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«Ja visst gör det ont»                   
Psykoterapeuters følelsesmessige erfaringer i relasjoner til 

ungdom som skader seg selv 

 

 

Ja visst gör det ont 

Ja visst gör det ont när knoppar brister.  

Varför skulle annars våren tveka?  

Varför skulle all vår heta längtan    

bindas i det frusna bitterbleka?  

Höljet var ju knoppen hela vintern.  

Vad är det för nytt, som tär och spränger?  

Ja visst gör det ont när knoppar brister,  

ont för det som växer                                

och det som stänger.   

 

Ja nog är det svårt när droppar faller.  

Skälvande av ängslan tungt de hänger,  

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -  

tyngden drar dem neråt, hur de klänger.  

Svårt att vara oviss, rädd och delad,  

svårt att känna djupet dra och kalla,  

ändå sitta kvar och bara darra  -  

svårt att vilja stanna                                

och vilja falla.   

 

Då, när det är värst och inget hjälper,  

Brister som i jubel trädets knoppar.  

Då, när ingen rädsla längre håller,  

faller i ett glitter kvistens droppar  

glömmer att de skrämdes av det nya  

glömmer att de ängslades för färden  -  

känner en sekund sin största trygghet,  

vilar i den tillit                                

som skapar världen. 

(Karin Boye, 1935: For trädets skull) 
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Sammendrag 

Forfattere:      Maria Dommersnes Ramvi og Astrid Marie Huvestad 

Tittel:             «Ja visst gör det ont» 

Psykoterapeuters følelsesmessige erfaringer i relasjoner til ungdom som skader 

seg selv. 

Veiledere:  Line Indrevoll Stänicke og Hanne Haavind. 

 

Det er kjent at møtet med pasienter som skader seg selv vekker sterke følelser i behandlere og 

helsepersonell (Motz, 2005; Connors, 2000; Saunders et a., 2012; O’Conner & Glover, 2017). 

Fra psykoterapiforskningen vet vi at terapeutisk relasjon og håndtering av 

motoverføringsreaksjoner i psykoterapi er assosiert til pasientens utfallsmål 

(Kim, Wampold & Bolt, 2006; Gelso & Hayes, 2007).  

Hovedmål for denne studien er å belyse følelsesreaksjoner som vekkes i psykoterapeuter i 

relasjon til ungdom som skader seg selv. To spørsmål har vært retningsgivende for analysen: 

«Hva vekker følelser i terapeutens erfaring av en relasjon til en ungdom som skader seg 

selv?» og «Hvordan hører vi at terapeuten håndterer disse?» Spørsmålene leder til en 

hermeneutisk-fenomenologiske tilnærming. De impliserer et fokus, ikke bare på det 

terapeutene beskriver, men også på formen og det som kan ligge bak beskrivelsene.  

Vi har intervjuet fire erfarne og engasjerte psykoterapeuter. For å få tilgang til terapeutenes 

følelsesmessige erfaringer har vi benyttet et psykoanalytisk inspirert forskningsintervju. 

Konkret er intervjumetoden i særlig grad inspirert av to beskrevne metoder, nemlig Free 

Association Narrative Interview (Hollway & Jefferson 2003) og den åpne intervjuformen i 

Biographic Narrative Interpretive Method (Wengraf, 2001). I analyseprosessen brukte vi ulike 

tilnærminger for å forsøke å «fange» de følelsesmessige erfaringene, slik disse også vekkes i 

oss som lesere og lyttere. På denne måten har vi vært opptatte av å forstå følelsesmessige 

nyanser og skiftninger ut fra helheten i hver enkelt terapeuts formidling.  

Den systematiske og inngående analysen av hvert enkelt intervju har ledet frem til et forslag 

til en konseptuell modell som løfter frem hva slags erfaringer som vekker følelser. Denne 

modellen bygger på hva vi har sett, blitt opptatte av og forstått ut fra det hver av de fire 

terapeutene formidler, og for dem alle samlet. Terapeutenes følelsesmessige utfordringer og 

engasjement ligger i erfaringer omkring de fire temaene: Tvil, ansvar, nærhet og å tåle. 
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Terapeutenes håndtering av følelser er preget av bevegelse og motsetninger. Terapeutene 

befinner seg i en spenning mellom det å «komme nær, uten å bli uavgrenset», «tvile, uten å 

miste tillit/håp», «tåle, uten å bli kynisk», «være ansvarlig, uten å ta hele ansvaret alene». I 

dette spenningsfeltet finnes det ikke én løsning, ikke én riktig posisjon. Den «riktige» 

posisjonen er kontekst- og situasjonsavhengig og må hele tiden oppdages og etableres i 

relasjon til ungdommen. I tillegg finner vi, når vi fokuserer på helhet og form, at terapeutene 

viser hvordan de bruker teori og empiri for å håndtere vanskelige følelser, og at terapeutene 

formidler erfaringer av at ungdommens skadehandlinger kommuniseres i en «ubearbeidet» 

form.  

Terapeutenes følelsesmessige erfaringer drøftes i lys av ungdommens utviklingsprosesser. Vi 

anvender begrepet om motoverføring (Gabbard, 2001) hvor terapeutens følelsesmessige 

erfaringer forstås som viktig informasjon om den terapeutiske relasjonen, og Bions (1962) 

begrepspar «container-contained», for å forstå.  

Studier av helsepersonells erfaringer understreker behov for støtte og veiledning i arbeidet 

(Saunders et al., 2012; O’Connor & Glover, 2017). Vår studie støtter opp under dette og løfter 

videre frem at veiledning bør inkludere et særlig fokus på terapeutens følelsesmessige 

erfaringer. For at erfaringene skal gi grobunn for modning og læring bør en etterstrebe en 

ramme der terapeutene opplever at deres følelsesmessige erfaringer både kan åpnes opp for og 

tåles. Slik inkluderes et syn på det følelsesmessige strevet, de vanskelige følelsene, som noe 

som ikke er i veien, men som muliggjør bearbeiding og endring. 
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Forord 

Vi, de to forfatterne bak denne oppgaven, har stått nær hverandre i utviklingen mot det å 

skulle bli psykolog. I løpet av studiet har vi hatt mange samtaler og vært særlig opptatt av 

hvordan vi kan forstå det som foregår i rommet mellom terapeut og pasient. Gjennom teori og 

praksiserfaring har vi fått innblikk i hvordan terapeuten bruker seg selv i det terapeutiske 

arbeidet. Det har gjort oss nysgjerrige på hvordan erfarne terapeuter snakker om og håndterer 

egne følelsesreaksjoner som vekkes innen rammen av en profesjonell relasjon. Særlig er vi 

opptatte av hvordan dette blir i møte med ungdom som skader seg selv. 

Vi vil rette en stor takk til terapeutene som har muliggjort denne studien. Gjennom sine 

fortellinger, assosiasjoner og refleksjoner lot de oss komme tett på erfaringer fra en 

terapeutisk relasjon. De har delt av sin erfaring og vi opplever at vi har fått et språk og en 

forståelse som går ut over sidene som utgjør denne oppgaven.  

Wendy Hollways metode og formidling har vært til stor inspirasjon. Vi vil takke Hollway for 

at hun tok seg tid til å høre om og bidra med refleksjoner rundt denne studien, på sin støttende 

og kloke måte, under hennes besøk til Stavanger våren 2018.  

Vi vil takke våre veiledere, Line Indrevoll Stänicke og Hanne Haavind, for deres bidrag. De 

har vært rause med sin tid, sine assosiasjoner og kritiske spørsmål. Det har hjulpet oss godt, 

og vi har lært masse.  

Vi vil takke Ellen Ramvi for hennes mange bidrag, både med gjennomlesning, innspill og 

refleksjoner.  

Vi vil takke familiene våre, Kristoffer og Ellen, og Jan Martin, Hillevi og Tea, for 

tålmodighet, støtte, innspill og distraksjoner.  

Til sist vil vi takke hverandre, for at vi har orket å streve sammen; diskutere, inspirere, 

engasjere og støtte hverandre, i denne utfordrende og lærerike prosessen. Denne oppgaven har 

blitt til som «bearbeiding av materiale og tekst i relasjon».   
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1 Innledning  

Psykoterapeuter som møter ungdom som skader seg selv møter unge mennesker med store 

vansker og forhøyet risiko for selvmord (Hawton, Saunders & O’Connor, 2012). Det er gjerne 

ungdom som strever med å finne motivasjon for behandling, samtidig som hjelpebehovet er 

stort. Selvmord og selvskade kan forståes som destruktive handlinger mot egen kropp som 

dypest sett er uttrykk for forstyrrelser i relasjonelle behov (Briggs, Crouch & Lemma, 2008). 

Det selvdestruktive rammer ikke bare personen selv, men kommuniserer en sterk psykiske 

smerte og rammer også dem som står personen nær (Hale, 2008). 

Det er kjent at møtet med pasienter som skader seg selv vekker sterke følelser i behandlere og 

helsepersonell (O´Connor & Glover 2017; Saunders, Hawton, Fortune & Farrell, 2012; Motz, 

2008). Helsepersonell rapporterer negative holdninger til pasienter som selvskader (Saunders 

et al., 2012), noe som speiles i pasientenes opplevelser av å bli misforstått (Brown & Kimball, 

2012) og møtt med negative holdninger (Taylor, Hawton, Fortune & Kapur, 2009). 

Selvskading beskrives som noe av det mest provoserende, og dermed vanskeligste å jobbe 

med (Connors, 2000; Deiter, Nicholls, & Pearlman, 2000; Frances, 1987).  

Psykoterapiforskning viser at terapeutisk relasjon og håndtering av motoverføringsreaksjoner 

i psykoterapi er assosiert til pasientens utfallsmål (Hayes, Gelso & Hummel, 2011; Gelso & 

Hayes, 2007; Fauth, 2006; Kim, Wampold & Bolt, 2006). Det understrekes behov for 

mer kvalitativ forskning på psykoterapeutens håndtering av sine følelsesmessige reaksjoner 

knyttet til behandling av selvskading (bl. a. NICE, 2004, s. 35). Flere kvalitative studier tar 

for seg helsepersonells (sykepleiere- og legers) opplevelse av å møte mennesker som skader 

seg selv og/eller uttrykker ønske om å dø (O´Connor et al., 2017; Thompson, Powis, 

& Carradice, 2008; Wilstrand, Lindgren, Gilje & Olofsson, 2007; Anderson, Standen & 

Noon, 2003; Hopkins, 2002). Kasusstudier på psykoterapeuter kan tilby dybdeforståelse 

(Webb, 2011; Motz, 2009; Gardner, 2001). Formålet med denne studien er å bidra inn i feltet 

med en systematisk innhenting av psykoterapeuters følelsesmessige erfaringer fra en 

terapeutisk relasjon til en ungdom som skader seg selv. For å få tilgang til terapeutenes 

følelsesmessige erfaringer inviterte vi terapeutene til å fortelle fritt om en relasjon til en 

ungdom som skader seg selv. Vi oppfordret terapeutene til å dele det som dukket opp; 

følelser, tanker og assosiasjoner. I analyseprosessen har vi tilnærmet oss disse fire intervjuene 

som et datamaterialet der vi på ulike måter har forsøkt å «fange» de følelsesmessige 
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erfaringene slik disse også vekkes i oss som lesere og lyttere. På denne måten har vi vært 

opptatte av å forstå følelsesmessige nyanser og skiftninger ut fra helheten i hver enkelt 

terapeuts formidling. Våre forsøk på innlevelse i de fire terapeutenes erfaringer har blitt en 

«klangbunn» som vi har tatt i bruk for å forstå hvordan det er å være terapeut for unge som 

skader seg selv. Analysen har på denne måten vært preget av medfølelse først og refleksjon i 

etterhånd, i flere runder. 

Å forsøke å forstå følelsesmessige erfaringer i terapirelasjonen, har lang tradisjon i 

psykoterapiteori og -forskning. I vårt forsøk på å gi mening til komplekse fenomener som 

følelsesmessige erfaringer er, så vi til psykoanalytisk teori. Her finnes et språk og begreper for 

den følelsesmessige utvekslingen som foregår mellom terapeut og pasient i en terapeutisk 

relasjon (Gabbard, 2001; Bion 1962). Psykoanalytisk teori inkluderer et syn på mennesket 

som drevet av ubevisste krefter og forsvar, samt relasjonelle behov (Gullestad & Killingmo, 

2013). Vi har latt et relasjonelt og psykoanalytisk perspektiv få prege vår studie fra spørsmål 

om vitenskapsteoretisk ståsted, via utviklingen av forskningsspørsmålet og 

forskningsintervjuet, gjennom analysen og inn i diskusjonen av våre resultater. 

1.1 Problemstilling   

To spørsmål har vært retningsgivende for vår undersøkelse. Spørsmålene leder til en 

hermeneutisk-fenomenologiske tilnærming. De impliserer et fokus, ikke bare på det 

terapeutene beskriver, men også på formen og det som kan ligge bak beskrivelsene:   

- Hva vekker følelser i terapeutens erfaring av en relasjon til en ungdom som skader seg 

selv?  

- Hvordan hører vi at terapeuten håndterer disse?  
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2 Empirisk og teoretisk bakgrunn  

2.1 Psykoterapi med ungdom som skader seg selv  

I det følgende vil vi belyse, gjennom empiri og teori, hva det er psykoterapeuter møter når de 

møter ungdom som skader seg selv.  

2.1.1  Selvskade – definisjon, forekomst og risikofaktorer  

Å med vilje påføre sin egen kropp smerte og skade kalles gjerne «selvskading». I 

forskningslitteraturen finnes en rekke ulike begreper og definisjoner for selvpåført skade1. 

Mangfoldet av begreper og definisjoner har skapt forvirring og vanskeliggjør oversikt i 

forskningsfeltet (Swannell, Martin, Page, Hasking & John, 2014). I denne oppgaven bruker 

vi Hawtons (2012) definisjon av skade: «All intentional acts of poisoning, such as overdoses, 

or self-injury, such as cutting, irrespective of degree of suicidal intent or other types of 

motivation» (Hawton, 2012, s.2373). Selvskade er per i dag ingen egen diagnose, men listes 

opp som del av tilstandsbildet ved «Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse» i ICD-10, 

og «Borderline personlighetsforstyrrelse» i DSM-IV.   

Selvskading varierer i omfang og alvorlighet, de fleste som skader seg selv i ungdommen 

oppsøker ikke behandling og slutter selv etter en tid (Moran et al., 2012). Studier viser at 

selvskading starter ved 12-14 års alder, og sammenfaller med slutten av pubertetsutviklingen 

(Swannell et al., 2014; Hamza, Stewart & Willoughby, 2012). Forekomsten av selvpåført 

skade blant unge er på mellom 13 og 18 % i ikke-kliniske grupper (Swannell et al., 2014; 

Meuhlenkamp, Claes, Havertape & Plener, 2012). I gruppen av ungdom som er under 

døgnbehandling for psykiske lidelser er prevalens for selvskade på mellom 40 og 60 prosent 

(Klonsky, Victor & Saffer, 2014).   

Ungdomstiden, fra 12 til 18 år, beskrives som en tid med store endringer og svingninger. 

Ungdom kan beskrives som impulsive, kreative, tankeløse, med raske følelsesmessige 

endringer, sinne og uttesting av destruktiv atferd (Landmark & Stänicke, 2016; Wrangsjö & 

                                                 
1 Begreper for selvskade hentet fra beskrivelse av systematisk søk i Stänicke et al. (2018): Self-harm, selfinjury, 

self-mutilation, self-poisoning, self-destruction, self-cut, self-inflicted injury, non-suicidal self-injury, 

parasuicide.  
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Winberg Salomonsson, 2006). Det å skade seg selv i ungdommen beskrives som et resultat av 

et komplekst samspill av genetiske, biologiske, psykiatriske, psykososiale, sosiale og 

kulturelle faktorer (Hawton, 2012). Kjente risikofaktorer for selvskade i ungdommen er 

kvinnelig kjønn, lav sosioøkonomisk status, seksuell orientering, vansker i barndommen, 

misbruk, familiehistorie med selvmord, mobbing, psykisk lidelse, impulsivitet, dårlig 

problemløsningsevne og lav selvfølelse (Nock, 2014). Flere nevner ungdomstiden som en del 

av risikobildet: Puberteten er en periode der ungdommen opplever sterke følelser og mangler 

en voksens evne til å regulere både følelsesuttrykket og impulsene som følelsene kan vekke 

(Moran et al., 2012). Litteraturen om selvskade trekker frem relasjonelle vansker og 

forstyrrelser som assosiert med villet egenskade (Hawton et al., 2015).  

