker med å ta imot kjærlighet og omsorg virker fremdeles tilstedeværende med den 

nye ektemannen («[...] det kan jo bli litt for mye [kjærlighet] av og til»). I 

affektbevissthetsintervjuet tatt ved avslutning oppgir hun også at det er vanskelig å bli vist 

ømhet med mindre hun «har det godt med seg selv». Disse vanskene med nærhet og omsorg 

antas som nevnt å bunne i hennes egen verdiløshetsfølelse, som fremdeles ser ut til å prege 

Karen i perioder med depressivt stemningsleie. 

 Karens stadige tilbakevendelse til depressive episoder forstås av terapeuten som delvis 

biologisk forankret. At disse fremdeles kommer kan tyde på at Karen ikke har fått 

tilstrekkelig hjelp med å tydeliggjøre de affektkategoriene som inngår i det udifferensierte 

ubehaget depresjonen representerer. Følelsene trukket fram i scriptformuleringen ser ikke ut 

til å bli integrert i hennes selvopplevelse gjennom terapiforløpet, og disse har dermed 

fremdeles begrenset signal- og informasjonsverdi for henne. Det ser ut til at Karen i noe større 

grad sentrerer fokus rundt egen selvtilstand utover i terapiforløpet, men ingen utvidet 

representasjon av eller refleksjon rundt selvopplevelse merkes ved endt terapiforløp. 
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3.4 Karens terapiprosess 

3.4.1 Fokusnivå 

 I sitt terapiforløp opptar Karen selv mye av den samlede taletiden. I de første to timene 

snakker hun i 80-90% av den totale tiden. Dette avtar noe etter hvert, og i de siste to timene 

snakker hun 35% og 42% av tiden. Hovedtemaet i det hun forteller er den fraseparerte 

ektemannen og deres forhold, samt erfaringer fra barndommen, særlig vedrørende farens 

selvmord. Hennes taleturer er ofte veldig lange, og terapeuten responderer hovedsakelig med 

korte oppfølgingsspørsmål som bidrar til å utbrodere historien («Har dere kontakt i dag?»). 

Karens snakkesalighet tenkes å kunne reflektere den tidligere nevnte umodne avhengigheten, 

og at hennes opplevelser blir valide først når de deles med andre. I time 4 sier Karen at «Vi 

har jo fått pratet om en del nå liksom, så jeg føler at jeg har.. har fått ut en del». Hun virker 

til å verdsette å ha noen som lytter til hennes historie.  

 

Tabell 5: Prosentandel av samlet taletid brukt på fokusnivå, av egen taletid på fokusnivå for P og T, og av egen 

taletid for P og T brukt på fokusnivå per time. 

Fokusnivå   Begge 
Egen 

taletid 
1 2 4 20 50 80 101 107 

1. Scenisk 
P 

9 
5 6 2 10 5 4 3 6 4 

T 15 28 20 26 17 10 21 16 3 

2. Semantisk 
P 

8 
9 7 11 8 13 6 15 8 3 

T 6 32 9 6 3 6 5 5 1 

3. 

Affektbevissthet 

P 
21 

16 14 15 4 25 11 15 29 22 

T 17 6 10 7 39 6 19 22 16 

4. Script 
P 

5 
5 4 0 3 11 15 8 6 2 

T 5 0 0 0 9 2 6 1 15 

5. Bilder av 

selv/andre 

P 
62 

64 70 72 75 46 63 59 52 69 

T 57 35 61 61 32 76 50 55 65 

Note: Tallene i kolonnen «Begge» angir samlet taletid brukt på hvert fokusnivå gjennom hele forløpet; tallene i kolonnen «Egen taletid» 
angir samlet taletid brukt på hvert fokusnivå av P og T gjennom hele forløpet; tallene i kolonnene 1 til 107 angir taletid brukt på hvert 

fokusnivå av P og T innad i hver time.  1 = time 1, 2 = time 2, 4 = time 4, 20 = time 20, 50 = time 50, 80 = time 80, 101 = time 101, 107 = 

time 107.  

  

 Tabell 5 viser at Karen og terapeuten gjennom terapiforløpet er innom alle fokusnivå. 

Det fremgår allikevel at scriptet jevnt over er i fokus i svært liten del av tiden. Dette 

reflekterer fra terapeutens side lite arbeid med å tydeliggjøre scriptet, mens det fra Karens side 

ser ut til å reflektere at selvopplevelse generelt i liten grad tematiseres. Terapeuten fokuserer i 

større grad på scenisk nivå, og i de første timene reflekterer dette at terapeuten forsøker å 

trekke ut konkrete opplysninger fra Karens bakgrunnshistorie, mens det mot slutten forklares 

av planlegging av videre forløp og behandling. Både Karen og terapeuten fokuserer lite på det 
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semantiske nivå. Affektbevissthetsnivået fokuseres på noenlunde likt av både Karen og 

terapeuten. I dette terapiforløpet er det herunder også 3.2 Toleranse som får mest fokus, mens 

de øvrige er lite fokusert på. 

 Sammenlignet med Louises terapiforløp, er her et større fokus på nivået 5. Selv/andre-

representasjoner. Karen snakker mye på dette fokusnivået gjennom hele terapiforløpet, og 

hos terapeuten ses en gradvis økning i andel tid brukt her. Av de kvalitative analysene merkes 

at Karen som regel formidler selvtilstand og opplevelser gjennom å beskrive situasjonsforløp 

og å gjengi dialoger («Jeg bare ligger. Jeg er sliten hele tida og orker ingenting. [Ektemann] 

sier jo det at ‘du orker jo ingenting du. Ikke orker du å stå opp, og ikke orker du å gjøre noen 

ting’»). Karen presenterer vansker med å begrepsfeste egen selvtilstand, og følgelig vansker 

med å kjenne hvordan situasjoner påvirker henne. Den høye andelen tid brukt på nivå 5 synes 

å reflektere at Karen i stor grad er avhengig av kontekstuelle referanser for å få tak i og 

representere egen selvtilstand. Den lave andelen tid brukt særlig på semantisk nivå, og i noen 

grad også på scriptnivå, synes likeledes å reflektere tilbøyeligheten til å snakke i relasjonelle 

konfigurasjoner heller enn direkte om egen opplevelse av følelser. 

3.4.2 Arbeid med Karens affektbevissthet 

 Karens særdeles lange taleturer preger hovedsakelig de første tre timene i utvalget. I 

disse taleturene er det ofte andre som får figur, og når hun tidvis tapper innpå egen 

selvtilstand, virker dette å være tillagt liten grad av betydning, eller å reflektere en 

observasjon av seg selv sett utenfra («Da sa hun ene tanten min […] ‘Jeg ser at [Karen] har 

det så vondt’»). Terapeuten arbeider hovedsakelig med å stille oppfølgingsspørsmål til 

historien, men trekker ved noen tilfeller Karens selvopplevelse ut av fortellingene hennes. 

Karen viser da en sterk tendens til å ‘snakke etter’ terapeuten – hun sier seg ofte enig i hva 

terapeuten sier, og bruker samme ord og uttrykk som terapeuten introduserer, samtidig som 

hun gjerne drar den affektive opplevelsen over i et relasjonelt scenario igjen. 

 

Dialogutdrag 5: Time 2, taletur 67-70: Karen har forut fortalt om farens selvmord 

ARIF-kode Dialog AK RK 

3.1c  T: Men det er jo en veldig, veldig dramatisk opplevelse da (P: Ja, det er 

det) for et barn på elleve år. 