Selvskading kan ha ulike funksjoner for den samme personen, til ulik tid, avhengig av 

situasjon og tilstand (Suyemoto, 1998). Suyemoto (1998) beskriver i sin mye 

siterte kunnskapsoppsummering ulike funksjonelle modeller for selvskade. Hun finner fem 

ulike funksjoner2. Affektreguleringsmodellen får mest støtte (Klonsky, 2007). Det er også 

funnet støtte for at selvskade brukes som en måte å straffe seg selv (ibid.). En skiller mellom 

intersubjektive og intrasubjektive modeller for selvskade: Om personen skader seg selv for å 

endre sin indre tilstand eller om hun/han skader seg for å endre noe i relasjon til andre 

(Edmondson, Brennan & House, 2016). I en metasyntese av ungdommers rapporterte 

opplevelser av selvskading, fant Stänicke og kolleger (2018) fire overordnede kategorier: 

Ungdommene rapporterte at de skader seg for å 1) oppnå lettelse 2) å kontrollere vanskelige 

følelser 3) å representere ikke-aksepterte følelser og 4) skape kontakt med andre. De to første 

temaene representerer det Klonsky (2007) beskriver som intrapersonlig regulering av affekt. 

Å representere ikke-aksepterte følelsesuttrykk og kommunisere behov for kontakt beskrives 

som interpersonlige funksjoner. Stänicke og kolleger forstår ungdommens selvskade i et 

utviklingsperspektiv, og ser på denne måten selvskadingen, både inter- og intrapersonlig, som 

                                                 
2 Suyemoto, (1998): «The Functions of Self Mutilation», modeller for selvskadens funksjon: 1) 

«Miljømodellen»: Reaksjoner fra omgivelsene forsterker selvskadingsatferden, selvskadingen fungerer som en 

måte å unngå straff. 2) «Driftsmodellen»: Psykodynamisk driftsmodell med to underkategorier: a) Selvskading 

fungerer som en måte å avverge og håndtere suicidale impulser, b) selvskading kan både fungere som seksuell 

gratifisering og/eller virke som selvstraff for opplevde seksuelle behov. 3) «Affektreguleringsmodellen»: 

Gjennom selvskadingen får personen kontroll over og nedregulerer overveldende indre følelsestilstander. 4) 

«Dissosiasjonsmodellen»: Selvskadingen hjelper personen ut at en dissosiativ tilstand, og fungerer som en måte 

å opprettholde selvet. 5) «Grensemodellen»: Selvskade er et forsøk på å opprettholde en grense mellom «selvet 

og ytterverden» (referert i Møhl, 2015). Grensemodellen er forankret i objektrelasjonsteori. 
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en måte å ivareta ungdommens relasjonelle behov for tilknytning og for autonomi (2018). Slik 

vektlegges et relasjonsperspektiv i forståelsen av selvskadens funksjon.  

Innen en psykodynamisk tenkningstradisjon kan skadehandlinger forståes som uttrykk for 

meningsfulle tilstander, og som meningsfulle handlinger med kraft og innvirkning på andre 

(Briggs, et al., 2008). Å skade seg selv kan beskrives som utagering («acting out») (Hale, 

2008), som «evakuering av psykisk smerte gjennom handling» (Lecours & Bouchard, 1997). I 

tråd med denne forståelsen skriver Landmark og Stänicke (2016) at selvskading kan tenkes 

om som en handling uten tenkning, som i teleologisk kommunikasjon. Denne formen for 

«primitiv» kommunikasjon antas å gjøre noe med mottaker og med relasjonen. Vi vil holde 

fast ved det som handler om ungdommens utviklingspsykologiske tema i relasjon til 

selvskading, og den psykodynamiske forståelsen av selvskading som en form for 

kommunikasjon som vi kan tenke at gjør noe med mottageren, når vi skal forsøke å forstå 

terapeutens følelsesmessige erfaring i møte med ungdom som skader seg selv.   

Gardner (2001) skriver om selvskading som knyttet til karakteristika ved «ungdommens 

tilstand» (Adolescent State of Mind). Denne tilstanden beskrives som preget av intensivering 

av aggressive impulser og prosesser, narsissisme, en engstelse for å både bli avvist og for å bli 

invadert. I pubertetsutviklingen skjer fysiske endringer som fører til at ungdommen kan gi liv 

og føde barn. Som en motsats til det å gi liv blir død og dødelighet et tema i ungdommen. 

Ungdommen «oppdager» de eksistensielle vilkårene; døden, eksistensiell ensomhet, 

meningsløsheten og frihet-ansvar (Yalom, 2018). Psykoanalytiker Blos (1967) har kalt 

ungdomstiden «den andre løsrivelsesprosessen». Ungdomsalderens utvikling av identitet og 

større autonomi har av Blos og flere blitt forstått i lys av Mahlers teorier om spedbarnets 

individuasjons- og separasjonsprosesser (von Tetzchner, 2013; Kroger, 2004). Ungdommens 

intrapsykiske utviklingsprosesser innebærer, ifølge Blos, å omstrukturere de indre 

representasjonene (objekt-tilknytningene) til mer nyanserte og mindre autoritære, og utvikle 

et mer avgrenset selv. For å ha evne til individuering og seperasjon i ungdomstiden er 

ungdommen avhengig av å ha løst tidligere utviklingskriser på en god nok måte. Teorien 

fremlegger at mangel på tidlig seperasjon og individuasjon kan gjøre ungdommens 

seperasjons- og individuasjonsprosess til en konflikt, kalt «Core complex» (Glasser, 1979). 

I Suyemotos (1998) beskrivelse av «Grensemodellen» er det dette som er tenkt som bakgrunn 

for ungdommens selvskading. Da ungdommen opplever sin identitet som ustabil eller 

sammensmeltet med omsorgsgivers, blir individuasjon og seperasjon til en «kamp om selvet» 
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i relasjon. Å komme nær ungdommen vil kunne skape sterke overføringsreaksjoner, der 

ungdommen både søker å repetere og gjenoppleve barndommens intense opplevelse av 

nærhet, og samtidig frykter både intimitet (å miste seg selv i møte med den andre – å bli 

grenseløs) og avvisning (å bli overlatt til seg selv) (s.548). Selvskading kan brukes for å 

regulere sterk affekt (Klonsky, 2007), uten å belaste andre eller risikere avvisning (Stänicke et 

al., 2018) eller/og for å gjenopprette følelsen av en grense mellom seg selv og andre, skape en 

følelse av eget selv. Det å skape sin identitet i denne verden er en dramatisk prosess 

(Zachrisson, 2018). Den opprørske ungdomstiden kan være preget av en underliggende angst 

for forandring (Landmark & Stänicke, 2016). Slik påpekes ambivalensen som ungdommen 

møter psykoterapeuten med. 

2.2 Terapeutens følelsesmessige erfaringer i 

psykoterapi  

2.2.1 Fra psykoterapiforskningen  

Psykoterapiforskningen kan samlet sett sies å hevde at endring i psykoterapi skjer gjennom et 

komplekst samspill, en synergi, mellom: Terapeuten, klienten, arbeidsalliansen, terapeutisk 

teknikk og metode, samt utenforliggende påvirkninger (Wampold, 2001). I 

psykoterapiforskningen blir relasjonen operasjonalisert gjennom begrepet allianse, bestående 

av enighet om felles arbeidsmåte, felles mål og et emosjonelt bånd (Bordin, 1979). 

Terapeutisk allianse trekkes frem som det mest virksomme i psykoterapi (Lambert 2013; 

Orlinsky, Rønnestad & Willutzki, 2004). Terapeutens evne til innlevelse og inntoning, å være 

responderende og tilpasningsdyktig (Stiles, 1998) og kombinasjonen av terapeuters 

profesjonelle selvtvil og et støttende indre objekt (Nissen-Lie et al., 2017), er assosiert med 

positive utfall i psykoterapi. Terapeutens håndtering av relasjonen, sees altså igjen i utfallsmål 

(Kim, Wampold & Bolt, 2006). Terapeutisk allianse er beskrevet som særlig viktig i arbeid 

med pasienter som skader seg selv, og pasienter i selvmordsfare (Dunster-Page, Haddock, 

Wainwright & Berry, 2017). 
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2.2.2 Motoverføring og håndtering 

Gabbard (1995) beskriver hvordan møtet med den andre vekker ulike følelser i 

oss. Terapeuter har, som andre mennesker, «emosjonelle knagger» som påvirker hvordan og 

hva vi reagerer på i møte med andre mennesker.  

Ved å rette fokus mot terapeutens følelsesmessige erfaring i en relasjon, føyer vi oss inn i 

psykoanalysens tenkningstradisjon som vektlegger å forstå relasjonelle erfaringer og 

utfordringer i det terapeutiske møtet. Følelsene får her en sentral plass. I et dynamisk 

perspektiv blir følelser forstått som et sammensatt fenomen, hvor ubevisste fantasier, 

kognitive egenskaper og relasjonelle forhold virker sammen (Stänicke, Varvin & Stänicke, 

2013). I psykoanalysens historie har det relasjonelle følelsesarbeidet, med håndtering av 

overføring og motoverføring, vært et sentralt tema. Overføring beskrives som et 

normalfenomen; våre tidligere relasjonelle erfaringer farger og preger hvordan vi opplever og 

handler i nye relasjoner (Zachrisson, 2008). Dette gjelder spesielt i situasjoner og relasjoner 

der vi blir følelsesmessig engasjert og involvert (s. 6). Motoverføring er beskrevet som 

terapeutens motsvar til pasientens overføring. Slik også overføringen først ble betraktet som 

noe som måtte håndteres, ble motoverføring forstått som en forskyvning fra analytikers 

historie over på den analytiske situasjonen (Mitchell, 2016). I dreining fra en- til to-persons-

psykologi, har fokuset gått fra å være rettet mot hva som er i pasienten og i terapeuten, til å 

rettes mot utvekslingen som foregår dem imellom. Heimann introduserte i 1950 en tenkning 

om at motoverføringen, der den er bevisst og reflektert om, kan gi terapeuten tilgang til en 

dypere forståelse av pasienten. Faren i dette er at terapeuten kan bli en medspiller i pasientens 

iscenesettelser i den terapeutiske relasjonen (Zachrisson, 2008, s.7). I dag er det ulike 

forståelser og definisjoner av motoverføring: En «total» modell, der motoverføringen omfatter 

alle følelsesreaksjoner terapeuten har i relasjon til pasienten, en «komplementær» modell, der 

motoverføringen sees som komplementær til pasientens interpersonlige stil, og en 

«relasjonell» modell, der motoverføring forstås som samskapt mellom pasient og terapeut 

(Gelso & Hayes, 2007). Uansett modell har terapeutens følelsesmessige erfaringer betydning 

og må arbeides med.  

Håndtering av motoverføringsreaksjoner i form av å utøve refleksiv kontroll, søke veiledning 

og aktivt forsøke å løse problemet i samråd med pasienten, er assosiert med positive 

endringsmål i terapi (Hayes et al., 2011). Mens det å svare på devaluering eller aggressivitet 

med aggressivitet/frustrasjon, eller å trekke seg tilbake fra relasjonen, er assosiert med 
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dårligere utfall (Lambert & Barley, 2002; Safran, Muran & Eubanks-Carter, 2011; Lippe, 

Monsen, Rønnestad & Eilertsen, 2008). Avmakt og hjelpeløshet blir beskrevet som de to 

største følelsesmessige utfordringene i hjelperyrket (Stamm, 1999). I flere studier vises det til 

at terapeuter påvirkes av situasjoner som involverer konfrontering med lidelse, og viktigheten 

av aktiv selvomsorg i forbindelse med disse episodene (Chemtob, Bauer, Hamada, Pelowski, 

& Muraoka, 1989; Norcross & Guy, 2007; Venart, Vassos, & Pitcher-Heft, 2007). 

Aggressiviteten i selvskading og selvmordsatferd, den intense psykiske smerten og 

forstyrrelser i interpersonlig fungering kan skape sterke motoverføringer i terapeuten 

(Maltsberger & Bui, 1974). Å håndtere hat i motoverføringen, slik Maltsberger og Bui 

beskriver det, er å erkjenne de negative motoverføringene, tåle dem og se dem i perspektiv. 

Gabbard (2003) betoner viktigheten av å være bevisst forskjellen mellom ønsket om å være en 

altruistisk hjelper og å bli en omnipotent redder. Han skriver: «We must even accept that, 

in our limits as analysts, we will lose some patients. This recognition may help us avoid 

masochistic surrender scenarios in which we sacrifice ourselves in a blind and grandiose 

effort to save another» (s. 259). I arbeidet med suicidalitet, skriver Gabbard, må vi erkjenne 

våre begrensninger. 

2.2.3 Empiriske studier av helsepersonell i møte med pasienter som 

skader seg  

Flere har studert helsepersonell3, som arbeider med pasienter som skader seg selv (for 

oversiktsartikler se Saunders et al., 2012 og O´Connor & Glover, 2017). Selvskadingen 

vekker følelser av frustrasjon, hjelpeløshet, håpløshet og engstelse (O’Donovan & Gijbels 

2006, Wilstrand et al., 2007, Thompson et al. 2008; Patterson et al., 2007), den oppleves 

uforutsigbar og sjokkerende (Wilstrand et al., 2007). Helsepersonell beskriver manglende 

empati i møte med pasientene (Thomson et al., 2008) og behov for å distansere seg ved å «slå 

av følelsene» (Wilstrand et al., 2007). Flere beskriver å føle seg utilstrekkelige og 

inkompetente (Conlon & O’Tuathail 2012; Patterson et al. 2007; Reece, 2005; Hopkins, 

2002). Det rapporteres om mindre negative holdninger til ungdommer som selvskader 

(Anderson et al. 2003), og mindre negative holdninger til selvmord enn selvskade (Sidley & 

Renton, 1996).  

                                                 
3 Helsearbeidere er: Leger, sykepleiere, psykiatere, sosialarbeidere, terapeuter, og psykoterapeuter, 

miljøpersonale.  
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O’Connor og Glovers review (2017) tar for seg sykehuspersonells opplevelser av 

relasjoner til voksne personer som skader seg selv. De finner at helsepersonell innen psykisk 

helsevern rapporterte at forståelse av selvskadingens funksjon og refleksjon over eget bidrag i 

relasjonen, positivt påvirket deres opplevelse av relasjonen. En tillitsfull relasjon mellom 

pasient og behandler førte til felles ansvar for å håndtere risiko. Å skulle stoppe eller hindre 

selvskading førte til opplevelser av sinne, frustrasjon og hjelpeløshet. Mattson og Binder 

(2012) skriver at både behandlere og pasienter bør bli «tatt hånd om». Flere understreker 

behov for veiledning og støtte i arbeidet (Fox, 2011; Thompson et al., 2008; Wilstrand et al., 

2007). Både Saunders et al. (2012) og O’Connor og Glover (2017) mener kunnskap fra feltet 

viser behov for endringer av praksis innen arbeid med pasienter som skader seg selv.  

Innenfor traumefeltet har en undersøkt hvordan hjelpere påvirkes av sitt arbeide. «Sekundær 

traumatisering» (Figley, 1983), «compassion fatigue» (Figley, 1995) og «vikarierende 

traumatisering» (Pearlman & Saakvitne, 1995) er smertetilstander, liknende traumereaksjoner, 

som man finner hos hjelpere som arbeider med pasienter med traumer (Isdal, 2016). Å stille 

seg åpen, med empatisk innlevelse, overfor andres lidelse gjør noe med hjelperen (s.27). Dette 

kunnskapsfeltet beskriver viktigheten av å ivareta personer i hjelperrollen, da vi kan se 

hvordan pasientens smerte kan synes å smitte over på hjelperen. Eksplisitte og detaljerte 

beskrivelser av traumer ser ut til å føre til større risiko for sekundærtraumatisering. Det 

samme gjelder mengden eksponering for andres lidelse og egne tidligere traumeopplevelser. 

Isdal (2016) beskriver viktigheten av støtte, veiledning og åpenhet omkring hjelperens egne 

reaksjoner i møte med pasienters lidelse.  

Robstad leverte i 2018 sin hovedoppgave med tema psykoterapeuters erfaringer fra terapi med 

ungdom som skader seg selv. I hennes kvalitative studie forteller fem erfarne psykoterapeuter om 

behandlingsmodell og hvordan de tenker om selvskading i ungdommen. I tillegg beskriver de hvordan 

de opplever arbeidet. Uavhengig av metodisk tilhørighet trekker alle informantene frem relasjon og 

kontakt som helt sentralt i behandlingen. Vår oppgave går i dybden på terapeutens følelsesmessige 

erfaring, for å bidra til nyansering av hvordan nettopp relasjonen og kontakten erfares og håndteres.  

2.2.4 Bion – vanskelige opplevelser bearbeides i relasjon  

Bion (1962) beskriver hvordan vi utvikler vår kapasitet til å tenke i samspill med en annen. I 

boken Learning from experience (1962) bruker han begrepsparet «container-contained». Han 

viser til mor-barn dyaden og beskriver hvordan det lille barnet er avhengig av en tilgjengelig 
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annen som kan ta imot det «ufordøyde» materialet, eller de uutholdelige følelsene 

(som Bion kaller beta-elementer), slik at disse følelsene tenkes om, «avgiftes» og gis tilbake i 

en «fordøyd», håndterlig form (som alfa-elementer). Prosessen mellom omsorgsperson og 

barn betraktes som helt essensiell for at barnet skal utvikle en egen evne til å tenke, kalt alfa-

funksjon, og slik utvikles evnen til å holde ut, forstå og håndtere egne indre tilstander, 

gjennom «containing». Bion brukte mange begrep for å beskrive evnen til å «containe»4; 

«patience», «faith», «reverie», «thinking», «capasity to contain» og «capasity for toleration of 

frustration» (Bion, 1962). Han bruker også dikteren Keats sitt begrep om «negative 

capability» for å beskrive evnen til containment. Negativ kapabilitet knyttes til en kapasitet til 

å være i «uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason» 

(Bion, 1970, s.125). Bion selv brukte denne utviklingsmodellen inn i psykoterapifeltet, og 

siden har begrepet «containment» blitt brukt av mange. Ut fra Bions tenkning har Lecours og 

Bouchard (1997) utviklet en modell for ulike nivåer av mentalisert (bearbeidet og 

transformert) følelsesmessig erfaring. Gullestad og Killingmo (2013) plasserer «containing» 

under kapittelet om den terapeutiske holdning i sin bok Underteksten og skriver at: 

«Å containe gir terapeutens holdning et avventende preg» og at «den containende holdning 

viser at terapeuten tåler affekten» (s.169). Behovet for «containment» er imidlertid noe som 

pasient og terapeut har felles.  

2.2.5 Sosialt forsvar  

I O´Connor og kollegers kunnskapsoppsummering (2017) skriver de at behandlere rapporterte 

om manglende tid og ressurser, men at dette også kan forstås som en måte å attribuere 

«skyld» til systemet i et forsøk på å holde unna vanskelige følelser. De hevder at ved å 

akseptere den følelsesmessige responsen i møte med personer som skader seg selv, vil en 

skape rom for å snakke om hva behandlere har behov for og hva pasientene har behov for. 

Ved å anvende et psykoanalytisk perspektiv, kan vi se organisasjoner, som for eksempel en 

poliklinikk, som et sosialt system med både bevisste og ubeviste aktiviteter (Vaspe, 2018; 

Gould, Stapley & Stein, 2001). Vi kan anta at terapeutenes møter med (psykisk) smerte og 

sårbarhet (både egen og andres) påvirker dem, som igjen kan generere responser i 

organisasjonen som primært sikter mot å forsvare den enkelte. Forsker og psykoanalytiker 

Menzies-Lyth (1959) kalte dette et «sosialt forsvar». Med sin studie på sykepleiere innen 

                                                 
4 I det følgende vil vi bruke «containe» i betydningen fra Bion, i tillegg til den norske oversettelsen «romme».  
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sykehussystemet, viste hun hvordan ubevisst angst kan påvirke sosial atferd og ha stor effekt, 

via dysfunksjonelle forvar, inn i organisasjonen. Hun beskriver hvordan en organisasjon vil 

innrette seg mot å utelukke sterke følelser, og på den måten vil det kunne utvikle seg normer 

og praksiser for å holde sterke følelser på avstand – et sosialt forsvarssystem.  
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3 Vitenskapsteori 

Objektet for vår undersøkelse er psykoterapeuters følelsesmessige erfaring av å være i 

relasjon til en ungdom som skader seg selv. I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn i 

spørsmålet om hvordan vi kan undersøke følelsesmessige erfaringer. Vi ser dette spørsmålet i 

sammenheng med vår beskrivelse av subjektet – både subjektet som forsker og som utforsket.  

3.1.1 Hvordan kan følelsesmessige erfaringer undersøkes? 

Willig (2013) beskriver at fenomenologiens interessefelt er verden slik den erfares av 

mennesker i en spesifikk kontekst og til en spesifikk tid. Hun skriver at dette perspektivet er 

mye brukt innen psykologi og at all menneskelig erfaring kan undersøkes ved fenomenologisk 

analyse (s. 85). I fenomenologisk analyse tar en altså utgangspunkt i erfaringen, i et 

førstepersonsperspektiv. Mange forskere, som oss, lener seg mot en hermeneutisk versjon av 

fenomenologien, hvor tolkning, og oppmerksomhet (og analyse) på hva forskeren selv 

«bringer til torgs», virker som en integrert del av den fenomenologiske analysen. Hollway og 

Jefferson (2013) hevder at hvis vi vil ivareta kompleksiteten hos subjektene, er en tolkende 

tilnærming unngåelig. Med dette understrekes viktigheten av å fremheve forskeren som noe 

annet enn en som nøytralt fremlegger kunnskap om den andre (se under forskersubjektivitet). 

Vi har ønsket å studere de sider ved erfaring som er mentale; tanker, følelser og fantasier. Det 

er ikke håndfast, det lar seg ikke telle, måle eller veie. Stokkeland (2011) skriver at en fare 

ved å gjøre det mentale til gjenstand for forskning, er at vi lett kan miste tak i det vi egentlig 

skal undersøke. Vi kan falle for fristelsen, hevder han, til å anse psyken som et forutsigbart 

produkt av omgivelsene, og la blikket for mennesket som meningsskapende vesen forsvinne. 

Psykoanalytisk tradisjon sporer oss imidlertid inn på at vi kan la oss informere av våre egne 

følelsesmessige responser, i det vi forsøker å forstå en annens følelsesmessige erfaring. For 

oss var det derfor viktig å ha en forskningsmetode som ga oss mulighet til å rette 

oppmerksomhet også mot de ubevisste prosessene og psykologiske mekanismer som spiller 

en rolle i det vi skal forsøke å forstå. Det er med andre ord ikke bare det terapeutene selv sier 

om følelsesmessige erfaringer som er viktig, men også vår fortolkning av denne. Ved å innta 

en vitenskapsteoretisk forankring i psykoanalytisk teori, utfordres altså et utelukkende 

rasjonelt syn på mennesket. Dette sees igjen i vårt syn på subjektet i studien. 
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3.1.2 Hvordan forstår vi subjektet i studien? 

Forskningssubjektet 

En fundamental antagelse i psykoanalytisk teori er at angst er iboende menneskets eksistens 

(Gullestad & Killingmo, 2013; Hollway & Jefferson, 2013). Særlig trusselen mot selvet 

skaper angst, og mobiliserer forsvar på et ubevisst plan. En dynamisk ubevissthet, som 

forsvarer seg mot angst, anses som en viktig påvirkningskraft på menneskers handlinger, liv 

og relasjoner. Forsvar vil påvirke meningene som er tilgjengelige i en spesifikk kontekst og 

hvordan meningene transporteres til en tilhører (som også er et forsvart subjekt). Hollway og 

Jefferson (2013) skriver at forskningssubjektene, som oss alle, ikke vil kunne «fortelle det 

som det er» fordi hukommelsen er påvirket av forsvar mot angst (s. 9). I vår studie benytter vi 

oss av Hollway og Jeffersons forståelse av forskningssubjektet (vår oppsummering og 

oversettelse). Forskningssubjektet:  

- Er ikke nødvendigvis bevisst alle sine grunner for sine handlinger, men kan likevel gi 

en artikulert, rasjonell redegjørelse gjennom språket. 

- Er mer eller mindre ubevisst engasjert i å ikke vite om det mer smertefulle eller 

angstprovoserende aspekt ved sin egen erfaring. 

- Er gjennom ubevisst fantasi i stand til å tro på erfaringer som ikke nødvendigvis har 

skjedd eller ikke har skjedd i den form det er rapportert. 

- Har erfaring av ytre realitet som er mediert ikke bare ved diskurser, men også av 

fantasier drevet av begjær og angst. 

- Har en grunnleggende natur som involverer konflikt. 

- Har tenkning som er oppnådd gjennom ubevisste intersubjektive prosesser som vil 

influere begge sider av forskningsforholdet. 

Vår forståelse av forskningssubjektet får implikasjoner for forskningsmetoden. 

Forskersubjektivitet 

Ikke bare forskningssubjektet må teoretiseres. Det samme må vi som forskere. Hva kan jeg 

som forsker vite om meg selv og min relasjon til andre? Som forskere inngår vi i et 

følelsesmessig samspill med deltagerne, og vi styres til dels av dynamikker vi ikke kan være 

fullt ut bevisst, på samme måte som deltagerne. Som forskere er vi altså verken bare 

observatører eller bare konstruktører av mening. Vi ser sider hos den andre, som veves 
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sammen med sider av oss selv. Når vi for eksempel blir opptatt av det vi forstår som et erfart 

«tungt» ansvar å bære, er dette informert både av det deltagerne formidler, og av det vi som 

psykologstudenter «fanges» av. Kan vi da egentlig si noe om en annens følelsesmessige 

erfaring? Vår teoretiske forankring gir oss en trygghet på at vi som forskere kan få en viss 

tilgang til deltagernes erfaring. Gullestad og Killingmo (2013, s.71) legger vekt på skillet 

mellom psykologisk subjektivisme og epistemologisk subjektivisme. Psykologisk 

subjektivisme viser til den emosjonelle, personlige komponenten i terapeutens respons 

overfor pasienter. Denne er ikke uforenelig med «en viss objektivitet, definert som å få 

tilgang til pasientens psykiske liv slik han eller hun opplever det, og uten at det i avgjørende 

grad fordreies gjennom terapeutens konstruksjon» (ibid. s.71). I terapisituasjonen blir det 

imidlertid viktig at terapeuten analyserer egne subjektive følelser og reaksjoner, det vil si 

evner å objektivere dem, og bruke dem til å forstå interaksjonen med pasienten. Det er 

nettopp denne evnen til selvrefleksjon også forskeren må kultivere for å forstå deltagerne 

(Strømme, Gullestad, Stänicke & Killingmo, 2010). For oss har dette betydd at vi har brukt 

mye tid på å observere og reflekterer rundt egne følelsesmessige erfaringer i møte med det 

deltagerne formidler om sine erfaringer. Inspirert av Bions bidrag (1962) knyttet til at 

kapasiteten til å tenke avhenger av bearbeiding av følelser, har vi vært opptatt av å ikke splitte 

det kognitive og det affektive. Forskerens selvrefleksjon blir fremhevet av de fleste kvalitative 

forskere som nødvendig for å gjøre subjektiviteten gjennomsiktig. Gadamer (1960) snakker 

om å bli bevisst sin egen «forståelseshorisont». 

Hvem er vi? 

Vi er to forskere i denne studien, Maria og Astrid. Vi har begge en bakgrunn fra kunstverden. 

Astrid fra arbeid med visuell kunst og Maria fra arbeid med scenekunst. Denne bakgrunnen 

har gitt oss bred erfaring med hvordan bruk av ulike sansemodaliteter kan gi mening i forsøk 

på å nærme seg og forstå følelser og erfaringer. For eksempel at visuelle bilder kan romme 

følelser og tanker som ikke så lett kan beskrives med ord. Både empiri og teori gav oss en 

forforståelse av at det er vanskelig å tolerere og håndtere de følelsesreaksjonene som kan 

vekkes i møte med ungdom som selvskader. Vi startet arbeidet med en vag antagelse om at 

terapeutene ville vegre seg for å gå inn i det konkrete som handlet om egne responser, at det 

ville være mer tilgjengelig for dem å snakke om pasienthistorien, eller generelle refleksjoner 

rundt psykologisk engasjement med ungdom som selvskader. Dette påvirket våre valg knyttet 

til intervjuets form og analyseprosessen. Vi står begge på terskelen inn i psykologyrket, med 
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ambisjoner og forventinger, men lite erfaring. Dette har vi kjent på i møte med materialet vårt. 

Det har gjort oss ydmyke ovenfor terapeutenes formidling, og vi har kjent på tvil knyttet til 

om vi egentlig kan forstå, når vi ikke selv har vært der. Samtidig har vi kjent at det å stå nær, 

men ikke midt oppi, også kan bidra til at vi lettere kan holde på en nysgjerrig og åpen 

posisjon i møte med de ulike deltagernes erfaringer. Vi tenker oss også at hva deltagerne 

tenker om oss påvirket det de sa. Det at vi er psykologstudenter og deltagerne er erfarne 

psykoterapeuter, kan for eksempel ha medvirket til at alle deltagerne var opptatt av å fortelle 

oss at ikke alle relasjonene til ungdom som skader seg selv, vekker slike reaksjoner som det 

den relasjonen de velger å fortelle om gjør. Vi forstår det som at terapeutene både tar oss med 

til det vanskeligste, og samtidig sier til oss at dette er til å holde ut, og at det å ha erfaring 

hjelper dem. 

Maria gjennomførte intervjuene og transkriberte i ettertid. Så kom Astrid inn som tilhører og 

leser, uten å være en av partene. Slik kom vi inn i materialet fra hvert vårt ståsted, men med 

samme overordnede mål. Fordi vi hadde to ulike posisjoner kunne flere lag komme til 

overflaten, og vi kunne ta stilling til det som dukket opp i oss selv og i hverandre.  
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4 Metode og gjennomføring 

For å besvare våre forskningsspørsmål valgte vi en intervjuform med åpne spørsmål, for å gi 

deltagerne mulighet til å snakke så fritt som mulig – komme med sitt perspektiv innenfra.  

4.1.1 Deltagerne 

Vi intervjuet fire terapeuter, to kvinner og to menn i alderen 40-60 år. De hadde alle 

arbeidserfaring på minst ti år og alle hadde flere ungdom til behandling med selvskading som 

en del av sin problematikk. Deltagerne kan, i henhold til vårt inkluderingskriterie, beskrives 

som engasjerte i det å arbeide med ungdom som selvskader og/eller i det å være opptatt av 

egne erfaringer som viktig i det terapeutiske møtet. Vi presenterer de fire terapeutene ved å 

vise til terapeut A, B, C og D. Terapeut A og C er kvinner og terapeut B og D er menn. 