15 15 

 5c P: Ja, veldig dramatisk, det er det.. og det.. ingen må få lov til å oppleve å 

miste noen. Jeg har en søster nå, hun ble innlagt på psykiatrisk for.. en 

liten, nesten to uker siden, da hadde hun tatt tabletter om natta […] 

15 17, 

14 

Note: 3.1c=Oppmerksomhet/nyanser, 5c=Selv/andre-representasjoner/Pasientens opplevelse av betydningsfulle andre/selv. Tallene i 

kolonnen «AK» angir affektkategori. AK15=Udifferensiert ubehag. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK15=Far, 
RK17=Søster, RK14=Mor. 
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Dialogutdrag 6: Time 4, taletur 139-142: Karen forteller om relasjon til eksmann 
ARIF-kode Dialog AK RK 

2a  T: Så du hadde angst på en måte du når… 3 4 

 2a P: Ja, angst, ja, når han kom hjem så hadde jeg fryktelig angst, ble sånn 

veldig urolig og. Hvis jeg var borte så hadde jeg liksom veldig angst på at 

jeg skulle blir for sein til å sette på middagen og. Så liksom holdt meg 

mye hjemme og liksom sånn at jeg, fikk liksom drive i ro på en måte. Men 

nå har jeg ikke, jeg føler ikke den, klart at jeg har jo litt sånn angst 

innimellom og sånt.. nå også, men ikke den angsten som jeg har drevet og 

hatt. Jeg har, sånn som jeg har sagt også, at jeg har ikke vært klar over at 

jeg har hatt angst, fordi at jeg.. Jeg har kjent at det har vært noe som ikke 

har vært som det skulle ha vært liksom, men jeg har, jeg har ikke skjønt 

hva det har vært før liksom jeg tok kontakt her nå. 

3 4 

3.1  T: Ja, det har bare vært en følelse som ikke har vært beskrevet før… 3 4 

 3.1 P: Ja, veldig følelse. 3 4 
Note: 2a=Semantisk/Hvilken følelse, 3.1=Oppmerksomhet. Tallene i kolonnen «AK» angir affektkategori. AK3=Frykt. Tallene i kolonnen 

«RK» angir relasjonskategori. RK4=Eks-ektefelle. 

 

 Som nevnt virker det til at Karens opplevelser står veldig utydelige frem for henne, og 

affektive tilstander synes ganske løsrevet fra hennes selvopplevelse. De affektive 

merkelappene terapeuten setter i dialogutdragene ovenfor er ganske udifferensierte, men det 

kan tenkes at Karen har utbytte av at terapeuten ekstraherer hennes subjektive opplevelse og 

fester et opplevelsesnært begrep til den. Utover i terapiforløpet formidler hun oftere 

selvtilstand uavhengig av relasjonelle konfigurasjoner, selv om denne representasjonsformen 

fremdeles synes å være den mest fremtredende også ved avslutning.  

 I de første timene reflekterer tiden brukt på affektbevissthetsnivået i stor grad at Karens 

fortellinger også innbefatter hvordan hun har håndtert eller uttrykt seg i enkelte episoder 

(«Det er jo derfor jeg flytter, for å komme unna ham og for å ikke ha det vondt lenger»). 

Terapeuten snakker i mindre grad på affektbevissthetsnivået i starten, og dette kan skyldes at 

terapeuten da primært følger Karens historie, og er med på å utfylle den fremfor å tydeliggjøre 

selvopplevelse. I de siste timene øker fokuset hennes på affektbevissthet, og også i denne 

terapien består dette i hovedsak av en form for undervisning, og mindre grad utforskning: 

 

Dialogutdrag 7: Time 50, taletur 52-56 

ARIF-kode Dialog AK RK 

2a   T: Men det er et eller annet som stopper deg. […] Og det å få tak i 

den skamfølelsen, for å forstå den og kjenne på den og, forstå 

hvorfor den kommer og sette den inn i en sånn ramme, det gjør at 

trøkket letter, og tungheten letter. Så kanskje alle de andre følelsene 

kan få komme opp mer. Sinne og misunnelse og sjalusi og.. glede, 

og. 

7, 

4, 

9, 2 

1 

 3.2b  P: Ja, sjalusien den vil jeg ikke ha. Jeg, jeg, den kommer jo, men at 

jeg blir jo steingal da. 

9 1 

3.2b  6b T: Ja, og da er det viktig å forstå den. 9 1 
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 3.2b  P: Mm. 9 1 

3.2b  6b T: Sant, hvis den blir en følelse i deg selv som du er redd, så vil den 

fortsatt være der, men den vil jage deg. Så det å ta et oppgjør med 

den og si at OK, jeg skal utforske deg, jeg skal finne ut hvem du er 

og hvorfor du kommer. […] Og den kan være knyttet mye til skam 

over det å ikke være bra nok […] 

9, 

3, 7 

1 

Note: 2a=Semantisk/Hvilken følelse, 3.2b=Toleranse/Håndtering. Tallene i kolonnen «AK» angir affektkategori. AK7=Skam, AK4=Sinne, 

AK9=Sjalusi, AK2=Glede, AK3=Frykt. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK1=Selvrelasjon. 

 

 Dialogutdraget over viser at terapeuten ikke utforsker hvordan følelsen oppleves, hva 

Karen gjør når hun kjenner at den kommer, eller hvordan hun selv forstår denne følelsen, men 

at hun heller forklarer mekanismen bak undertrykkelse, og en alternativ måte å håndtere 

følelsen på. Gjennom hele terapiforløpet ses få, om noen, eksempler på at Karens affektive 

opplevelser utforskes. 

3.4.3 Overskridelse 

 Utdraget over er også et representativt eksempel på taleturer hos terapeuten som er 

kodet for overskridelse. Terapeuten oppfordrer til overskridelse på en måte som med 

sannsynlighet kan virke lite forståelig og gjennomførbar for Karen, ettersom den i liten grad 

bidrar til å tydeliggjøre og utvide hennes personlige opplevelse, og heller refererer til en 

allmenngyldig leveregel. Mange av taleturene på affektbevissthetsnivået sammenfaller med 

enten Karens opplevde overskridelse eller terapeutens oppfordring til overskridelse. 

 

Tabell 7: Prosentandel av taletid innad i hvert nivå brukt på overskridelse av P og T 

Fokusnivå   Ingen Oppfordring Faktisk 

3.1. 

Oppmerksomhet 

P 55 0 45 

T 55 45 0 

3.2. Toleranse 

P 83 1 16 

T 41 45 14 

3.3. Emosjonell 

ekspressivitet 

P 65 0 35 

T 56 21 23 

3.4. Begrepsmessig 

ekspressivitet 

P 41 0 59 

T 17 62 21 

3. Generell 

affektbevissthet 

P 5 0 95 

T 0 93 7 

4. Script 

P 90 2 8 

T 56 23 21 

5. Selv/andre-

representasjoner 

P 92 3 6 

T 74 16 9 

Note: Tallene i kolonnen «Ingen» oppgir prosentandel av tid brukt på fokusnivå av P og T med ingen overskridelse, tallene i kolonnen 

«Oppfordring» oppgir prosentandel av tid brukt på fokusnivå for P og T hvor det oppfordres til overskridelse, tallene i kolonnen «Faktisk» 

oppgir prosentandel av tid for P og T brukt på faktisk overskridelse. 
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 Tabell 7 viser at terapeuten i dette terapiforløpet bruker mye av sin taletid på 

affektbevissthetsnivået på å oppfordre til overskridelse, uten at dette ser ut til å være noe 

Karen selv følger opp. Terapeutens oppfordringer til overskridelse blir mer hyppige mot siste 

halvdel av terapiforløpet, parallelt med at Karen begynner å oppta mindre av taletiden enn 

terapeuten. Oppfordringene ser noen ganger ut til å komme i veien for validering av Karens 

vonde opplevelser og erfaringer. Eksempelvis snakker Karen i time 80 om at hun synes det er 

slitsomt å måtte stille opp for de eldre barna rett etter en ny fødsel, og viser med dette til 

vanskene sine med å sette grenser for seg selv. Terapeuten validerer da ikke følelse av dårlig 

samvittighet overfor barna og utfordrer heller ikke en stadig tendens til å etterleve 

eksmannens krav, men inntar det som kan se ut som en mer løsningsorientert posisjon: «Du 

må være med å sette kriteriene», «Det er ikke han som bestemmer». Det følgende eksemplet 

illustrerer rådgivende tendens som øker mot slutten av terapien: 

 

Dialogutdrag 8: Time 101, taletur 117-119 

ARIF-kode Dialog AK RK 

3.4  6b T: Men går det an å si det til ham at ‘akkurat nå så er det en veldig 

vanskelig periode for meg’. 