Deltagernes kjønn er ikke anonymisert. De arbeider alle i spesialisthelsetjenesten i offentlig 

helsevern for barn og unge, i østlands- og vestlandsområdet. Terapeut A, B og C arbeider 

poliklinisk, mens terapeut D arbeider på en akuttpsykiatrisk post. Vi har ikke vektlagt 

metodisk tilhørighet i denne studien og spurte derfor ikke terapeutene spesifikt om deres 

metodetilnærming. Under intervjuet kom allikevel terapeutene flere ganger med teoretiske 

referanser og vi fikk forstå at de arbeider innenfor ulike tilnærminger. Terapeutene ble invitert 

til å dele sine erfaringer fra én relasjon, men de har mange erfaringer fra mange relasjoner, 

som vi kan tenke oss at virker inn på denne ene.  

4.1.2 Psykoanalytisk inspirert forskningsintervju 

Med intervjuene ønsket vi å komme nær terapeutenes subjektive erfaring, også følelsene og 

reaksjonene som ikke nødvendigvis er fullt ut bevisstgjorte. Vi lener oss til forskere som 

hevder at det er likhetstrekk mellom et psykoanalytisk klinisk intervju og et 

forskningsintervju (Kvale, 2003; Strømme et al., 2010; Hollway & Jefferson, 2013). Det 

dreier seg om at en i intervjuet har en oppmerksomhet mot personlig interaksjon, åpen lytting 

og observasjon (Kvale 2003). Vi vil komme nærmere inn på bruk av refleksivitet. Fri 

assosiasjon har kanskje vært den viktigste metoden i den psykoanalytiske verktøykassa, for å 

åpne for en kommunikasjon der analytiker skal forsøke å forstå den andres indre verden. Å 

bruke fri assosiasjonsteknikk utenfor klinikk innebærer imidlertid en modifikasjon av den 

klassiske formen for fri assosiasjon som ble anlagt av Freud og videreført av psykoanalytikere 
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innen ulike retninger (Strømme et al., 2010). I våre intervjuer la vi til rette for en form for fri 

assosiasjon, innenfor rammen av vårt forskningsspørsmål. En slik modifisert form for fri 

assosiasjon har satt begrensninger for vår mulighet til å tolke innholdet, men har likevel gitt 

oss en annen type materiale, enn et mer strukturert intervju ville gitt oss. Konkret er 

intervjumetoden i særlig grad inspirert av to beskrevne metoder, nemlig Free Association 

Narrative Interview (FANI) (Hollway & Jefferson 2003) og den åpne intervjuformen i 

Biographic Narrative Interpretive Method (BNIM) (Wengraf, 2001). Clarke og Hoggett 

(2009, s. 9) sammenfatter FANI i fire prinsipp (og som vi også mener korresponderer med 

BNIM) som vi har latt informere oss i gjennomføringen av intervjuene: 1) Bruk av åpne 

spørsmål, 2) prøve å lokk frem en historie, 3) unngå hvorfor-spørsmål, 4) bruke 

informantenes måte å uttrykke seg på (ord og uttrykk). Vi vil i det videre gå nærmere inn i de 

fire prinsippene og presentere hvordan vi gikk fram i intervjusituasjonen.  

Prinsippene bak og gjennomføring av intervjuene 

Det innledende narrative spørsmålet ansees som svært viktig (Wengraf, 2001). Vår 

innledende spørsmålsformulering var åpen, og la opp til at terapeutene konstruerte et narrativ 

styrt av beskrivelser, fremfor forklaringer. Spørsmålet, sterkt inspirert av formuleringene i 

BNIM (Wengraf, 2001), var: «Fortell meg om en bestemt relasjon du har til en ungdom som 

selvskader. Alle de hendelser og erfaringer som er viktige for deg personlig». Før terapeutene 

startet sin fortelling fikk de beskjed om at de har god tid og at de ikke vil bli avbrutt. De ble 

oppfordret til å «fortelle fritt rundt det som dukker opp, tanker og følelser du har knyttet til 

denne erfaringen». Ved å spørre slik ble deltagerne i stand til å huske en spesifikk og relevant 

hendelse, fremfor generaliseringer. Ved å legge opp til så lite avbrytelser som mulig under 

intervjuet, kunne det som ble fortalt bli konstruert i henhold til deltagerens struktur5, og derfor 

ha form av fri assosiasjon. Hollway og Jefferson (2013, s. 34) hevder at historien slik kan 

avdekke en ubevisst logikk fordi assosiasjonene kan få følge ruter definert av emosjonelle 

motiv fremfor rasjonelle.  

Når vi ønsket å følge prinsippet om å unngå hvorfor-spørsmål er det fordi en appellerer mer til 

fornuften med hvorfor-spørsmål. Vi har imidlertid vært ute etter terapeutenes følelsesmessige 

erfaring. Videre vil hvorfor-spørsmål ofte få frem teoribaserte eller klisjefylte svar (Clarke & 

Hoggett, 2009; Hollway & Jefferson, 2013). Hvis vi for eksempel hadde spurt terapeutene 

                                                 
5 Struktur her i betydning «narrativ oppbygning», ikke som i det psykoanalytiske «karakterstruktur».  
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hvorfor ungdommen som skader seg selv vekker følelsesmessige reaksjoner, kunne dette lett 

ha appellert til at terapeutene svarte i tråd med den kunnskap og de forventinger som 

foreligger innen feltet. Men disse svarene vil ikke nødvendigvis gi oss forståelse for hvordan 

det erfares av terapeutene. Ved å forsøke å dreie spørsmål mer i retning av «hvordan», vil 

svarene mer sannsynlig være i en fortellende stil, hvor terapeutene fester mening til 

erfaringen. Vi spurte for eksempel «Hvordan kjentes det for deg?» eller «Hvordan var det?»  

Det fjerde og siste prinsippet handler om å bruke informantenes måte å uttrykke seg på (ord 

og uttrykk). Det involverer oppmerksom lytting for å kunne stille oppfølgingsspørsmål som 

inneholder informantenes egne ord og fraser uten å tilføre egne tolkninger. Hollway og 

Jefferson (2000) peker på at dette kanskje kan virke som en enkel oppgave, men at «it 

required discipline and practice to transform ourselves from a highly visible asker of 

questions, to the almost invisible, facilitating catalyst to their stories» (s. 36). Dette innebærer 

ikke en målsetning om å være en objektiv observatør, men det dreier seg om å prøve å ikke 

presse en struktur på narrativet. Vi trekker her frem et eksempel som skal illustrere hvordan 

intervjuer deltok i informantens historiefortelling, uten å stille spørsmål eller styre historien. 

Samtidig viser eksempelet hvordan informanten tar inn intervjuers ord i sin fortelling. Slik 

blir fortellingen aldri kun et produkt av informanten, men til en viss grad et samskapt produkt. 

Terapeut C: (…) Vi gjør alt vi kan. Men så kan det skje. Så jeg syns, at jeg tenker mer det, at jeg må 

huske at - eh, dette kan også skje. 

Intervjuer: Ja, ha det med- 

Terapeut C: Ha det med. Det er ikke usannsynlig at hvis jeg jobber her i ti-tyve år til at det har skjedd 

meg. 

Intervjuer: Så liksom forberede seg på det. 

Terapeut C: Ja, innstille seg litt på det, at det er den bransjen vi er i (…). 

Maria gjennomførte de fire intervjuene som utgjør datamaterialet i studien. Intervjuene fant 

sted i løpet av høst 2017 og vår 2018. Alle informantene inviterte intervjuer til sitt kontor, 

hvor intervjuene ble gjennomført. Intervjuene varte omtrent 1,5 time hver. 

Etter hvert intervju noterte intervjuer feltnotater: Egne tanker, følelser og assosiasjoner fra 

opplevelsen av å sitte sammen med informanten i intervjusituasjonen, og fra inntrykket hun 

satt igjen med like etter intervjuet. Disse feltnotatene ble siden brukt aktivt inn i 

analyseprosessen. 
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Alle intervjuene ble transkribert. Småord, pauser og for eksempel tunge innpust eller sukk ble 

notert. Dette for at transkripsjonene, når de ble lest, skulle gi en opplevelse av å være så nær 

intervjuet som mulig. Samtidig lyttet vi til lydfilene flere ganger under analyseprosessen, for 

på den måten å holde oss så nær terapeutens formidling som mulig.  

4.1.3 Etiske refleksjoner 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) har godkjent prosjektet (vedlegg 4) og vi fikk 

innvilget sikker datalagringsplass i Tjenester for Sensitive data (TSD), hvor vi har oppbevart 

transkripsjonene og lydfilene. Under rekruttering av deltakerende ble de tilsendt et 

informasjonsskriv (vedlegg 5). Her opplyses om studiens formål og innhold, muligheten til å 

trekke seg til enhver tid, konfidensialitet og håndtering av datamateriale. Før intervjuene 

samtykket deltagerne om deltagelse ved å skrive under på informasjonsskrivet, som siden ble 

oppbevart hos veileder i en innelåst safe adskilt fra intervjumaterialet. Da Astrid kom inn i 

studien etter at intervjuene forelå, fikk vi først ny godkjenning fra NSD, før vi sendte nytt 

informasjonsskriv til deltagerne hvor vi informerte om denne endringen. Deltagerne ble selv 

bedt om å anonymisere pasienten de valgte å fortelle om. Under transkribering ble i tillegg 

eventuelle identifiserbare opplysninger om enten pasient eller terapeut utelatt eller skrevet 

om, på en måte som i minst mulig grad påvirket meningsinnholdet. 

Vi har hatt etiske refleksjoner gjennom hele forskningsprosessen, fra utviklingen av design, 

inn i møte med deltagerne, gjennom analysen og i forbindelse med presentasjonen av 

datamaterialet (Brinkmann og Kvale, 2017). Det er et viktig etisk hensyn å unngå at 

deltagerne opplever ubehag og skade ved deltagelse i studien (Willig, 2008). Vi anser ikke 

deltakerne i denne studien som tilhørende en sårbar gruppe. Samtidig kan det å arbeide med 

sårbare pasienter i situasjoner hvor det står om liv og død, gjøre at terapeutene står under et 

særlig press som kan bidra til sårbarhet. Det har vært viktig for oss å ta i mot med varhet det 

deltagerne har delt av sensitive tanker og assosiasjoner. Begrepet «møtets etikk» (Dahlberg et 

al. 2002, s.234) har vært en rettesnor for oss, og refererer til en etikk som springer ut av 

respekt for den enkelte, anerkjennelse av forskjeller og mangfold, en etikk som kjemper for å 

unngå å gjøre den andre om til det samme som en selv. Kunsten å lytte til hva den andre sier 

og ta det på alvor henger sammen med «møtets etikk». Under intervjuet viste intervjuer 

interesse for det deltagerne fortalte gjennom å lytte aktivt, gi respons, følge opp det deltagerne 

sa, prøve å være varm og positiv, ikke konfronterende, men forsøke å forstå og sette oss inn i 
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informantenes erfaring. Vetlesen og Nortvedt (1994) hevder at å undergrave berørtheten for 

den andres skjebne og situasjon kan åpne for umoral i stor skala. I «følsomme» spørsmål er 

det med andre ord viktig at forskeren står i en nærhetskontekst. Vetlesen og Nortvedt skriver: 

«At en ikke blir berørt av den andres skjebne, gjør en til tilskuer snarere enn deltager. Der 

nærhet avløses av avstand (i tid og rom, men også i psykisk og følelsesmessig henseende), der 

tapes den andre av syne som en konkret annen og et unikt individ» (s. 192). Vi står nær 

deltagerne på den måten at vi står på terskelen inn i det yrket de har. Vi har gjennom 

analyseprosessen kommet nær hver av terapeutene gjennom vår lyttemåte, empatiske 

innlevelse og arbeidet med å hele tiden bevege oss mellom helhet og del. 

4.2 Analyse 

4.2.1 Lyttemåte og en analytisk holdning 

Også i analyseprosessen har vi vært inspirert av psykoanalytisk praksis. Gullestad og 

Killingmo (2013) spør seg «Hvordan lytter terapeuten til det kliniske materialet?» (s. 106) og 

vi har lent oss på deres beskrivelser når vi har funnet vår lyttemåte. Gullestad og Killingmo 

beskriver at terapeuten lytter til bevisst og ubevisst meningsinnhold i ordene (s. 106) og de 

skriver at «terapeuten mottar meningsbærende budskap så å si over hele sanseregisteret». «’Å 

lytte terapeutisk’ betyr å være tilstede i relasjonen med åpne sanser» (s. 106). Freud (1912) 

beskriver at terapeuten lytter med frittsvevende oppmerksomhet. Bion (1967) har formulert at 

terapeuten lytter uten hukommelse og begjær. Gullestad og Killingmo (2013) oppsummerer 

essensen i lyttemåten som «en indre holdning som tilrettelegger et ’åpent rom’ både i 

terapeuten selv og i forholdet partene imellom for ennå ikke realiserte affekter og tanker» 

(s.107). En slik holdning vil kunne åpne opp for en form for et intersubjektivt rom, et rom 

som vi etter Winnicott kan kalle «a potential space», som er et rom for vekst (emergence) 

(Clarke & Hoggett, 2009, s. 16). 

Det er flere paralleller mellom terapeutisk lyttemåte og holdning, som beskrevet ovenfor av 

blant andre Gullestad og Killingmo (2013), og en lyttemåte og holdning knyttet til 

fenomenologisk hermeneutisk forskning. Churchill og kolleger (1998) har anbefalt en intuitiv 

«empatisk dveling» som første steg i en fenomenologisk metode. Målet er her å holde seg til 

deltagerens beskrivelse, stille seg åpen mot deltagerens erfaring og det som blir kommunisert. 

I Dahlberg og kollegers (2008) versjon av åpenhet er «vulnerable engagement» og 
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«disinterested attentiveness» tilstede samtidig. Her beskrives åpenhet som nødvendig for et 

sant ønske om å lytte, se og forstå. Det innebærer respekt og ydmykhet ovenfor fenomenet, 

sammen med sensitivitet og fleksibilitet.  

Ut ifra dette perspektivet vi her har beskrevet har vi forsøkt å lytte til terapeutenes formidling 

med hele oss gjennom analysen av materialet. Vi har både lyttet etter ordene og meningen 

bak, gjennom å kjenne etter hva som vekkes i oss. Det har vært et ideal å legge til rette for et 

«åpent rom» i møte med datamaterialet. Samtidig innser vi at det nettopp er et ideal, for 

hvordan vi hører deltagernes formidling er vevd inn i våre egne følelser, forforståelser og 

erfaringer. Det at vi hele tiden var to som lyttet og forsøkte å legge til rette for et «åpent rom», 

samtidig som vi hadde veiledernes lytting sammen med vår, bidro imidlertid til å tydeliggjøre 

for oss hva som var i spill i materialet.  

4.3 Analyseprosessen  

Analyseprosessen startet med nedskriving av feltnotater, transkripsjon av intervjuene, og 

fortsatte inn i gjennomlesing av disse og gjennomlytting av lydfilene. Vi nærmet oss 

materialet fra to posisjoner: Maria fra en «første posisjon» ved at hun var tilstede og deltok i 

intervjusituasjonen, og Astrid fra en «annen posisjon» ved å komme inn i en samtale som 

allerede hadde funnet sted. Analyseprosessen besto av mange «frem-og-tilbake» mellom 

helhet og del. Vi beveget oss i en hermeneutisk spiral, der vi arbeidet både hver for oss og 

sammen, med å gå i dybden på hvert intervju, og å se på de fire intervjuene i forhold til 

hverandre. Vi brukte aktivt våre følelsesmessige responser som informasjon for å forstå.  

Oppsummert kan vi si at analyseprosessen besto av fire ulike tilnærminger til materialet som 

vi her kaller: «Gjennomlytting», «Bearbeiding innad», «Metaforer og visuell representasjon» 

og «Tema på tvers». Arbeidet med de ulike tilnærmingene foregikk delvis i faser og delvis 

parallelt. Slik har de fire tilnærmingene informert og fått virke på hverandre, i henhold til vår 

fortolkende hermeneutiske metode. Se visuell oversikt over prosessen i appendiks (vedlegg 

1). 

4.3.1 Gjennomlytting  

Først arbeidet vi hver for oss. Vi gjorde oss kjent med transkripsjonene gjennom lesning før vi 

lyttet til hvert intervju. Vi tilstrebet en oppmerksom og åpen lytteposisjon, et forsøk på å leve 



22 

 

oss inn i intervjusituasjonen, samtidig som vi forsøkte å være bevisst det som ble vekket i oss 

(se utdypende beskrivelse under «Lyttemåte og analytisk holdning»). Vi lyttet uten avbrytelse 

eller notater, før vi skrev hver vår A4-side som skulle inneholde et helhetsinntrykk med fokus 

på den følelsesmessige erfaringen, for hvert intervju. Disse sidene kalte vi Første komposisjon 

A-D (X2). Deretter arbeidet vi sammen og leste hverandres komposisjoner. Det viste seg at 

helhetsinntrykket den enkelte av oss hadde fått av hver deltager, samt de delene (bildene og 

metaforene) vi var blitt grepet av i hvert intervju var svært sammenfallende. Dette styrket oss 

i troen på at vi hadde fanget noe vesentlig gjennom det vi hadde skrevet i komposisjonene. Et 

eksempel på en Første komposisjon ligger i appendiks (vedlegg 2). I det videre arbeidet med å 

fordype vår forståelse, arbeidet vi deretter parallelt med de to tilnærmingene: «Bearbeiding 

innad» og «Metaforer og visuell representasjon». 

4.3.2 Bearbeiding innad 

Denne tilnærmingen er inspirert av Lindseth og Nordbergs (2004) beskrivelse av en 

strukturell tematisk analyse (s. 149). Målet vårt var å sørge for at vi fanget det deltagerne 

formidlet med ord. I arbeidet med denne tilnærmingen gikk vi tilbake til transkripsjonene og 

feltnotatene i flere omganger. Vi nærleste igjen transkripsjonene og klippet ut meningsenheter 

(sitater) vi opplevde som sentrale for å få tak i den enkeltes følelsesmessige erfaring. Vi lot 

vår oppmerksomhet ledes mot det vi erfarte at berørte oss, det som gjentok seg, samt 

motsetninger/konflikter i det informantene formidlet. I feltnotatene fant vi informasjon om 

intervjuers følelser under intervjuet og refleksjoner i etterkant. Ved å inkludere disse fikk vi 

informasjon som kunne bidra til forståelse av det følelsesmessige innholdet i intervjuene. 

Hvilke meningsenheter vi opplevde som viktige å ta med, var også preget av 

fortolkningsarbeidet som pågikk parallelt der vi arbeidet med metaforer og bilder (se 

Metaforer og visuell representasjon). Under «Bearbeiding innad» fordypet vi oss i deler av 

hvert intervju, men ved å ha Første komposisjon A-D som bakgrunn for og hele tiden sett opp 

mot de ulike delene, beholdt vi også fokus på helheten som hvert av intervjuene utgjør.  

I denne delen av analysearbeidet («bearbeiding innad»), vekslet vi mellom å arbeide sammen 

og individuelt med intervjuene. Det ble viktig for oss med høytlesning i denne prosessen. Vi 

leste meningsenhetene vi klippet fra transkripsjonene høyt for hverandre. Slik fikk vi 

mulighet til å kjenne på hvordan det føles å si terapeutenes ord høyt, og hvordan det kunne 

kjennes å høre på. Vi vekslet på hvem av oss som leste fra hvilke av intervjuene, slik at 
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«rollene» roterte og vi fikk «kjenne» på hvert av intervjuene fra ulike sider. Dette gjorde vi 

som et ledd i arbeidet med å bruke oss selv som emosjonell klangbunn for å forstå materialet. 

Gjennom høytlesningen ble det tydeligere for oss hvor, i informantenes formidling, vi ble 

berørte, kjente ubehag og hvor vi følte på engstelse.  

Andre komposisjon A-D 

Andre komposisjon A-D er en fortettet og selektert formidling av hvert intervju. Vi lot oss 

inspirere av Hollway og Jeffersons (2013) bruk av «pen portrait», som en måte å gjøre seg 

kjent med, og bevare helheten i hvert intervju. Vi lagde ikke portretter fordi det ikke er en 

terapeut vi ønsker å presentere. Vi var ute etter terapeuts følelsesmessige erfaring av en 

relasjon. Komposisjon betyr å sette sammen ulike komponenter «med tanke på å skape en 

helhetsvirkning» (Store Norske Leksikon). Våre komposisjoner skulle nettopp ivareta 

helheten av hver erfaring. Hver terapeuts formidling; språket, bruken av bilder og 

assosiasjonene/vekslingene skulle fremkomme i komposisjonene. I tillegg ble våre stemmer 

vevet inn, vår følelsesmessige respons på terapeutenes formidling ble del av komposisjonene 

ved at vi lot terapeutenes formidling virke gjennom oss; vi selekterte og vektla ulike deler av 

terapeutens formidling.  

4.3.3 Metaforer og visuell representasjon: Vår opplevelse 

Et arbeid med visuell representasjon – formidling av en følelsesmessig erfaring 

Tidlig i analyseprosessen, i arbeidet med Første komposisjon A (A4-siden skrevet etter 

gjennomlytting), beskrev en av oss et bilde av deltageren som styrmann på en båt: Terapeuten 

og pasienten sitter sammen i båten, det er stormfullt og farlig. I høytlesning og diskusjon 

holdt vi fast på dette bildet, denne metaforen, og begynte å bruke den videre i samtalen om de 

andre deltagernes terapeutiske relasjoner. Spørsmålene vi stilte oss var: Hvor er terapeut og 

pasient i forhold til hverandre? Er de i hver sin båt? Er de i vannet eller på land? Vi fant at ved 

å fokusere på deltagernes posisjonering av seg selv i forhold til pasienten, fikk vi en mulighet 

til å si noe mer eksistensielt om den følelsesmessige erfaringen terapeuten beskrev. Metaforen 

ble altså et forsøk på fortetning av relasjonen mellom terapeut og pasient. Vi abstraherte den 

enkelte deltagers situasjonsspesifikke fortelling. I arbeidet med dette tegnet vi, og laget et 

skissebilde for hver relasjon, basert på båt/hav-metaforen. Videre lagde Astrid en rekke 
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tegninger og vi valgte sammen den vi syntes best representerte vår opplevelse av hver av de 

fire deltagernes følelsesmessige erfaring i en relasjon til en ungdom som skader seg selv. 

Bildene representerer et forsøk på å nærme oss deltagernes følelsesmessige erfaring gjennom 

en representasjon av vår følelsesmessige respons. Slik ble prosessen med å lage bildene, 

bildene i seg selv og det vi har fått gjennom assosiasjonspanelet (beskrives under) et forsøk på 

å undersøke den følelsesmessige erfaringen gjennom identifikasjon og empatisk innlevelse.  

De fire bildene er ulike, men de deler noen kvaliteter: Tegningene er uten farge. Astrid valgte 

å arbeide med svart og gråtoner, samt utsparinger i papiret for å få frem hvithet eller lysere 

toner. Personene er plassert i et mer eller mindre gjenkjennbart landskap, de er i ulik grad 

knyttet til en mer koherent tid-sted-enhet. Et eksempel: Bilde C har på overflaten en større 

tetthet av konkrete detaljer og en mer dempet emosjonalitet enn de andre bildene. Bildet ble 

laget slik fordi vi fortolker deltager C dithen at hun i særlig grad er opptatt av og forholder seg 

til de ytre realitetene i terapisituasjonen. 

Vi inviterte våre veiledere, Line Indrevoll Stänicke og Hanne Haavind, til en samtale omkring 

bildene, et assosiasjonspanel. De fikk instruksjon om å komme med sine tanker, assosiasjoner 

og følelser i møte med bildene. Panelet varte i to ganger førtifem minutter. Deltagerne fikk 

først alle 4 bildene lagt fremfor seg. De kunne bevege oppmerksomheten fritt mellom bildene, 

og snakke sammen. I andre del av panelet ble deltagerne bedt om å se på ett og ett bilde i ti 

minutter, annenhver gang, to bilder hver. Vi ønsket å «fange» hva veilederne erfarte i møte 

med bildene og hvordan deres assosiasjoner kom til å stå i relasjon til det deltagerne hadde 

formidlet om sine følelsesmessige erfaringer. Det var et poeng at deltagerne i 

assosiasjonspanelet selv har erfaring fra klinisk praksis, og har mye kunnskap om å arbeide 

med ungdom som skader seg selv. Vi ville undersøke om bildene ville skape gjenkjennelse og 

et rom for å nærme seg terapeutens følelsesmessige erfaring på en annen måte. Arbeidet med 

visuelle representasjoner kunne kanskje bringe frem informasjon om det terapeutene formidlet 

som ikke var verbalisert. Informasjon som har en annen erfaringskvalitet enn det som sies 

med ord. Som eksempel kan vi igjen bruke Bilde C: Bilde C er konkret en tegning av to 

figurgrupper: En figurgruppe til venstre i bildet, terapeuten og to andre skikkelser på land, og 

til høyre i bildet er pasienten representert gjennom en liten figur som sitter med ryggen til i en 

båt som flyter med tauet hengende ut i vannet. I assosiasjonspanelet, der deltagerne skulle 

formidle sine tanker, følelser og assosiasjoner til bildene, kom det frem at de også i Bilde C 

kunne se hele bildet som et slags ansikt, der figurgruppene avtegnet form som to øyne og 
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tauet lå imellom som en nese. Dette ble interessant da vi tenkte tilbake på intervjuet med 

terapeut C. I dette intervjuet valgte terapeut C å fortelle om en pasient, jente 1, som hun 

opplever å kunne hjelpe. Samtidig kommer terapeuten flere ganger tilbake til en annen 

pasienthistorie, en historie om jente 2. Jente 2 får hun imidlertid ikke til å hjelpe. Terapeut C 

sier hun ikke forstår, hun sier det vekker følelser av sinne og frustrasjon. Da Astrid arbeidet 

med bildet hadde hun ingen tanker om jente 2, men da assosiasjonspanelet så et ansikt i Bilde 

C kom spørsmålet: Kan vi tenke at erfaringen av møte med jente 2 blir organiserende for 

opplevelsen av relasjonen til jenten 1? Vi fikk med andre ord en ny innfallsport til å forstå 

informant C sin beskrivelse av sin relasjon til en pasient som selvskader. Bilde A-D ligger i 

appendiks (vedlegg 3). 

Metafor er representasjon gjennom analogi, mening forflyttes fra noe til noe annet. I 

forflytningen oppstår noe nytt, noe tredje, som bærer i seg eller peker på ordenes ulike mulige 

meninger. Innen litteraturteori, filosofi, og i psykoanalytisk teori, er metafor et omfattende 

forskningsfelt. I psykoanalytisk teori beskrives metafor som nært forbundet med kroppslig 

erfaring (Sharpe, 1940; Enckell, 2010). Metaforen sammenføyer sansemateriale og tanke i 

språket (Sharpe, 1940), slik kan vi beskrive metaforen som en form for symbolisering, som i 

struktur likner overføring (Enckell, 2013). Gammelgaard (1998) sier metaforen kan gi oss en 

opplevelse av subjektivitet: «Perhaps the power of metaphor lies here: In its capacity to 

communicate something bodily-sensed and thus make something into our own, which 

thought, by virtue of its understanding of this something, must be kept at a distance» (s.167). I 

møte med en visuell avbildning vil selve bildemediet tre frem på en annen måte og motivet vil 

fremstå som en symbolisering, noe gjort, en subjektiv tolkning. Slik hjalp bildene oss til å se 

aspekter ved vår subjektive lesning av informantenes formidling, men mediet i seg selv 

avslører at det ikke dreier seg om en riktig eller sann fortolkning.  

Bildene og det som fremkommer i assosiasjonspanelet er ikke vårt datamateriale i den grad 

transkripsjonene er det. Samtidig ligger det bak vår ambisjon om å fange/forstå et annet 

subjekts følelsesmessige erfaringer, en antagelse om at vi ikke kun kan se til ordene som er 

uttalt. Vårt arbeid med bildene var et forsøk på å la flere informasjonskilder få virke inn i vår 

analyse, for å utdype vår forståelse. Bildene bidro til å holde oss åpne for å lete i den mer 

ordløse og kanskje mer allmenngyldige delen av erfaringen (allmenngyldig fordi det 

situasjonsspesifikke i relasjonen kommer mer i bakgrunnen ved at den følelsesmessige 

erfaringen løftes frem).  
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4.3.4 Tema på tvers: Samme tema, ulike utgaver av håndtering 

Arbeidet med tilnærmingen vi har kalt «Tema på tvers» var den siste fasen i 

analyseprosessen. I denne fasen gikk vi tilbake til forskningsspørsmålene, for å denne gang 

søke svar som gikk på tvers av de fire erfaringene: 

- Hva vekker følelser i terapeutens erfaring av en relasjon til en ungdom som skader seg 

selv? 

- Hvordan hører vi at terapeuten håndterer disse? 

Vi sorterte våre svar under det vi kaller hovedtema. Disse hovedtemaene skal altså (til en viss 

grad) dekke det vi forstår at alle fire terapeutene erfarer at vekker følelser, og de skal legge til 

rette for å belyse hvordan terapeutene håndterer disse følelsene.  

Ifra analysen av hvert intervju innad, forelå tema som vi anså som tentative tema på tvers av 

de fire erfaringene. Vi gjorde en systematisk gjennomgang av analysene som forelå. Målet var 

å finne tema som både fanget det særegne ved hver deltager (det vi erfarte at berørte oss, det 

som gjentok seg og motsetninger/konflikter i det den enkelte deltager formidlet), og samtidig 

favnet noe felles ved alle fire deltagernes følelsesmessige erfaring. Vi engasjerte oss også i et 

frem-og-tilbake-arbeid, som inkluderte bildene og assosiasjonene vi fikk fra panelet, sett 

sammen med transkripsjonene og komposisjonene. Vi erfarte at dette arbeidet bidro til å løfte 

oss ut av det enkelte intervju og over i en posisjon der vi kunne bevege oss mellom de fire 

erfaringene og se på dem i forhold til hverandre. I tillegg kunne vi bruke dette frem-og-tilbake 

arbeidet for å «sjekke» om hovedtemaene vi identifiserte la til rette for å belyse hvordan hver 

enkelt terapeut håndterer følelsene knyttet til dette tema.  
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5 Resultater 

Vi vil først presentere noen viktige tendenser i intervjuene. Deretter presenterer vi fire tema 

som vekker følelser på tvers av de fire intervjuene, og vi belyser hver terapeuts håndtering av 

disse.  

5.1.1 Terapeutene tar oss med til det vanskeligste 

Vi legger merke til at alle fire terapeutene velger å fortelle om en relasjon de har til en jente 

(14-18 år) som de er redde for å miste. Slik kan vi tenke oss at terapeutene tar oss med til det 

vanskeligste. Terapeut A snakker om relasjonen til en jente som beskrives som «den mest 

suicidale jeg har vært borti, som egentlig hele tiden ser etter muligheter til å ta livet sitt». 

Terapeut B velger å fortelle om relasjonen til en jente han har vært veldig «bekymret for». 

Han sier: «Dette er en jente som tenker på å ta livet sitt hver eneste dag omtrent, som har 

prøvd en del ganger». Terapeut C velger først å fortelle om en relasjon til en jente som hun 

beskriver å ikke være så bekymret for, men under intervjuet kommer terapeuten flere ganger 

tilbake til en relasjon til en annen jente hvor hun sier at hun ikke har fått til det hun ønsket. 

Hun sier om denne jenta: «Det kan være hun tar livet sitt, og at vi, det er som om det er noe vi 

ikke når, og vi får det ikke helt til, og hun slipper oss ikke helt inn». Terapeut D tar oss med 

til en relasjon som han sier har gitt ham «mange interessante følelsesreaksjoner». En relasjon 

til en jente med alvorlig selvskading og gjentatte selvmordsforsøk, hvor terapeuten beskriver 

at han ikke har fått til de planene han hadde for henne. Vi forstår det som at alle fire 

terapeutene bruker intervjusituasjonen som en anledning til å reflektere rundt og bearbeide en 

terapeutisk relasjon som bærer preg av noe ubearbeidet og vanskelig.  