8 3 

 3.4a  P: Mm, han vet jo det, jeg har jo sagt det til ham. 8 3 

3.4  6b T: Og at ‘kan du bære over med meg, jeg kommer til å være en del 

trist. Men det har ikke noe med deg å gjøre, men det er den tristheten 

jeg bærer inni meg og det bare er sånn’. 

8 3 

 3.4  P: Mm. 8 3 

3.4  6b T: Og be på en måte om en tillatelse til at du må få lov til å ha den, 

sånn at han forstår at det ikke handler om ham, eller at han forstår at 

det her er noe du jobber med inni deg. 

8 3 

Note: 3.4=Begrepsmessig ekspressivitet, 3.4a=Begrepsmessig ekspressivitet/Artikulering. Tallene i kolonnen «AK» angir affektkategori. 

AK8=Tristhet. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK3=Ektefelle/samboer. 

 

 Dialogutdraget viser at terapeuten foreslår løsninger med henhold til hva Karen bør si, i 

stedet for å vise innlevelse med den emosjonelle tilstanden hun er i mens hun snakker. Det 

virker samtidig til at terapeutens oppfordring til overskridelse i liten grad appellerer til Karen.  

 Tabell 7 viser også at Karen ofte snakker om opplevelser av å overskride sitt vanlige 

mønster. Dette ser ut til å reflektere en kapasitet til å dele positive egenskaper ved seg selv, 

som i sin tur gir henne bekreftelse fra omgivelsene. I sekvenser hvor disse deles i 

terapirommet, validerer terapeuten Karens opplevde glede og mestring, og setter ord på den 

«egenkjærlighet» hun viser overfor seg selv. 
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Dialogutdrag 9: Time 20, taletur 90-91 

ARIF-kode Dialog AK RK 

 3.3 6a P: Det er sånne enkelte ting som jeg kan være stolt over meg selv med 

liksom, at jeg, ja, bare det med å spille gitar liksom. […] Og så prøvde 

jeg jo når jeg var på [sted], og da sa jo [kamerat] det til meg at ‘Du har 

jo gehør, Karen’, liksom, ‘du er jo, du har skikkelig talent’ liksom. Og 

så ble det jo til at jeg begynte å spille, og nå har jeg lånt [kamerat] sin 

perm, så jeg har vel hatt den i fire eller to uker jeg har hatt, så jeg har jo 

lært så mye liksom, og sittet hver kveld og spilt og spilt og spilt og 

spilt. 

2 17, 

8 

2a   T: Mm. Det er artig. Artig å mestre ting. 2 1 
Note: 3.3=Emosjonelt ekspressivitet, 2a=Semantisk/Hvilken følelse, 6a=Faktisk overskridelse. Tallene i kolonnen «AK» angir 

affektkategori. AK2=Glede. Tallene i kolonnen «RK» angir relasjonskategori. RK17=Søster, RK8=Mannlig venn, RK1=Selvrelasjon. 

  

3.4.4 Relasjonskategorier og affektkategorier 

 I Karens terapiforløp er selvrelasjonen i fokus i 35% av tiden med relasjonsfokus. 

Eksmannen snakkes om i 19% av den totale taletiden. I to av de tre første timene er han i 

Karens fokus i 70% av tiden, og tar altså svært mye av hennes oppmerksomhet. Fokuset avtar 

utover i forløpet, og etter hvert finner Karen seg en ny mann. Den nye ektemannen får fokus 

4% av tiden, og da hovedsakelig i de siste timene utvalget. Karens barn snakkes om i 8% av 

tiden gjennom hele forløpet, mens relasjonen til terapeuten er i fokus i 10% av tiden. 

Sistnevnte får mye fokus mot slutten av terapiforløpet, da Karen opplever avslutningen som 

trist. 

 

Tabell 8: Prosentandel av taletid med affektfokus brukt på de ulike affektkategoriene. 

De gylne tre 

Interesse 2 

12 Glede 7 

Ømhet 3 

Tapsfølelsene 
Frykt 10 

24 
Tristhet 14 

Fiendtlighetstriaden 

Sinne 6 

8 Avsky 2 

Forakt 0 

Verdiløshetsfølelsene 

Skam 2 

4 Skyld 1 

Sjalusi 1 

Udifferensierte 

affektkategorier 

Ubehagelig 37 

52 
Behagelig 10 

Generelt 5 

Vag 0 

Note: Tallene i kolonnene angir prosentandel av taletid med affektfokus brukt på de ulike affektkategoriene. Her er kun inkludert 
affektkategorier som er kodet AK1, altså affektkategorien under primært fokus i en gitt snakketur. 
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 Tabell 8 viser at tapsfølelsene er de affektkategoriene som er mest i fokus i de utvalgte 

terapitimene, foruten udifferensierte affektkategorier. Også her merkes at skam og skyld, som 

innledningsvis ble betraktet som sentrale i scriptet, i liten grad fokuseres på. Sammenlignet 

med Louise, fokuserer Karen i større grad på affektgruppen ‘De gylne tre’. Fokuset på glede 

og interesse synes å reflektere at Karen har større tilgang til positive opplevelser og 

behagelige følelser. Dialogutdrag 9 er et eksempel på dette. Tiden brukt på ømhet omhandler 

hennes vansker med nærhet i relasjon til den nye ektemannen. 

 Følelser omtales hyppigst i selvrelasjon (45% av taletiden hvor affekt inngår), og både 

behagelige og ubehagelige affektkategorier er i stor grad representert. Karen snakker mest om 

udifferensiert ubehag i relasjon til seg selv (15%), og dernest udifferensiert behag (8%). 

Tristhet og glede er også tydelig tilstede i selvrelasjon, mens frykt og sinne fremkommer i noe 

mindre grad. Karen representerer også en betydelig mengde udifferensiert ubehag i relasjon til 

eksmann og barn, og også vedrørende farens selvmord. Mye av tiden Karen snakker om frykt 

er dette i relasjon til eksmann, hvor hun som nevnt opplevde «fryktelig angst». 

 Affektkategorien udifferensiert ubehagelig snakkes mye om gjennom hele forløpet, og 

av terapeuten i noe mindre grad enn av Karen. Den høye andelen tid brukt her også mot 

avslutning svarer til at affektkategorier for det meste ikke representeres mer differensiert av 

Karen. Tristhet er mye representert både i starten og slutten av utvalget, men lite utover det. I 

starten opptrer tristhet i relasjon til eksmannen, og synes å reflektere en prosessering av de 

smertefulle minnene hun har til denne relasjonen. Mot slutten er den et uttrykk for at hun 

opplever avslutningen som trist. Sinne blir som nevnt jevnt over lite tematisert. Karen 

fokuserer noe på denne følelsen i første time, da i relasjon til eksmann. Terapeuten fokuserer 

på sinne i time 20, hvilket gjenspeiler en utforskning av formativ kontekst som etter hvert tar 

mer preg av den undervisende stilen som er beskrevet.  

 I tråd med Karen og terapeutens overveiende tendens til å fokusere på nivået selv/andre-

representasjoner, er det også på dette nivået samtlige affektkategorier snakkes om hyppigst 

(61% av tiden). Følelser snakkes om på 3.2 Toleranse i 12% av tiden. Kun glede og tristhet er 

tematisert på 3.1 Oppmerksomhet i terapitimene i utvalget, og dette er da sekvenser hvor 

Karen selv beskriver selvopplevelse på oppmerksomhetsnivå uten oppfordring fra terapeuten 

(«Ekte glede liksom, kjenner det langt sånn, varme langt innenfra liksom»). At udifferensiert 

ubehag i liten grad omtales på dette nivået kan tenkes å forklare at ubehaget er utydelig for 

henne også ved avslutning. 
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4 Diskusjon 
 Resultatene over indikerer lite endring i script for begge pasientene. Endring i script 

anses i affektbevissthetsmodellen som primær indikator på psykologisk bedring, da den viser 

til en avautomatisering av den emosjonelle beredskap som har ført med seg opplevde 

psykologiske symptom og interpersonlige vansker i utgangspunktet. Louise presenterer 

fremdeles fremtredende vansker med å representere seg selv, og Karen viser vansker med å 

avgrense seg i relasjon til andre også ved avslutning. Karen rapporterer allikevel noe mildere 

symptombelastning ved endt behandling, og uttrykker flere ganger i terapiforløpet av hun 

opplever endring. Både Karen og Louise viser i oppfølgingsundersøkelser symptomtrykk 

tilsvarende det ved oppstart, og bedringen som for Karen har funnet sted ser dermed ikke ut til 

å være av varig kvalitet. 

 I resultatdelen er det allerede gitt noen vurderinger av terapeutens arbeidsform, og dens 

antatte innvirkning på Karen og Louises endringsprosess. Men hvorfor synes ikke det arbeidet 

som blir gjort å føre til betydelig eller varig endring for de to? Hvilket utbytte synes 

pasientene å ha av de lange terapiforløpene? 

4.1 Terapeutens behandlingsintegritet 
 Grad av etterlevelse angir hvorvidt terapeuten følger prosedyrene for den gitte 

behandlingsmodell (Waltz, Addis, Koerner & Jacobsen, 1993). Etterlevelse av en 

manualbasert terapiform vurderes eksempelvis på bakgrunn av andel teorikongruente 

intervensjoner som er benyttet. Affektbevissthetsmodellen er ikke en manualbasert 

terapiform, og fordrer dermed ikke den mer stringente bruken av spesifikke intervensjoner 

som kreves i visse terapiformer. Grunnleggende prinsipp i modellen er likevel at 

arbeidsformen skal preges av utforskning og validering. Med utgangspunkt i den gitte 

pasients vansker, omhandler det terapeutiske arbeidet å hjelpe pasienten med å holde 

oppmerksomheten på det emosjonelle ubehaget som aktualiseres. På denne måten kan 

selvtilstanden tydeliggjøres i ulike affektkategoriske representasjoner, knyttes til et objekt 

eller en situasjon, og oppnå kommunikasjonsverdi gjennom emosjonelt eller begrepsmessig 

uttrykk. Endring tenkes å skje ved at pasienten gjentatte ganger inviteres eller til dels ledes av 

terapeuten til å differensiere og reflektere over egne affektive opplevelser. Gjennom denne 

type prosesslæring vil pasienten få en bedre evne til å representere sine egne følelser. Med økt 

evne til å reflektere over selvopplevelse, antas at den tidligere automatiserte emosjonelle 

beredskapen i større grad vil være forståelig og kontrollerbar for pasienten. 
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 De kvantitative analysene av tid brukt på fokusnivå, viser at terapeuten med begge 

pasientene har vært innom samtlige nivå gjennom hele forløpet. Dette brukes ofte som en 

tentativ indikator på at terapiforløpet dreier seg rundt ulike representasjonsformer av affektive 

opplevelser. Terapeutens overordnede forståelse av pasientenes problematikk virker til dels å 

være i tråd med en affektbevissthetsteoretisk tilnærming. Hun presenterer eksempelvis god 

forståelse av hvordan gjentatte interaksjonsmønstre i barndommen kan føre til psykisk 

symptomatologi i voksen alder. Terapeuten utforsker scriptenes formative kontekst, og 

overfor begge pasientene formidler hun kunnskap om hvordan et barn som blir møtt med 

straff når det gir uttrykk for sinne, senere kan oppleve depressive episoder. Det er også vist 

eksempler på at hun oppfordrer både Karen og Louise til å utforske, legge merke til og 

tolerere egne affektive opplevelser (se eks. dialogutdrag 3 og 7). Samtidig påpekes i 

resultatdelen flere poeng som illustrerer at terapeuten i stor grad bruker sin kunnskap til å 

inngi pasientene en mer intellektuell forståelse av egne vansker, og i noen grad også 

menneskelige vansker generelt. Terapipraksisen ser dermed ikke ut til å gjenspeile den 

behandlingen som er intendert med utgangspunkt i affektbevissthetsmodellen. 

4.1.1 Terapeutens arbeid med affektintegrasjon 

 Selv om terapeuten oppfordrer både Karen og Louise til å utforske egne følelser, merkes 

det at hun svært sjelden utforsker deres selvopplevelser sammen med dem. Når Louise 

eksempelvis forteller at sjelen hennes fryser, responderer terapeuten med en forklaring på 

hvorfor sjelen fryser, fremfor å undersøke hvordan dette kjennes og hvordan Louise selv 

forstår denne følelsen eller tilstanden. Antatte sentrale og problematiske affektkategorier er 

for begge pasientene i liten grad tematisert, og i Louises terapiforløp utforskes affektive 

opplevelser sjeldnere i lys av relasjonell kontekst. Det fremkommer også at terapeuten ikke i 

tilstrekkelig grad inviterer pasientene til forsøk på å differensiere affektkategorier i deres 

selvopplevelse, eller at differensiering gjøres på en lite opplevelsesnær måte. Eksempelvis 

setter hun med Karen ord på «Sinne og misunnelse og sjalusi og.. glede» i én enkelt taletur, 

uten at noen av disse affektene er forankret i Karens aktuelle selvopplevelse. Når denne 

trenden er gjennomgående, anses dette som en sannsynlig forklaring på at både Karen og 

Louises selvopplevelser beskrives med udifferensierte affektkategorier ved avslutning, like 

mye som innledningsvis. I affektbevissthetsteori tenkes udifferensierte opplevelser å ha en 

mindre tydelig signal- og informasjonsverdi for individet, og følgelig kan de oppleves mindre 

forståelige og mer overveldende. Dette kan videre være en årsak til at Louise fremdeles har 

diagnosen dystymi ved avslutning, og at Karen fremdeles opplever depressive episoder.  
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 Det er riktignok vist at terapeuten utforsker Louises selvtilstand mer inngående ved et 

par anledninger, og da i starten av hennes terapiforløp. Det anses i denne sammenheng verdt å 

bemerke at Louise er terapeutens første pasient i prosjektet, og dermed trolig også hennes 

første pasient hvor hun arbeider etter ABT. Henry og kolleger (1993) bemerker at terapeuter 

under veiledning eller opplæring i en terapimodell kan oppleve at deres spontanitet 

innskrenkes (Henry, Strupp, Butler, Schacht & Binder, 1993). Den utforskningen som er 

illustrert i resultatdelen virker også noe rigid gjennomført, og kan synes lite terapeutisk 

relevant for både Louise og terapeuten. Det ser ut til at de to ikke bringes nærere en felles 

forståelse av Louises opplevelse gjennom utforskningen, noe som kan være en mulig 

forklaring bak det at vi ser svært lite av denne type arbeid senere i terapiforløpet, og ikke i det 

hele med Karen. 

 Den terapeutiske arbeidsformen som kommer til syne er sterkt preget av en form for 

preskriptiv undervisning og rådgivning. Det kan virke som at terapeuten med sine 

intervensjoner inntar en noe dominerende rolle i terapirommet, og dette er særlig tydelig i 

terapiforløpet med Louise, som selv fremstår som forsiktig og usikker. Det synes relevant å 

trekke inn begrepet responsivitet i forståelsen av terapeutens form. Responsivitet omhandler 

terapeutens evne til å tilpasse sin praksis det materialet som utfolder seg aktuelt. Uavhengig 

av terapiteoretisk orientering tenkes responsivitet å ligge implisitt i den kliniske praksisens 

retningslinjer (Stiles, Honos-Webb & Surkom, 1998; Stiles, 2009). Eksempelvis refererer 

dette til at terapeuten klarer å fange opp når klienter oppfatter ting annerledes enn seg selv, 

eller fortløpende endringer og nyanser i pasientens affektive tilstand (Bohart & Wade, 2013). 