Vi legger merke til at alle terapeutene går inn i detaljerte beskrivelser av pasientenes 

selvskading og selvmordsforsøk. Terapeutene uttaler at de er opptatt av å forsøke å forstå hva 

som kan ligge bak, hva selvskadingen er et uttrykk for. Samtidig legger vi merke til at det 

kanskje også er noe i terapeutene som vil ta oss med til det konkrete, til blodet.  

Mye kutte seg opp, skade seg. Klorte seg opp mye i ansiktet, så hun har sånn mye sår i ansiktet, og også 

sånn hodedunke, sitte sånn og hamre hodet i veggen mye, slå i veggen. Og mye kutting. Det har hun vel 

gjort i mange år, så det er sånn, hun har sånne armer som du ser som er sånn tett i tett i tett i tett oppover 

med sår. Og ganske mye strangulering, sånn, stramme noe hardt rundt halsen (…) Så hadde hun kuttet 
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seg opp en dag og vært på legevakten og sydd og nå, ja, det var vel nå i natt, så hadde hun sittet og revet 

opp stingene, dratt opp alt sammen, sånn at det blir da på nytt et nytt og mer blødende sår (Terapeut D). 

Beskrivelser av sår, skading og forsøk på å ta sitt eget liv, får forholdsvis stor plass i 

intervjuene og vi blir opptatte av at beskrivelsene vekker følelsesmessige reaksjoner i oss som 

tilhørere. Vi kan tenke oss at det er noe spesielt ved den kroppslige kommunikasjonen som 

ligger i det å se (og til og med høre om) andre kroppers smerte og blod. Når terapeutene 

snakker om selvskading, bruker de sine kropper til å vise ved å ta på stedene hvor jenta har 

skadet seg på sin kropp. I opplevelsen av hvordan beskrivelsene setter seg i våre kropper, 

kjenner vi at noe i denne kommunikasjonen virker annerledes ved å nettopp være mer fysisk. 

5.1.2 Bruken av teori og empiri for å håndtere følelser  

Under intervjuene veksler terapeutene mellom å være nært på den ene relasjonen, og å dele 

refleksjoner på et mer generelt og teoretisk nivå. Vi blir opptatte av å følge prosessene der 

terapeutene gjør disse vekslingene, for å legge merke til om det var noe i det «nære» som 

kanskje fikk terapeuten til å bevege seg over til dette andre nivået. Antakelsene vi kan danne 

oss rundt hva som ligger i disse vekslingene er tentative. Like fullt finner vi det interessant å 

forsøke å «åpne også disse dørene», for å forstå mer om terapeuters håndtering av følelser.  

Vi legger merke til at terapeutene gjerne refererer til teori like i etterkant av en mer nær 

formidling av noe følelsesmessig. For eksempel en beskrivelse av starten på en time, et 

alvorlig selvmordsforsøk som skjedde mellom to timer, eller deling av tanker knyttet til tvil 

rundt sin egen evne eller mulighet til å være til hjelp/forstå. Vi kan anta at det å åpne opp for å 

kjenne på det som ligger i disse erfaringene vekker ubehag i terapeuten. Gjennom å bevege 

seg over i teori, kan vi tenke at terapeuten viser oss sin håndtering av dette ubehaget. Vår 

tolkning er at deltagerne fjerner seg fra det som er følelsesmessig vanskelig og får tilbake 

kontroll over seg selv og situasjonen ved bruk av teoretisering. Terapeutene veksler også fra 

noe følelsesmessig ubehagelig til å begynne å snakke mer generelt om hvor mange som tar 

livet sitt innen psykisk helsevern, hvor stor sannsynligheten er og hvordan denne ene 

erfaringen fortoner seg opp mot et stort antall i et system. Vi tolker slike skift som en måte å 

håndtere det som blir følelsesmessig vanskelig.  
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5.2 Fire tema på tvers 

I det følgende vil vi gjennomgå fire overordnede tema, der de ulike terapeutenes 

følelsesmessige erfaringer formidles med sitater. Vi vil forsøke å tydeliggjøre hva vi legger 

merke til, blir opptatte av og forstår gjennom vår presentasjon av fire ulike håndteringer 

knyttet til hvert tema.  

 

Tabell 1: Fire tema som vekker følelsesresponser med fire håndteringer. 

5.2.1 Tema: TVIL 

Alle fire terapeutene formidler en erfaring av at relasjonen de forteller om vekker 

følelsesmessige reaksjoner som kan knyttes til tema tvil. Vi hører at tvilen har ulik kvalitet og 

berører ulikt i relasjonene som blir beskrevet. Vi har lyttet etter hvordan de erfarne 

terapeutene gir uttrykk for tvil og hvordan vi hører at tvilen håndteres i beskrivelsene av en 

terapeutisk relasjon til en ungdom som selvskader.  

Terapeut A: Om å våge å tvile 

Terapeut A beskriver sin opplevelse av jentas intense driv mot å skade seg og forsøke å ta sitt 

eget liv, og vi hører at en tvil slippes til: «Så da kjenner en jo – ja, da tenker en kanskje, går 

kanskje ikke dette her? Vi får det kanskje ikke til. Vi får ikke til å forstå henne, vi får ikke til 

 A B C D 

Tvil Om å våge å 

tvile 

Om å tvile på alt Om å ha en liten 

tvil 

 

Om å ikke ville tvile 

Nærhet Om å klare og 

ikke klare å 

komme nær 

Om en 

livsnødvendig 

og smertefull 

nærhet 

Om å balansere 

nærhet og 

selvavgrensning 

Om å ikke komme 

under huden 

Tåle Om å spørre 

seg: Hva er 

det å tåle å 

miste henne? 

Om å tåle en 

smertefull 

allianse 

Om å måtte tåle Om å tåle ved å være 

separert 

Ansvar Om å være 

ansvarlig ved 

å komme nær 

og forstå  

Om å ha 

ansvaret for at 

hun skal leve 

eller dø 

Om å være 

ansvarlig uten å 

bli stående alene 

Om å være ansvarlig 

ved å ikke komme 

for nær 
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å få samtaler i gang». Så er det som om terapeuten minner seg selv på nyansene: «... men så er 

det disse øyeblikkene, hvor en plutselig får litt kontakt.» Hun beskriver: «Vi satt der, for hun 

ville jo ikke ha på lyset, så vi satt liksom der i mørket, og plutselig gir hun god kontakt, 

plutselig får vi til en samtale». Så påpeker terapeuten: «Da er vi, jeg, i så trygge rammer at da 

slapper jo jeg og helt av, skal ikke vurdere noe, så, det hjelper veldig på». Her forstår vi det 

som at terapeut A forteller oss at hun, selv om hun tviler, og tviler skikkelig, så kan hun også 

trygges av de øyeblikkene hvor hun «får litt kontakt». Og terapeuten beskriver at hun får til 

dette, «å gjøre jobben sin», når hun er i trygge rammer og ikke skal vurdere noe. 

Terapeut B: Om å tvile på alt 

Terapeut B beskriver at han i løpet av terapiprosessen har gått fra å føle at alt «egentlig var 

veldig fint», at «ting gikk litt rett vei med en gang», til at nå er det «mye mer drama». 

Terapeuten forteller at han hadde oversett en somatisk lidelse. Da denne ble oppdaget 

beskriver terapeuten at han følte seg «dum». Han sier: «Da begynte jeg å lure på om jeg hadde 

drevet med fullstendig feil behandling. At jeg hadde anbefalt samtaleterapi for et brekt bein 

omtrent». Vi blir opptatte av hvor altomfattende tvilen her blir i terapeuten. Vi forstår det som 

at han, ved å stille seg åpen for tvilen, også stiller seg åpen for en følelse av at han kanskje 

ikke er kompetent. Han sier: «Fra å være en psykolog som skjønte ganske mye, til å ha 

forstått det meste og ting funket, så ble jeg en som egentlig hadde oversett noe veldig viktig 

noe». Han fortsetter: «Mor bebreidet meg jo ikke fordi hun har jo superpeiling og mente hun 

burde sett det selv. Men ...». Terapeutens «men» kan her gi inntrykk av at han har en tvil 

knyttet til om han allikevel kan bebreides fordi han ikke forstod. Han forteller at han snakket 

med jenta om det at han ikke forstod og han sier: «Hun bebreider ikke meg for det i det hele 

tatt, hun, sånn på overflaten. Det gjør hun ikke ... Men det er ikke så godt å si». Vi blir opptatt 

av at terapeuten igjen forteller oss at på den ene siden bebreider ikke noen han, men på den 

andre siden kjenner han en tvil. Terapeut B gir oss et inntrykk av at han løfter alle steiner, 

stiller seg åpen for mange spørsmål – til og med hans egen kompetanse betviler han. Og slik 

vekkes også en tvil knyttet til skyld som vi hører at han slipper til. 

Terapeut C: Om å ha en liten tvil 

Terapeut C beskriver at hun ikke føler seg hjelpeløs i møte med jenta: «Jeg føler meg jo ikke 

så mye hjelpeløs i dette. Faktisk ikke. (…) Det er ikke alltid min skyld». Hun fortsetter: «Det 
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er noe som tilhører rollen, og naturen av det å ha det vanskelig (…) Hjelpeløs, nei.» 

Terapeuten sier: «Jeg bare føler, på en måte at, vi er liksom betalt for å tåle å stå i stampe.» Vi 

blir opptatte av det vi forstår som en avvisning av tvilen, håpløsheten og skyldfølelsen, 

begrunnet i at det ikke passer sammen med å være profesjonell, ta betalt. Videre legger vi 

merke til en nyansering i det terapeuten spør seg: «Jeg vet ikke om jeg, liksom blir jeg for 

positiv da. (…) Er det liksom noe jeg ikke forholder meg til, når jeg ikke kjenner på det, kan 

man liksom lure på, men tenker liksom egentlig ikke det altså.» Vi hører at terapeuten slipper 

til litt tvil: Kan jeg kjenne meg hjelpeløs? Og hun svarer seg selv med å igjen avvise det. 

Terapeut C forklarer at mye har endret seg med erfaring, med «mengdetrening». Hun sier: 

«Det gav en ro når det ikke lenger kom sånne ting som overrasket meg» og «Jeg fryktet 

liksom at jeg kom aldri til å lære nok til å bli trygg på dette og god på dette.». Det kan høres 

ut som om terapeuten sammenstiller det å få erfaring og bli trygg og god i sin profesjonelle 

rolle, med å ikke la seg overraske og tvile for mye.  

Terapeut D: Om å ikke ville tvile  

Terapeut D forteller om et møte med jenta som han opplevde at ikke gikk så bra og han 

slipper til litt tvil da han sier at han, hvis han fikk muligheten til å gjøre det igjen, ville «prøvd 

en annen strategi». Han sier videre: «Så vet jeg ikke om det ville gått bedre». Vi forstår det 

som at terapeuten her viser oss hvordan han plasserer bort tvilen knyttet til om han kunne 

gjort noe annerledes, ved å minne seg på at han ikke kan vite. Terapeuten lar ikke tvilen ta for 

stor plass, han mister liksom ikke balansen, men er tydelig på at «jeg tror vi la en god plan og 

jeg tror fortsatt det er en god plan». 

Mot slutten av intervjuet sier terapeut D at han tror at det både for han selv og for jenta fort 

kan bli et spørsmål om skyld: «Hvem sin skyld er det at vi ikke fikk til det vi ønsket å få til 

her i begynnelsen?» Terapeut D viser oss hvordan han håndterer tvil knyttet til nettopp det 

spørsmålet: 

Jeg tenker nå, siden vi har snakket mye om dette her da, at jeg blir ... opptatt av å ha en vennlig tone 

ovenfor både henne og meg i forhold til det vi holder på med og ikke gå inn i en sånn skyldtanke; kunne 

det gått annerledes, skulle hun vært bedre velfungerende, skulle jeg har gjort noe jeg ikke tenkte på å 

gjøre. Det kommer det ikke noe godt ut av, hverken for henne eller for meg.  



32 

 

Terapeut D trekker flere ganger frem at for han er det viktig at «dette ikke blir et spørsmål om 

skyld». Vi forstår det som at tvilen knyttet til skyld håndteres med å skyves bort – fordi han 

opplever at slik tvil kommer det ikke noe godt ut av.  

Erfaringer av tvil 

Vi har sett at alle terapeutene formidler følelsesmessige erfaringer knyttet til det å tvile. Vi 

legger merke til at terapeut A lar tvilen komme helt inn og hun betviler hele arbeidet og hele 

relasjonen ved å stille seg åpen for spørsmål som: Tenk om dette ikke går? Tenk om vi ikke 

får det til? Samtidig opplever vi at hun viser oss at hun ikke mister sin terapeutiske posisjon 

ved å tørre tvile, for tvilen hennes står ikke nødvendigvis i veien for også å se det som kan 

gjøre henne trygg. Vi legger merke til at tvilen terapeut B erfarer fremstår altomfattende og 

griper inn i terapeut B’s opplevelse av å være kompetent. På den måten knyttes også tvil til 

skyld. Vi legger merke til at terapeut C ikke lar tvilen få mye plass. Terapeut C sier at hun 

ikke kjenner på hjelpeløshet og skyld, at hun opplever at det ikke hører hjemme i den rollen 

hun har som terapeut. Vi forstår likevel at terapeut C har en fornemmelse av tvil når hun spør 

seg selv om det er noe hun ikke forholder seg til. Vi forstår det som at terapeut D, ved å 

erkjenne at han ikke kan vite, skyver tvilen bort. 

5.2.2 Tema: NÆRHET 

Vi kan tenke oss at selvskadingen og redselen for å miste påvirker terapeutenes erfaringer av 

nærhet og kontakt i relasjonen. Terapeutene beskriver i intervjuene både et ytre press på 

grunn av risiko for skade og død, og et indre press på grunn av det emosjonelle båndet og en 

mellommenneskelig investering ved involvering i den andre. Vi hører at terapeutene forteller 

om forskjellige opplevelser av å håndtere spenningen mellom behovet for kontakt/tilknytning 

og behovet for avgrensning mot den andre.  

Terapeut A: Om å klare og å ikke klare å komme nær 

Terapeut A starter med å fortelle at «suicidalfokuset», det at terapeuten er ansvarlig for å ta 

opp og vurdere risiko for selvmord i hver time, oppleves forstyrrende for henne i arbeidet: 

«Det var helt klart og tydelig at det der veldig suicidalfokuset som hun hadde overalt der hun 

gikk, forstyrret veldig at hun kunne komme frem med sitt eget. Og bli mer person og 

personlig i kontakten, da. Og at jeg kunne bli det». Terapeuten utdyper hva det hun opplever 
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som jentas intense driv mot skading og selvmord, gjør med henne som terapeut: «Du får ikke 

fatt i følelsen, også blir du litt sånn avflatet i kontakten selv hvis mennesker bare snakker om, 

hvordan de skal få til ting [selvmord og selvskading]». Terapeuten forteller at det er som om 

hun og teamet «gjør fremmed», liksom gjør jenta til noe de ikke kan kjenne igjen i seg selv. 

Hun kaller det «farlig kynisme» og sier at: «Jenta har en veldig fortvilelse, men akkurat som 

om vi har bortdefinert fortvilelsen, og så blir hun en sånn veldig rar jente som hele tiden skal 

skade seg og forsøker å ta livet sitt». 

Mot slutten av intervjuet deler terapeuten et minne som dukker opp fra da hun gikk i 

veiledning og fikk hjelp til å se at hun selv var den som stoppet, som ikke gikk nærmere inn i 

det som pasienten kom med. Hun forklarer: «[A]v og til kan du få et større, kraftigere forsvar, 

andre ganger så øker du nærheten, og det er ikke så lett alltid når du kommer nærmere andre» 

Hun fortsetter: «Det er vanskeligere å komme nærmere og åpne opp for nye sider ved 

relasjonen. (…) Så noen ganger må en vente på terapeuten òg. At en er i stand til det». Vi 

legger merke til at terapeuten her trekker frem motsetningen i det hun står i; sitt ønske om å 

komme nær, samtidig som hun (aner)kjenner at det av og til kan være noe i terapeuten som 

også kan hindre nærhet/kontakt i terapirommet. Vi kan tenke at det er smertefullt for 

terapeuten å investere emosjonelt gjennom å leve seg empatisk inn i jentas situasjon når hun 

samtidig kontinuerlig opplever at skade og død truer med å ødelegge jenta/relasjonen.  