Flere av dialogutdragene som er trukket fram i resultatene illustrerer at terapeuten og 

pasientene kommuniserer ut ifra ulike forståelses- eller opplevelsesrammer (se eksempelvis 

Dialogutdrag 2), og det er også bemerket at Louises usikkerhet i terapirommet later til å gå 

upåaktet hen. 

 Den overordnede vurderingen basert på dette utvalget er altså at terapeuten ser ut til å 

være informert av ABT i sin teoretiske tilnærming til pasientene, samtidig som det synes å 

mangle et grundigere klinisk arbeid med å øke affektintegrasjon hos Louise og Karen. Det er 

fristende å konkludere med samme ord som Henry og kolleger: «Selv om behandlingen ble 

levert, fant ikke terapien alltid sted» (Henry et al., 1993, s. 438, min oversettelse). 

 Hvorvidt terapeuten administrerer behandlingen på en tiltenkt og kompetent måte er 

ikke avhengig av terapeuten alene. Grad av etterlevelse og kompetanse i et gitt 

behandlingsforløp påvirkes av den dyadiske prosessen, hvori pasienten bidrar like mye som 
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terapeuten (Baldwin & Imel, 2013). At samme type arbeidsform kommer til syne i begge de 

to terapiforløpene, kan likevel tyde på at terapeuten har en annen klinisk orientering i bunn 

som får forrang for ABT i de utvalgte terapitimene. Det er imidlertid vist at etterlevelse i liten 

grad henger sammen med utfall i et terapiforløp (Webb, DeRubeis & Barber, 2010). Dette 

tenkes først å henge sammen med at terapeutens kompetanse og responsivitet i sin utførelse 

av en behandlingsmodell i større grad har betydning for utfall enn etterlevelse alene (Stiles, 

2009). Samtidig er det også rimelig å anta at en gitt terapimodells teori om bedringsprosess og 

endring vil påvirke hva slags utfall som oppnås. I dette tilfellet ser lav grad av etterlevelse ut 

til å stå i tydelig sammenheng med lite observert endring i affektbevissthet og script hos de to 

pasientene, ettersom terapeuten ikke i tilstrekkelig grad fokuserer på og utforsker deres 

selvopplevelser. Studien postulerte på forhånd også en hypotese om at økt affektintegrasjon 

hos de to pasientene vil kunne observeres i sammenheng med symptomlettelse, samt føre til 

nye, bedre relasjonelle erfaringer. Dette impliserer imidlertid ikke at sistnevnte ikke kan 

inntreffe uavhengig av endring i affektbevissthet. 

4.1.2 Hyppighet i behandling 

 Mengde terapi har lenge vært anerkjent som en betydningsfull faktor for utfall, men 

forskningen har hovedsakelig sentrert seg rundt antall timer gitt totalt (Reese, Toland, 

Hopkins, 2011). Forskning på hyppighet i terapitimer er på sin side foreløpig sped, men nyere 

studier antyder at endring vil være en mer langvarig prosess for pasienter som har lengre 

pauser mellom hver time (Erekson, Lambert, Eggett & Nezu, 2015). Louise mottar 145 timer 

over en periode på syv år, mens Karen får 107 timer over fem og et halvt år. Begge har 

dermed gjennomsnittlig to til tre ukers opphold fra én time til neste. Karen er også oppgitt å 

ha flere innleggelser i løpet av terapiforløpet, uten at det er kjent når disse finner sted. 

Sjeldnere oppmøte kan tenkes å begrense et kontinuerlig arbeid med sentrale temaer, og 

dermed vanskeliggjøre en terapeutisk prosess. Det er mulig at terapeutens relativt høye 

aktivitet og løsningsfokus også kan betraktes som en respons på lav frekvens i 

behandlingsforløpene, og reflektere et ønske fra terapeutens side om å gi noe til pasienten 

som pasienten kan arbeide med på egenhånd til neste gang. 

4.2 Det relasjonelle rommet 
 Psykoterapi utgjør et intersubjektivt felt, hvor alle intervensjoner avhenger av den 

interpersonlige kontekst hvori de brukes. Behandlingsutfall i et terapiforløp avhenger av både 

pasienten, terapeuten, deres relasjon, behandlingsmetode og deres kontekst (Norcross & 

Lambert, 2011). Både terapeut og pasient bidrar inn i den terapeutiske relasjon med 
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personlige egenskaper som farger samarbeidet og det emosjonelle båndet (Baldwin, Wampold 

& Imel, 2007; Bohart & Wade, 2013). I det følgende vil kvaliteter ved Louise og Karen og 

ved deres samspill med terapeuten som kan ha vært av betydning for terapiprosessen og –

utfallet trekkes fram. 

4.2.1 Louises nøkternhet 

 Louise beskrives som nøktern, og opptar mindre taletid gjennom eget terapiforløp enn 

hva Karen gjør. Hun oppfattes som mer forsiktig, og hennes vansker med å hevde seg 

manifesteres også i terapirommet. Nøkternheten refererer også til det at hun virker mindre 

uttrykksfull enn Karen, og gjennom det gitte utvalget av terapiforløpet merkes lite affektiv 

aktivering hos Louise, selv når hun snakker om ting som anslagsvis gjør henne sint eller trist. 

Også behagelige følelser, som glede og interesse, later til å prege hennes selvopplevelse i liten 

grad når de tematiseres. 

 Tilgang til emosjonelle opplevelser er vist å være assosiert med utfall (Bohart & Wade, 

2013). Vansker med å identifisere og på en tydelig måte å kommunisere følelser antas i ABT 

å være en underliggende fellesfaktor i ulike former for psykopatologi. Særlige vansker, 

forsket på under begrepet aleksitymi, er vist å være assosiert med mindre bedring etter 

behandlingsforløp, og denne effekten antas å være mediert av terapirelasjonen (Ogrodniczuk, 

Piper & Joyce, 2011; Quilty, Taylor, Mcbride & Babgy, 2017). Ogrodniczuk og kolleger 

(2011) antar at terapeut under fravær av uttrykt affekt kan oppleve å få utfordret sin følelse av 

å være effektiv og kompetent. Terapeuten kan da respondere med konfrontasjon, som igjen 

kan gi pasienten en følelse av ikke å bli forstått. Forfatterne skildrer med dette en form for 

motoverføringsreaksjon som kan vekkes i terapeuten i møte med pasienten (Gullestad & 

Killingmo, 2013). 

 Av terapiprosessen med Louise oppfattes likeledes at hennes nøkternhet vekker en 

tilstand av oppgitthet hos terapeuten, som gir seg til kjenne gjennom at sistnevnte tidvis inntar 

en noe konfronterende og styrende posisjon. Eksempelvis merkes at terapeuten i respons på 

Louises forsiktige latter ved omtale av ubehagelige følelser, flere ganger instruerer Louise til 

å «være i følelsen» i stedet for å smile. Louise virker i sin non-verbale kommunikasjon til å gi 

uttrykk for at hun er usikker, og kanskje noe skamfull og redd når vanskelige temaer er i 

fokus i terapien. Terapeutens motoverføringsreaksjon ser ut til å medføre at hennes 

intervensjon i disse tilfeller kommer i strid med ABTs prinsipp om å adressere og forstå 

affektopplevelsen i uttrykket, fremfor uttrykket alene. Terapeuten legger på denne måten mer 

press på Louise, heller enn å inngi trygghet og en opplevelse av at hennes følelser er ufarlige.  
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 En terapeuts motoverføringsreaksjon blir i psykodynamisk teori og praksis behandlet 

som verdifull informasjon om pasienten, dens overføring, og dynamikken mellom pasienten 

og terapeuten selv (Gullestad og Killingmo, 2013). Hvor denne reaksjonen blir ‘enacted’ 

(spilles ut), kan den muligens fungere som en bekreftelse på pasientens overføringsfantasier, 

og eventuell tilhørende angst (Ivey, 2008). Overføringsfantasier kan betraktes som analogt til 

ABTs forståelse av den emosjonelle beredskapen og de affekt-ladede forventninger innvevd i 

pasientens script. Det er følgelig interessant å spørre seg: Blir Louises script opprettholdt i 

terapiforløpet? 

4.2.2 Louises script i terapirommet 

 Louises emosjonelle beredskap er i resultatdelen oppsummert i et script hvis 

sluttprodukt blant annet er å trekke seg unna – en form for selvutslettelse. Louise har vansker 

med å representere seg selv og å la seg bli hørt, og opplever ofte at andre oppfører seg som 

om de ‘råder’ over henne. Utover i terapiforløpet fremkommer også at hennes sinne retter seg 

mot ‘autoriteter’ generelt, og mer spesifikt alle som setter seg selv over henne. 

 Den terapeutiske arbeidsformen som er redegjort for kan med sannsynlighet skape en 

kontekst hvor Louise oppfatter terapeuten som henne selv overlegen, og som dermed 

aktiverer hennes script. Dynamikken som er beskrevet mellom Louise og terapeuten svarer på 

flere måter til den dynamikken Louise er kjent med fra verden ellers. Terapeuten er en som 

vet bedre, og som forteller Louise hva hun skal gjøre. Louise fremstår tilsvarende forsiktig, og 

deres delte oppmerksomhet sentrerer seg som nevnt i liten grad rundt tydeliggjøring av 

hennes selvopplevelse. Utvalg timer i studien er lite, men det merkes at denne type dynamikk 

dem imellom opprettholdes inntil avslutning, og at den ikke tematiseres i noen av timene. 

 Det eksisterer riktignok kontrovers rundt hvorvidt en terapeuts ‘enactment’ av 

motoverføringsreaksjoner er fruktbart eller negativt for den terapeutiske prosess (Ivey, 2008). 

I dette aktuelle tilfellet, synes allikevel terapeutens utlevelse å føre til opprettholdelse, snarere 

enn endring, av Louises script og representasjoner av seg selv og andre.  

4.2.3 Terapeutens bruk av råd 

 Fra terapiforskningslitteraturens omtale av terapeutfaktoren fremheves blant annet 

fleksibilitet, ærlighet, vennlighet, varme og empati formidlet via teknikker som utforskning, 

refleksjon, støtte, og fasilitering av følelser (Hartmann, 2013; Ackerman & Hilsenroth, 2003). 

Hva som oppfattes som eksempelvis empati, varme og støtte er imidlertid en subjektiv 

prosess, og ulikt for hver pasient (Bachelor, 1988). Terapeuten i denne studien gir primært 

inntrykk av å ha en holdning preget av omsorg og velvilje overfor Louise, og med sitt 
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behagelige stemningsleie fremstår hun mild og vennlig. Hun inngir håp om at ting kan bli 

bedre, og at hun kan hjelpe med dette. Louise virker noe nølende og skeptisk overfor 

terapeuten i starten, men viser samtidig tillit til og interesse for terapeutens kunnskap gjennom 

forløpet. Terapeutens villighet til å ta Louises parti i interpersonlige konflikter, og formidle 

dette via løsningsorienterte råd, kan også på et nivå se ut til å generere opplevd støtte for 

Louise. 

 Bruk av råd er tradisjonelt sett ikke anerkjent som teknikk i psykoterapi (Gaylin, 2000). 

Også i affektbevissthetsmodellen tenkes råd, dersom de erstatter integreringsarbeidet, ikke å 

kunne føre til den nødvendige reorganiseringen, og ei heller å styrke pasientens agens og 

eierskap til egne opplevelser. Goldman (2017) advarer med at bruk av råd kan gi pasienten en 

følelse av ikke å bli forstått, og dersom pasienten ikke klarer å innfri til disse rådene kan det 

også virke skaminduserende. På den annen side er råd én blant mange faktorer pasienter selv 

trekker fram som vurderes å være hjelpsomme i terapiprosessen (Bachelor, 1995). I terapien 

med Louise arbeider de to flere ganger sammen om å finne måter å håndtere relasjoner på, og 

Louise virker til å sette pris på at terapeuten gir hjelpsomme råd til hvordan hun skal forholde 

seg og uttale seg i vanskelige relasjonelle scenarier. Det fremkommer også at dette gir 

resultat, hvor Louise opplever en overskridende erfaring i relasjon til søsteren sin. I 

avsluttende time uttrykker hun som nevnt at hun har «lært å si ifra på en annen måte». Mot 

terapiens ende virker det likeledes til at Louise i større grad har tro på, og kanskje også 

benytter seg av, sine muligheter og evner til å regulere relasjonelle interaksjoner. Imidlertid 

fremkommer det også at hun gjør dette primært ved å trekke seg unna, heller enn å vedstå seg 

eksempelvis sinne i relasjon til andre. Louise viser fremdeles store vansker med å hevde og 

representere seg selv overfor andre også ved avslutning. Dette antyder at Louise fremdeles i 

liten grad opplever tillit og eierskap til egne følelser, og hennes opplevelse av agens ser ikke 

ut til å være styrket gjennom terapien.  

4.2.4 Karens agenda og terapeutens nærvær 

 Pasienten er en aktiv deltaker i terapiprosessen som tar imot og nyttiggjør seg av 

terapeutens intervensjoner for selv å generere endring (Bohart, 2004). Rennie (2000) viser i 

sin kvalitative studie hvordan pasienter både styrer innholdet i samtalen, og selekterer av 

terapeutens intervensjoner basert på opplevd nytteverdi for seg selv. Karen ser, i større grad 

enn Louise, ut til å strukturere sitt eget terapiforløp, ved at hun selv initierer de fleste temaer, 

både om fortidige sorger, og om aktuelle opplevde overskridelser og positive erfaringer. I tråd 
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med dette virker det også til at terapeutens bruk av råd i mindre grad appellerer til Karen enn 

til Louise – Karen styrer sin egen prosess. 

 Karen uttrykker ved oppstart i terapi at hun ønsker å arbeide med det som har vært 

vondt i forholdet til sin eksmann. I de første timene er det i stor grad Karen som styrer 

samtalen hvor hun, kun med få oppfølgingsspørsmål fra terapeuten, forteller om flere episoder 

med eksmannen som hun har opplevd som «grusomme» og «vonde». Rennie (1994) viser at 

pasienters historiefortelling kan ha flere effekter, blant annet å gi spire til selvrefleksjon og 

kontakt med ubehaget som eksisterer i kontekst av det som fortelles. Å fortelle om personlige 

opplevelser kan bringe tilbake bilder av, og assosierte følelser til, hvordan situasjonen var. 

Videre antas i ABT at aktivering av og refleksjon rundt affektive opplevelser kan bidra til 

reorganisering av de representasjoner som er assosiert med den emosjonelt ladede 

fortellingen. Karen bringes til tårer av å reflektere over den smertefulle relasjonen hun var i 

over lang tid, og kan på denne måten tenkes å få skape et nytt narrativ tilhørende sin egen 

erfaring, samt å endre den representasjonen hun har av seg selv i den aktuelle fortellingen. 

Dette er som kjent assosiert med godt utfall av terapiforløp (Greenberg, 2015). Inntil Karen 

flytter til rekreasjonssenteret, har hun levd i ni år med mannen som har mishandlet henne både 

fysisk og psykisk, og ved oppstart i terapi erkjenner hun at «det føler jeg at jeg ikke har 

fortjent». Karen virker til å være i gang med en reorganiseringsprosess allerede ved oppstart. 