Terapeut B: Om en livsnødvendig og smertefull nærhet 

Terapeut B beskriver at det å være i kontakt er smertefullt for jenta, og terapeuten sier at han 

kan kjenne på en opplevelse av å påføre henne smerte ved å søke kontakt, komme nær. Han 

sier: «Jeg vet at det der er utrolig smertefullt og da skulle, ja, komme ut av skallet». Han 

forteller at jenta er «inni hulen sin». Samtidig trekker han frem at det er helt avgjørende å 

komme i kontakt med henne for å hjelpe: «Det er helt livsnødvendig at jeg får kontakt med 

henne. Helt livsnødvendig. Dette er en jente som tenker på å ta livet sitt hver eneste dag 

omtrent, som har prøvd endel ganger». Hans ambisjon er å få til et ordentlig møte og «hjelpe 

henne ut av hulen». Terapeuten sier at han føler seg som en «semi-sadist». Vi blir opptatt av 

denne formuleringen som terapeut B kommer tilbake til flere ganger under intervjuet. Vi 

forstår det som at han kjenner det som at han påfører henne smerte. Vi forstår det som at 

terapeut A også belyser nærhet som forbundet med smerte, men hun forteller om hvordan 

teamet og henne selv kan vegre seg for å dele ungdommens smerte. Hos terapeut B er det 
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jenta som vegrer seg, og terapeuten som leter etter og neste tvinger frem en nærhet i 

relasjonen til jenta. Han beskriver det som hard jobbing og han sier: «Uansett så fortsetter jeg 

å lete etter henne, uansett». Vi forstår det som at terapeut B deler en erfaring av at det å 

komme nær jenta er både livsnødvendig og smertefullt. 

Terapeut C: Om å balansere nærhet og selvavgrensning 

Terapeut C sier at hennes jobb er å «koble på foreldrene», «bygge en bro» mellom foreldrene 

og ungdommen og «varme opp tilknytningen». Vi legger merke til at terapeuten slik unngår å 

plassere seg selv som den viktigste og eneste i relasjonen til ungdommen. Samtidig forteller 

hun om det vi kan tenke er en emosjonell investering i relasjonen til ungdommen: Hun 

forteller at «det ligger en kjærlighet» i det å ta med jobbtelefonen hjem og ønske om å være 

tilgjengelig for ungdommen når de opplever krise: «Jeg vil være der, hvis jeg kan, i et bittelite 

øyeblikk (…) Men jeg passer på. (…) Jeg veier det jo litt opp. Jeg jobber ikke bare sånn, 

tenker at dette er gratis arbeid». Vi blir opptatte av denne balanseringen terapeut C gjør, 

mellom å være tilgjengelig og tilby nærhet/relasjon og å ivareta sine egne behov som en 

adskilt annen. Terapeuten sier: «Jeg tenker at jeg har strukket meg langt med på ha på 

telefonen, hvis jeg hadde følt enda mer på ting (…) det hadde blitt for slitsomt for meg. Men 

dette er så langt som jeg strekker meg». Vi forstår det som at terapeut C er opptatt av å kjenne 

etter om det «koster henne for mye», og at hun forteller om en bevissthet og tydelighet rundt 

egen avgrensning «dette er så langt som jeg strekker meg» hva gjelder nærhet til jenta.  

Terapeut D: Om å ikke komme under huden 

Terapeut D beskriver at han ønsker en rask og endringsrettet relasjon, og at han vil tilby jenta 

en plan for håndtering av krisene. Terapeuten forteller om lojalitet og entusiasme, men sier: 

«Man skal være forsiktig, tenker jeg, i denne rollen her, med å gjøre det til et for sterkt 

personlig bånd». Han beskriver ungdommene han møter som «veldig dårlig egnet til å takle 

relasjonsbrudd», og sier: «Vi er så redde for å svikte og avvise, så går vi over i å invadere og 

det tror jeg er vel så skummelt for den gruppa her som ikke har ønsket seg hjelpen, hvis de har 

hjelpere som ikke vil gi seg, hjelperen som stalker». Vi legger merke til at han formidler en 

opplevelse av at nærhet innebærer risiko for å skade ungdommen. Terapeuten sier: «Følelsene 

mine for én henger jo mye sammen med følelsens mine for andre», og vi blir opptatt av 

terapeutens beskrivelse av en terapeuterfaring fra helt i starten av hans karriere: Terapeuten 
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forteller at han som nybakt far i pappapermisjon opplevde at en pasient reagerte på fraværet 

hans med skading:  

Jeg husker det var (…) en jeg jobbet kjempe mye med, lenge, som åket rett inn, masse selvskading i to 

uker inne på institusjonen her, mens jeg var i fødselspermisjon hjemme. Og hvor, for henne var det en 

veldig opplagt sammenheng, og for meg også, at jeg var og holdt på med noen andre og ikke henne.  

Han formidler her en erfaring av å ha vært nær, og at det bidro til skade for pasienten. 

Terapeut D beskriver flere ganger at det å komme nær potensielt kan forkludre, forstyrre og 

skade. Han sier at han kan få fantasibilder knyttet til hvordan ungdommen vil se ut hvis hun 

var død, at han forstår dette som et tegn på at de har kommet «under huden» på hverandre: 

«Og da kan jeg ikke tenke klart lenger». Han sier: «Jeg klarer ikke å risikovurdere dem 

lenger». Vi legger merke til at terapeuten er opptatt av å ha den tilstrekkelige distansen, slik at 

han skal klare å tenke klart. Senere i intervjuet sier terapeut D:  

Hadde jeg hatt det så ille som den ungdommen har det, så tenker jeg, jeg vet ikke om jeg hadde orket 

det jeg, at jeg hadde bare kastet meg foran en bil med en gang, for det er jo så forferdelig å ha det sånn. 

Hvis jeg får et lite glimt av hvordan de har det - de er veldig mye tøffere enn meg.  

Vi forstår det som at terapeut D her utdyper sin opplevelse av at det å komme nær kan gi han 

en opplevelse av å ikke tenke klart, ved å legge til at han ikke ville holde ut å kjenne på det 

ungdommen kjenner på.  

Erfaringer med nærhet 

Vi har sett at alle terapeutene formidler følelsesmessige erfaringer knyttet til nærhet. 

Terapeutene A og B beskriver at det som kreves for at jenta skal få det bedre, er arbeidet med 

å komme nær, komme i kontakt. Vi legger merke til at terapeut A samtidig erfarer at det er 

vanskelig å komme i kontakt med jenta, og vi forstår det som at det er krefter i både jenta, 

systemet rundt og i terapeuten selv, som gjør det vanskelig å komme nær. I terapeut B sin 

formidling fremkommer en erfaring av at nærhet og kontakt med jenta er smertefullt og 

samtidig livsnødvendig for henne. Terapeut C og D forteller om behov for grenser. Vi legger 

merke til at terapeut C er opptatt av å balansere nærhet og selvavgrensning ved å være seg 

bevisst at hun ikke står alene i relasjonen til ungdommen, og at nærheten hun tilbyr ikke skal 

koste henne for mye. Vi forstår det som at terapeut D er opptatt av å ikke komme for nær 

jenta, for å beskytte seg selv og jenta fra smerte forbundet med nærhet og avvisning. 
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5.2.3 Tema: Å TÅLE 

Terapeutene formidler erfaringer av at å være terapeut innebærer å tåle. I å tåle kan vi tenke 

oss at det ligger en opplevelse av grenser og begrensning; noe kan vi ikke endre, noe må tåles. 

Vi synes å høre terapeutene formidle idealer knyttet til det å tåle, og erfaringer av hvor 

vanskelig og motsetningsfullt det å tåle kan være. 

Terapeut A: Om å spørre seg: Hva er det å tåle å miste henne? 

Terapeut A forteller at hun som terapeut har sine begrensninger. Hun sier: «Vi kan ofte ta feil, 

og det er ikke så lett i et øyeblikk å vurdere». Vi legger merke til at terapeuten slik påpeker at 

det ikke er lett å vurdere risiko og å skulle beskytte jenta mot selvmordet. Terapeuten sier at 

hun har prøvd å jobbe med å skulle tåle at jenta kan ta sitt eget liv, og spør seg: «Hvis jeg ikke 

tåler det» før hun avbryter seg selv med: «Det er jo fryktelig vanskelig å tenke at en skal tåle 

det». Når vi lytter til terapeut A kan vi tenke at å tåle selvmordet kan stå i motsetning til å 

bevare håpet. Terapeut A snakker generelt og sier at å miste håpet kan føre til kynisme, at 

jenta blir snakket om som «en ting». Vi kan forstå det som at terapeut A formidler en 

opplevelse ev en konflikt knyttet til det å tåle, at å investere emosjonelt i relasjonen står i 

motsetning til å skulle tåle å miste jenta. Vi får tanker om at det å skulle tåle å miste jenta kan 

oppleves som en trussel mot relasjonen og terapeutrollen, samtidig som terapeuten arbeider 

med å tåle at hun ikke kan vite, ikke med sikkerhet kan beskytte mot selvmordet. 

Terapeut B: Om å tåle en smertefull allianse 

Terapeut B forteller om hvordan han i møte med jenta blir opptatt av hvor mye hun tåler. Han 

sier: «Jeg må lete veldig aktivt etter henne, samtidig som jeg ikke kan gå på for mye heller, 

for da blir det, jeg er bekymret for hvor mye hun tåler» og «Dette er en jente som virkelig 

ikke tåler (følelser), ja, for eksempel sinne da». Vi legger merke til at han forteller oss om en 

erfaring av at jenta er skjør, som om han er engstelig for å forårsake skade. Terapeuten 

forteller at det han gjør for å hjelpe jenta, opplever hun som smertefullt. Han sier: «Jeg unner 

henne å slippe det, men tenker ingen vei utenom». Vi forstår det som at terapeuten også kan 

kjenne det som smertefullt å ikke la henne slippe, at det er noe de må være i sammen. 

Terapeut B forteller om hvordan han opplever det når han ikke få kontakt: «Det kjennes 

egentlig ganske tomt. Det kan være veldig vanskelig å tenke med henne da. Vanskelig for 

meg å tenke i det hele tatt. Og det er vel nesten litt sånn parallelt med hva som foregår i 
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henne». Terapeuten beskriver at jenta bare sitter der, og når han prøver å nå henne, svarer hun 

at hun «vet ikke, bare sort». Terapeuten sier at han forstår jenta. Han sier: «Det er jo en 

beskyttelse mot kontakten med meg og ting som kan oppstå her med meg, følelser som kan 

dukke opp når hun er her hos meg og vi snakker om vanskelige ting». Vi blir opptatte av at 

terapeuten arbeider hardt for å komme i posisjon for å hjelpe jenta, at han kjenner på hennes 

ubehag og smerte i terapitimen og på et press på å holde jenta i live. Vi forstår det som at 

terapeut B beskriver en erfaring av at både han og jenta arbeider med å tåle å komme nær i det 

han kaller «en smertefull allianse». 

Terapeut C: Om å måtte tåle 

Terapeut C forteller om forskjellen mellom hva hun tåler som privatperson, og hva hun må 

tåle som profesjonell. Hun sier: «Det hadde jo sikkert vært vanskeligere for meg hvis mine 

egne barn kuttet seg. (…) Jeg syns det er veldig annerledes å sitte som behandler. Dette er jo 

en annen – altså vi må tåle at de gjør sånn en tid». Terapeuten forteller at hennes lange 

erfaring hjelper henne å tåle: «Når du har vært mange år i klinikk, du utvider veldig hva du 

tåler av å stå i vanskelige ting». Hun sier at før: «følte jeg mye mer at jeg måtte få til noe. Og 

det tror jeg ikke er en så, det er ikke en så god posisjon å stå i, liksom å ta, jeg må heller 

liksom legge meg litt bakpå og bare tåle at det er ganske vrient en stund». Terapeuten forteller 

om en terapeutposisjon der det å tåle er en del av å være en avgrenset annen, en profesjonell 

hjelper som ikke involverer seg for mye. Terapeuten forteller også om selvmordsrisikoen hun 

må tåle: «Jeg må innstille meg på at mens jeg jobber i BUP så er det ganske stor sjans for at 

det skjer et selvmord. Det, jeg må ta det mer inn i beregningen». Hun fortsetter: «Man kan 

ikke ta det veldig, veldig personlig at det skjer. Vi gjør alt vi kan. Men så kan det skje». Vi 

legger merke til at terapeuten er opptatt av realitetene, hun peker på statistikk og forteller at 

det er sannsynlig at hun i løpet av karrieren sin vil oppleve å miste en pasient. Når terapeuten 

snakker om å tåle, forstår vi det som at hun forteller om hvordan det skal være, om et ideal og 

en terapeutrolle hun søker å etterleve, en rolle hun også opplever å være i og å mestre. Hun 

sier: «Man blir jo veldig vant til å stå i at ting er, føles innmari håpløst, at det er like før du 

ikke ser noen vei ut selv. Og så kan jeg liksom minne om nyansene og minne på at ting er 

faktisk blitt litt bedre». I intervjuet legger vi merke til at terapeuten også gir oss innblikk i en 

annen erfaring med det å tåle: Terapeuten forteller om en relasjon til ei jente som hun sier 

«det kan være hun tar livet sitt». Terapeuten formidler et sterkt ønske om å hjelpe jenta, men 

forteller samtidig at: «Der får vi ikke til mye endring. <Nei. Hvordan kjennes det?> Ja, det er 
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litt sånn, nei, man kan bli på en måte, en side av meg er veldig glad i henne, også kan jeg bli 

veldig sint på henne». Hun sier: «Jeg har så utrolig lyst til at hun skal ta noen sånne små 

steg». Vi legger merke til terapeutens sterke ønske om at jenta skal få det bedre. Hun sier: 

«Man får lyst til å riste henne i gang, men det, det har vi ikke klart». Vi forstår det som at 

terapeut C opplever at hun må tåle, at det å tåle gjør henne til en god terapeut. Samtidig kan 

hun erfare at det å bare skulle tåle, i møte med en jentes destruktivitet, gjør henne frustrert og 

sint. 

Terapeut D: Om å tåle ved å være separert 

Terapeut D sier at terapeuten skal være en «vennligsinnet hjelper». Han sier: «Jeg står på et 

par skritts avstand (…) den eneste grunnen til at dette skulle være en akutt krise, det er hvis vi 

kløner det til nok til at det blir en krise av det». Han fortsetter med å påpeke at dette er 

ungdom som har dårlige erfaringer med at andre ikke tåler følelsesreaksjonene deres og agerer 

på følelser «ut ifra det som er best for de andre. Og terapeuter skal ikke gjøre det. (…) Vi skal 

tåle. Vi skal høre uten å bli satt ut av, og vi skal trøste». Vi blir opptatte av det vi forstår som 

et imperativ, et påbud, knyttet til at man ikke må bli satt ut av, eller agere på, følelser. Vi 

forstår det som at terapeut D her snakker om et terapeutisk ideal, hvordan det bør være. 

Samtidig tenker vi at han gjennom idealet forteller noe om sin opplevelse av å være i relasjon 

til ungdommen: Han må tåle sine egne følelsesreaksjoner. Vi kan tenke at terapeutposisjonen 

D beskriver er preget av en opplevelse av at å komme nær og dele smerte er som å bli smittet 

av ungdommens psykiske smerte. For at han skal tåle og utføre en hjelpefunksjon må han ha 

et overblikk og en avstand i relasjonen til ungdommen. 