 Karens gråt i terapien reflekterer tilsynelatende en genuin sårbarhet og åpenhet i møte 

med terapeuten. I disse episodene merkes at terapeuten toner seg inn på Karens opplevelse, og 

tilpasser sin hastighet og sitt toneleie til Karens emosjonelle tilstand på en empatisk 

medfølende måte. Terapeuten setter også ord på den affektive tilstanden Karen er i, og bidrar 

på denne måten til både å validere og strukturere Karens opplevelse. 

 Relasjonen mellom terapeuten og Karen ser i større grad ut til å være preget av varme 

og gjensidig aksept enn terapeutens relasjon med Louise. Karen viser sterkere tilknytning til 

terapeuten, blant annet via aktivert tristhet i forbindelse med avskjeden. Hun virker til å 

benytte seg av terapeuten som en ‘trygg base’ (Gelso, Palma & Bhatia, 2013), et sted hvor 

hun kan både dele triste opplevelser, og få bekreftelse for sine mestringsopplevelser og 

overskridelser. Karens frekvente uttrykk av glede og stolthet i relasjon til terapeuten, som er 

vist i resultatene, har trolig også en positiv virkning på alliansen dem imellom. Betydningen 

av terapeutisk allianse for terapiutfall er vist å være relativt stor (Baldwin & Imel, 2013), og 

det er sannsynlig at denne gir seg utslag i opplevd nytteverdi og bedring ved endt terapiforløp. 
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4.2.5 Ekstraterapeutiske faktorer ved Karens terapiforløp 

 Det er estimert at faktorer ved pasienten og dens liv forklarer 40% av variansen i utfall 

(Lambert, 2013). Sammenlignet med de øvrige faktorene som antas å være av betydning for 

utfall, ser altså pasienten selv ut til å være den mest innflytelsesrike hva angår 

behandlingsutfall i egen terapiprosess (Bohart & Wade, 2013). Karen later i sin terapeutiske 

prosess til å sette pris på og nyttiggjør seg av terapiforløpet, samtidig som arbeidsformen ikke 

er fokusert mot affektintegrasjon, og endring i Karens kjernescript er begrenset. Karens 

oppstart i terapi kommer i sammenheng med hennes beslutning om å gå fra sin mann, og om, 

som hun uttrykker det, å «gjøre det jeg selv føler for». Den selvomsorgsfulle holdningen hun 

viser til seg selv ved oppstart opprettholdes, og ser ut til å være det som fører henne inn i en 

relasjon med ny og god mann. Det synes rimelig å anta at Karen opplever mindre ubehag som 

konsekvens av å ha en nær annen som i større grad rommer hennes emosjonelle opplevelser. 

 Karen mottar som nevnt psykofarmakologisk i tillegg til psykoterapeutisk behandling. 

Den eksakte virkningsmekanismen til litium er ikke kjent, men effekten er vist å være at 

eventuelle humørsvingninger forhindres eller modereres (Malt et al, 2012). Dersom litium 

medfører at Karens affektive opplevelser dempes, vil disse også bli mer utilgjengelige for 

psykologisk utforskning og integrasjon. Hartmann (2013) trekker fram at en god 

psykoterapeut har en psykologisk forståelsesramme for pasientens vansker heller enn 

biologisk. I ABT anses depresjon å være et mulig sluttprodukt i et script hvor enkelte følelser 

er utilstrekkelig integrerte. I Karens tilfelle antas eksempelvis sinne å være ekskludert fra 

hennes affektkjerne. De vitaliserende og meningsbærende aspektene ved sinne blir dermed 

dempet i Karens selvopplevelse, hvilket fører til en form for resignasjon. Terapeuten i studien 

gir uttrykk for at hun forstår Karens depressive episoder som en kombinasjon av noe som 

«går i familien» og tidlige sorger. Det virker sannsynlig at en terapeut med en delvis biologisk 

forklaringsmodell i mindre grad vil forstå depresjonen som begrenset begrepsdannelse av 

gitte følelser. Følgelig kan arbeid med differensiering av affektkategorier underliggende det 

depressive ubehaget synes mindre relevant for terapeuten. 

4.3 Karen og Louises forventninger til terapien 
  I denne studien er endring og bedring vurdert med utgangspunkt i henholdsvis 

scriptutforming og SCL-90. Basert på dette viser Louise ingen bedring i symptombelastning, 

og ingen endring i script. Karen viser et noe mildere symptomtrykk ved avslutning, men ingen 

vesentlig endring i script. Samtidig uttrykkes av begge pasientene indirekte at terapiforløpene 

har vært betydningsfulle for dem. 
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 Pasienters forventninger til utfall og til hvordan terapiprosessen vil forløpe er assosiert 

med faktisk utfall (Constantino, Ametrano & Greenberg, 2012; Schulte, 2008). Schulte (2008) 

fant videre at forventninger til prosess og utfall ikke er relatert til bedring som målt ved pre-

post-endring (eksempelvis script eller symptombelastning før og etter terapi), men til 

terapeutens og pasientens egen retrospektive vurdering av hvorvidt behandlingen har vært 

nyttig. I sine vurderinger av behandlingsforløpene, oppgir både Karen, Louise og terapeuten i 

ettertid at terapiene har vært nyttige, for Louise i så vidt mindre grad enn for Karen. 

Inntrykket basert på studiens utvalgte terapitimer er likeledes at terapirommet er et sted som 

begge har satt pris på, og som de ønsker å beholde. Louise sier eksplisitt: «Det kan godt vare 

sju år til», mens Karen gråter og gir uttrykk for at hun ikke er klar for relasjonsbruddet med 

terapeuten.  

 Louise og Karens forventninger til behandlingen er kort nevnt innledningsvis i 

resultatene. Louise forteller at hun ønsker tilbakemelding på at hun ikke trenger å ha dårlig 

samvittighet «støtt og stadig», mens Karen ønsker å få bearbeide ting som har vært 

smertefulle i relasjon til sin eksmann. Den presenterte vurderingen av terapiforløpene tilsier at 

Louise riktignok har fått tilbakemelding på at hun ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å 

lytte til egne ønsker og behov, og hun har også blitt pushet ut for i noen grad å konfrontere 

dominerende andre i nære relasjoner. Karen, på sin side, synes å ha opplevd den terapeutiske 

relasjonen som en trygg base hvor hun kunne fortelle om, og prosessere erfaringer fra, den 

belastende livssituasjonen hun lenge har vært i. Hennes deling av positive og overskridende 

erfaringer har også generert bekreftelse og validering fra terapeuten. På tross av at det ikke 

observeres betydelige endringer i script og affektbevissthet, eller økt agens hos de to, kan det 

se ut til at de begge avslutningsvis opplever at terapiprosessen har innfridd til deres 

forventninger. Terapeutens støtte og oppmuntring ser ut til å ha vært av grunnleggende 

betydning for både Karen og Louise. Begge har fått oppleve et sted hvor de blir tatt på alvor, 

og hvor deres ønsker settes først. 

4.4 Begrensninger og implikasjoner 
 En terapiprosess er svært kompleks, og det lar seg vanskelig gjøre å belyse alle aspekt 

ved de individuelle forløpene i én enkel studie. Mange valg er tatt på veien mot det endelige 

produkt, på bekostning av disse valgenes alternativ. Studien tar utgangspunkt i at de utvalgte 

terapitimene er representative for terapiforløpene. Det er imidlertid både mulig og sannsynlig 

at andre terapeutiske prosesser og dynamikker enn de som er fanget opp i denne studien også 

har hatt innvirkningen på utfallet av de to terapiforløpene. Det teoretiske utgangspunktet for 
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denne oppgaven har nødvendigvis påvirket hva slags informasjon og materiale som har blitt 

valgt ut og diskutert. Hovedfokuset er rettet mot det konkrete arbeidet med pasientenes 

affektbevissthet. Det er sannsynlig at man med andre teoretiske tilnærminger ville ha fanget 

opp andre prosesser. Likeledes er det mulig at andre tilnærminger til endring og utfall ville ha 

gitt et annet resultat, og eksempelvis kan endringen vurderes å være større ved andre kriterier 

enn affektbevissthet og scriptforståelse. De utførte analysene representerer et tolkningsarbeid, 

og det er vanskelig å frigjøre disse fra preg av forskerens subjektive forventninger, interesser 

og kunnskap. En åpen og eksplorerende holdning har likevel vært etterstrebet, og det 

presenterte materialet antas å være representativt for de primære terapiprosessene i de utvalgte 

timene. 

 Også transkribering og koding er fortolkende prosesser som kan være preget av 

utførerens subjektivitet. Det transkriberte arbeidet er i hovedsak utført av forfatteren alene, og 

kun opplevde tvetydigheter har blitt drøftet med veileder. Det er mulig at lydbåndet divergerer 

i noen grad fra det nedskrevne materialet, men dette antas ikke å være i utslagsgivende grad. 

Koding i ARIF gir en tentativ beskrivelse og forståelse av meningsinnholdet i en gitt taletur, 

og denne kan være ulik for ulike kodere. Forbehold for å sikre reliabilitet er likevel gjort, og 

det er rimelig å anta at variabilitet i koder ikke ville ha utgjort en betydelig forskjell i 

resultatet. 

 Vurdering av en terapiprosess med utgangspunkt i lydopptak alene har også sine 

begrensninger. Svært mye av den mellommenneskelige kommunikasjon foregår non-verbalt, 

og datagrunnlaget i denne studien har ikke gitt mulighet til å observere eksempelvis pasienters 

kroppsspråk, øyekontakt og emosjonelle ansiktsuttrykk. Dette kunne ha gitt en rikere og mer 

nyansert forståelse av samspillet mellom terapeuten og hver av pasientene. 

 Studien gjør et forsøk på å beskrive og forstå endringsprosesser i et 

affektbevissthetsterapiforløp. Det fremkommer at terapeuten i liten grad etterlever 

terapimodellen. Dette retter fokus mot nødvendigheten av å følge opp terapeuter som er under 

opplæring, både dersom man vil oppnå effekten av, i dette tilfellet, affektintegrasjonsarbeid, 

og om man ønsker å etterprøve hypotesen som setter fokusert arbeid med affektbevissthet i 

sammenheng med utfall. Bruk av kvalitative tilnærminger har likevel gitt mulighet til 

tydeligere å se, og å danne hypoteser om, hva det er som skjer i et terapiforløp som kan 

assosieres med både fravær av endring og opplevd hjelp og bedring. Studien har også belyst 

en interessant diskrepans mellom pasienters opplevde nytteverdi og den teoretiske forståelse 

av grad av endring. 
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5 Konklusjon 
 Studien finner liten grad av endring i kjernescriptet hos de pasientene, og betydelig 

endring i affektbevissthet ser ikke ut til å ha funnet sted. Dette er konsistent med at terapeuten 

i studien ikke etterlever affektbevissthetsmodellen prinsipp om å involvere pasienten i 

utforsking av egne affektive opplevelser. Betingelsene for prosesslæring er følgelig ikke 

tilstrekkelig tilstede. De kvalitative analysene av arbeidsprosessen viser at terapeutens 

affektarbeid primært tar form av undervisning og psykoedukasjon snarere enn utforskning og 

validering. Pasient 2 viser allikevel noe endring i egne representasjoner av seg selv og andre. 

Denne endringen ser i stor grad ut til å være betinget av endringer i pasientens liv basert på 

beslutninger i forkant av terapiforløpet. 

 Begge terapiforløpene er lange, og pasientene synes på hver sin måte å være fornøyde 

med behandlingen de har fått. Pasient 2 ser ut til i større grad å knytte seg til terapeuten. Hun 

deler både smertefulle erfaringer og gledefylte mestringsopplevelser med terapeuten, noe som 

kan ha ført til at hun både har fått prosessert vonde minner, og mottatt betydningsfull 

bekreftelse og validering fra terapeuten. Pasient 1 gir inntrykk av å ha funnet god støtte i 

terapeuten, og terapeutens råd ser ut til å ha vært hjelpsomme for pasienten i håndtering av 

vanskelige interpersonlige scenarier. Studien belyser på flere måter betydningen av en 

støttende samtalepartner, samtidig som denne arbeidsformen alene i den aktuelle studien ikke 

ser ut til å fostre betydelig eller varig endring. 
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Vedlegg 

ARIF: Affektrepresentasjons og intervensjonsfokus. Affektbevissthetsmodellens 6 nivå. Hierarkisk 

organiserte intervensjonsfokus basert på pasienters evne til å representere egne opplevelser.  

 

Jon T. Monsen, Kirsti Monsen og Ole André Solbakken. Versjon gjelder for februar 2017 

 

1. Tydeliggjøring av scener 
Arbeider for å få frem det imaginære ved_ 

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 eventuelle 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 av personlig refleksjon 

3.1 Undersøker/validerer oppmerksomhet 

 a. Konkrete, kroppslige signal 

 b. Symbolske, stemningsbeskrivende signal 

 c. Ulike nyanser vedrørende 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 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, det vil si hvor dekkende, innholdsmettende eller 

nyanserte begrep vedkommende har 

 c. Opplevelse av valg, eventuelt hva som gjør at pasienten ikke forteller andre hva han/hun 

opplever 

 d. Interpersonlige virkninger av pasientens artikulerte uttrykk 

 

 

*** 
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4. Identifisering av script, eventuelt sentrale deler av script 

a. Undersøker/validerer scriptmønster, det vil si underliggende regler for organisering av scene rog 

sammenkoblinger av scener. Eventuelt deler av habituell måte å forstyrre affektopplevelse på 

b. Ser etter nye analoger og utforsker disse for hver gang de dukker opp 

 

5. Kontekstualisering av script/undersøker representasjoner av 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 script i formativ kontekst 

b. Undersøker/validerer hvordan andre har bidratt til å skape dette mønsteret av affektorganisering 

(f.eks. ved å visualisere formative scener, hvem som inngår og spesielt hvordan den affektive 

kommunikasjonen foregår) 

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 av selv/andre) 

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 (f.eks. 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 pasientens bidrag) 

b. Utfordrer til overskridelse/endring av script ved å studere gjensvar i nye kontekster etter 

scriptoverskridelse 
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Affektkategori (AK) 

1. Interesse 

2. Glede 

3. Frykt 

4. Sinne 

5. Forakt 

6. Avsky 

7. Skam 

8. Tristhet 

9. Misunnelse/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 

2. Terapeut 

3. Ektefelle/samboer 

4.  eks (tidligere 3) 

5. Kjæreste 

6.  eks (tidligere 5) 

7. Venn(er) 

8. Mannlig(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 (spesifiseres) 

20. Naboer 

21. Arbeidskolleger 

22. Annet (beskrives) 

23. Blandet (beskrives) 

24. Relasjon (generelt eller uklart 

hvem) 

Affektbevissthetsskalaene (ABS) 

 

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 

 

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 

 

3. Emosjonell ekspressivitet 
1. Ikke vedstått 

2. Avbrutt, intenst, unyansert 

3. Lav grad av vedståtthet/utydelig 

4. Ambivalent 

5. Vedstått – feltavhengig 

6. Vedstått 

7. Vedstått og nyansert 

8. Nyansert – intensitet/kontekst 

9. Nyansert og differensiert 

 

4. Begrepsmessig ekspressivitet 
1. Løs kategorisering 

2. Avbrutt, intenst, unyansert 

3. Grov kategorisering/indirekte 

4. Ambivalent 

5. Klar kategorisering 

6. Klar kategorisering, lite feltavhengig 

7. Nyansert og tydelig 

8. Nyansert – intensitet/kontekst 

9. Differensiert og nyansert 