Erfaringer med å tåle 

Vi har sett at alle terapeutene formidler følelsesmessige erfaringer knyttet til det å tåle, og at 

de knytter det å tåle til sitt syn på hva terapeutrollen skal innebære. Vi legger merke til at 

terapeut A beskriver at hun må tåle at jenta kan komme til å ta sitt eget liv samtidig som hun 

spør seg hvilke konsekvenser det har å skulle tåle dette. Vi forstår det som at hun med det 

løfter frem en erfart konflikt mellom det å investere emosjonelt i relasjonen og det å skulle 

tåle å miste jenta. Vi legger merke til at terapeut B er opptatt av hva jenta tåler, og vi forstår 

det som at i hans beskrivelse av en «smertefull allianse», ligger også en erfaring av et krav 

knyttet til hva han skal måtte tåle i relasjonen. Vi legger merke til at terapeut C vektlegger 
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(som de andre tre) at det å tåle tilhører den profesjonelle rollen, samtidig som vi forstår det 

som at hun viser oss at det å bare skulle tåle kan være frustrerende, i møte med destruktivitet. 

Vi forstår det som at terapeut D opplever at han tåler ved å være en separert annen. 

5.2.4 Tema: ANSVAR 

Hvordan de fire terapeutene erfarer det å møte forpliktelsene de kjenner på i den terapeutiske 

relasjonen de velger å fortelle om, belyser ulike aspekter knyttet til tema ansvar. For en 

terapeut som arbeider med ungdom som ytrer ønske om å ta sitt eget liv, kan vi tenke oss at 

spørsmålet om ansvar er komplisert og følelsesladet. Når vi ser på alle fire erfaringene, blir vi 

opptatte av at alle terapeutene snakker om ansvar som det å forholde seg til å sette grenser for 

sitt ansvar.  

Terapeut A: Om å være ansvarlig ved å komme nær og forstå  

Terapeut A sier at hun ikke kan gi noen garantier, men at hun kan ta ansvar for å arbeide med 

å komme nær jenta i relasjonen hun tilbyr. Hun sier at hun «kan ikke garantere». Og 

fortsetter: «Jeg vet at du har egentlig bare relasjonen og du har egentlig bare den kapasiteten 

du klarer å arbeide frem i forhold til å lytte og være til stede og prøve å tenke om følelser og 

relasjoner». Vi legger merke til at terapeut A trekker frem at hun arbeider med å prøve å tenke 

om følelser. Vi forstår det som at hun viser oss dette arbeidet når hun for eksempel forteller at 

hun kan «bli veldig irritert på mennesker som skremmer deg» og at hun «måtte jobbe med 

den, at jeg fikk lyst til å si ’ok, nå må du, ta deg i sammen, nå må du gi deg. Jeg er trøtt og lei 

av dette tullet’ ikke sant. At en blir litt sånn. Og det er jo ikke terapeutisk en plass». Vi blir 

opptatte av at terapeut A tar ansvar for å tenke rundt og forstå sine egne følelser i møte med 

jenta, og at hun forstår det som at hennes ansvar ligger i å arbeide med nettopp dette. 

Terapeut B: Om å ha ansvaret for at hun skal leve eller dø 

Terapeut B snakker mye om en opplevelse av å kjenne seg presset. Han beskriver et: «Veldig 

press på å få det til. Sterkt press på å få henne bedre». Og han sier: «Det har vært et ganske 

sånn kraftig press fra foreldrene også, hvor de har vært livredde for at hun skal dø. (…) Hvor 

de har plassert liksom ansvaret litt på meg for at hun skal leve eller dø». Terapeuten forteller 

oss at den perioden han opplevde å sitte på ansvaret for jentas liv, var også den perioden de 

begynte på medikamentell behandling. Terapeut C fortelle oss også noe lignende når hun sier 
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at «SSRI kan være et sånn lite kort i ermet hvor vi gjør», i perioden der jenta ikke lenger 

hadde tro på terapien.  

Terapeut C: Om å være ansvarlig uten å bli stående alene  

Terapeut C beskriver at hun opplever en forskjell mellom før og nå, at hun før «følte mye mer 

at jeg måtte få til noe. Og det tror jeg ikke er en så god posisjon å stå i. Men jeg var nok litt 

sånn, trodde at jeg skulle dra lasset før. Nå tenker jeg ikke så mye det». Samtidig legger vi 

merke til at terapeut C forteller at da jenta hadde et selvmordsforsøk, erfarer terapeuten: «At 

jeg prøver å dra lasset ganske kraftig, når de har det sånn da». Intervjuer spør om det er 

vanskelig og terapeuten svarer: «Nei, det er akkurat som om det kommer litt sånn innenifra, 

på en selv, så de klarer jo å vekke noe som man begynner å jobbe, og dra litt sånn en 

periode». Terapeut C viser oss her hvor sterke krefter som er i sving: På den ene siden hører 

vi at hun erfarer at «det kommer jo litt sånn innenifra» et slags krav om å dra lasset, og 

samtidig erfarer terapeuten at «det er ikke en så god posisjon å stå i». Terapeuten viser oss 

hvordan hun er seg bevisst hvor mye hun skal ta ansvar og hvor mye hun må slippe, når hun 

forteller om et selvmordsforsøk og sier at: «Når jeg da visste at far var på, da la jeg meg for å 

sove, men med telefonen på, også bare tenkte jeg at der stopper på en måte mitt ansvar». Hun 

fortsetter: «Du hører at jeg på en måte begrenser meg litt for hvor langt jeg føler at ansvaret 

mitt går». Terapeuten forteller oss at hun setter grenser for å beskytte seg selv, og at hun er 

seg bevisst «hvor langt jeg føler at ansvaret mitt går». Vi forstår det som at hun opplever å 

være en ansvarlig terapeut ved å sette grenser, at hun arbeider med å være bevisst på at dette 

er en jobb, og at hun ikke trenger å ta ansvaret alene. Hun sier at å være alene om ansvaret «er 

tungt å bære». 

Terapeut D: Om å være ansvarlig ved å ikke komme for nær 

Terapeut D beskriver at jenta kan erfare at den som skal hjelpe «tar over ansvaret, bestemmer 

ting» og «da hjelper vi henne ikke, det kan være vi skader henne, i den forstand at hun kan 

venne seg til at terapi er ikke det beste for meg. Det er andres behov». Vi forstår det som at 

terapeuten, med å ta inn dette perspektivet, viser oss at hans ansvar ligger i å passe på at eget 

behov for å hjelpe ikke skal få virke inn i den terapeutiske relasjonen, eller i terapiplanen. 

Terapeut D viser oss at for han er det å ta ansvar å lage et tydelig skille mellom seg selv og 

jenta. Han forteller at han fra første møte sa til jenta: «Du har denne muligheten til å jobbe på 
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denne måten sammen med oss. Så får du til det du får til og du kan gripe muligheten, eller du 

kan la muligheten være, men det er nå en gang et valg du får». Vi legger merke til at 

terapeuten på denne måten gjør jenta til en som har ansvaret for seg selv, hun kan velge: 

Gripe muligheten eller la være. Terapeut D sier at denne jenta, som så mange av de han 

møter, er dårlig egnet til å takle relasjonsbrudd og at det er mye av grunnen til at han ikke vil 

snakke så mye om «hvorfor problemene dine er som de er, vi vil snakke om hva vi kan gjøre 

for å takle dem akkurat nå, og vi blir mer tekniske». Terapeuten forteller oss at rammene han 

jobber innenfor preger hvordan han møter og engasjerer seg i relasjonen til jenta. Han 

beskriver et møte med tydelige grenser, som han sier at han setter for å beskytte jenta, så hun 

skal slippe å kjenne på et relasjonsbrudd som gjør vondt. Så legger han til: «Det kan godt og 

være at dette her er noe vi sier for å trøste oss selv fordi vi lager mye sånne relasjoner». Vi 

forstår det som at terapeuten forteller oss at han også kan kjenne at det er en trøst, at det 

hjelper han som terapeut, det å være så tydelig på grensene, hva han har ansvar for. 

Terapeuten trekker slik frem at også han trenger å beskyttes i denne relasjonen. Vi kan 

kanskje tenke oss at det er en beskyttelse mot et ansvar han ikke kan bære alene. 

Erfaringer av ansvar 

Vi har sett at alle terapeutene formidler følelsesmessige erfaringer knyttet til ansvar, og at de 

tar sitt ansvar på litt ulike måter. Vi legger merke til at terapeut B og C beskriver det som kan 

forståes som en konflikt mellom det å ikke ville ta for mye ansvar, samtidig som de beskriver 

at de trekkes mot å gjøre det. Både terapeut B og C beskriver at jenta fikk medikamentell 

behandling i perioden der de kjente at de var ansvarlige alene. Vi kan tenke oss at det å ta inn 

følelsen av å ha ansvaret for jentas liv, vekker en trang til å gjøre noe, og at da kan det å få 

støtte fra medisinen være en hjelp. Vi forstår det som at terapeut A og D kan plasseres i to 

mer polariserte posisjoner knyttet til å enten ta ansvar ved å arbeide med sine egne følelser for 

å komme nær, eller ta ansvar gjennom å vokte seg for å komme for nær, jenta som truer med å 

ta sitt eget liv. 
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6 Diskusjon 

Et spenningsfelt mellom ytterpunkter 

På tvers av de fire terapeutenes følelsesmessige erfaringer knyttet til tvil, nærhet, ansvar og å 

tåle, ble vi opptatte av det vi forstår som et spenningsfelt mellom ytterpunkter. Det er som om 

terapeutene befinner seg i en erfart spenning mellom det å «komme nær, uten å bli 

uavgrenset», «tvile, uten å miste tillit/håp», «tåle, uten å bli kynisk», «være ansvarlig, uten å 

ta hele ansvaret alene». I dette spenningsfeltet finnes det ikke én løsning, ikke én riktig 

posisjon. Den «riktige» posisjonen er kontekst- og situasjonsavhengig og må hele tiden 

oppdages og etableres i relasjon med ungdommen.  

Et forslag til konseptuell modell for å forstå følelsesmessige erfaringer i møte med 

ungdom som skader seg selv. 

Den systematiske og inngående analysen av hvert enkelt intervju har ledet frem til et forslag 

til en konseptuell modell som løfter frem hva slags erfaringer som vekker følelser. Denne 

modellen er bygget på hva vi har sett, blitt opptatte av og forstått fra hver av de fire 

terapeutenes formidling, og for dem alle samlet. I modellen fremkommer at følelsesmessig 

engasjement og utfordringer ligger i erfaringer som knyttes til ansvar, tvil, nærhet og å tåle. 

Modellen viser videre ulike håndteringer av disse følelsesmessige utfordringene. 

Terapeutenes håndtering av følelser er preget av bevegelse og motsetninger. Vi har i vår 

studie hverken grunnlag for eller mål om å si noe om hvilken metode eller tilnærming som 

fungerer best i møte med ungdom som skader seg selv. Våre funn er knyttet til deltagernes 

følelsesmessige erfaringer på tvers av deres metodiske og teoretiske tilhørighet.  

Metaforisk kan vi tenke oss at hvert tema som inngår i vår modell, utgjør en farge, og at den 

følelsesmessige erfaringen er veven der disse fargene inngår. I det følgene vil vi trekke ut de 

fire fargene av veven igjen, en og en, for å forsøke å forstå dem ut ifra relevant teori og 

empiri. Vi oppdager imidlertid, i det vi forsøker å trekke en av trådene ut, at alt henger 

sammen med alt. Fargene og trådene er vevet inn i hverandre, og de skaper sammen bildet. 

Det vil si at når vi for eksempel løfter frem noe under tvil, henger det også sammen med for 

eksempel nærhet eller ansvar eller det å tåle. 
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I den videre diskusjonen vil vi drøfte hvert tema ved å se på terapeutenes følelsesmessige 

erfaringer i lys av ungdommens utviklingsprosesser. Vi ser til begrepet om motoverføring 

(Gabbard, 2001) hvor terapeutens følelsesmessige erfaringer forstås som viktig informasjon 

om den terapeutiske relasjon. Bions (1962) begrepspar «container-contained» brukes for å 

forstå. Relevant empiri og teori løftes frem for å se våre funn i forhold til disse. 

6.1 TVIL  

Tvilens plass i psykoterapiprosesser har fått oppmerksomhet fra flere hold. Nissen-Lie og 

kollegaer (2017) finner at en kombinasjon av terapeuters profesjonelle selvtvil og et støttende 

indre objekt er assosiert med positive utfall i psykoterapi. Slik påpekes en hensiktsmessig 

balanse mellom det å slippe tvilen til, uten å miste tillit til seg selv, og kanskje også til 

prosessene i terapien. Isdal skriver om sekundærtraumatisering (2017) og påpeker at global og 

grunnleggende tvil ikke er en «god tvil». Vi kan tenke oss at profesjonell selvtvil, slik Nissen-

Lie og kollegaer beskriver, kan virke positivt inn i terapirelasjonen ved at terapeuten holder 

seg åpen for å endre forståelse og sitt bidrag i terapien. En mer dyptgripende tvil, slik Isdal 

beskriver, er relatert til utbrenthet og «compassion fatigue» (2017, s.129). I Robstads 

hovedoppgave (2018) forteller informantene om tvil knyttet til terapiprosessen: De spør seg 

«Er jeg til hjelp?». Robstad konkluderer med at tvilen er ubehagelig, men uunngåelig, og at 

den ikke blir borte med erfaring (s.40). Deltagerne i vår studie beskrev erfaringer av tvil som 

både noe positivt og åpnende, og som noe som kunne øke angsten og gjøre det vanskelig for 

terapeuten å komme i posisjon for å hjelpe ungdommen. Terapeutene formidlet 

følelsesmessige erfaringer som vi forstår som preget av en spenning mellom ytterpunkter. 

Terapeutene befinner seg i et spenningsfelt hvor det ikke finnes én «riktig» posisjon. Slik kan 

vi forstå terapeutenes erfarte tvil som både nødvendig og vanskelig. Vi vil nå særlig drøfte 

tvilen i relasjon til ungdommens tilstand og tvilens betydning for å muliggjøre bearbeiding av 

ubearbeidede temaer. 

6.1.1 Ungdommen og terapeuten – tvil om hvor det ender 

I begrepet motoverføring (Gabbard, 1995) ligger en forståelse av at følelsene i terapeuten 

påvirkes av og virker sammen med følelsene og de indre tilstandene i pasienten. Terapeutene 

møter pasienter som, i tillegg til å skade seg og ytre ønske om å ta sitt eget liv, står midt i en 

utviklingsprosess (von Tetzchner, 2013; Landmark & Stänicke, 2016). Vi vet at ungdommen 
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erfarer store følelsesmessige svingninger og kan ha en tendens til å handle på følelsesmessige 

impulser (Gardner, 2001). Gruppen av ungdom som skader seg selv rapporterer at de skader 

seg for å håndtere overveldende følelsestilstander (Klonsky, 2007; Stänicke et al, 2018). Det 

skiftende i ungdommenes tilstand kan gjøre det vanskelig å vite hvor man har ungdommen, 

og slik gjøre seg gjeldene i den tvilen vi hører at informantene erfarer. De sterke følelsene, 

tendensen til å handle, aggressive impulser og fokus på død og dødelighet er del av 

ungdommens tilstand (Gardner, 2001). Terapeutene i vår studie uttrykte tvil knyttet til 

terapiprosessen. Vi kan tenke oss at tvilen blir stor fordi ungdommen viser og forteller om 

skade og død, samtidig som terapeuten som voksen i relasjon til en ungdom, har et ansvar for 

å forstå og håndtere alvoret i ungdommens situasjon.  

6.1.2 Containment – den nødvendige tvilen 

Bions utviklingsmodell for tenking (Bion, 1962), brukt inn i psykoterapifeltet, tydeliggjør 

hvordan håndtering av følelsesmessig erfaring skjer i relasjon. Kanskje kan antagelsen om at 

vi trenger en tilgjengelig mottager for å holde ut, forstå og håndtere egne indre tilstander, 

gjennom «containing», bidra med forståelse for at terapeutenes følelsesmessige erfaring er 

knyttet til erfaring av tvil. I spenningen mellom ytterpunkter engasjerer terapeutene seg i å 

oppdage og etablere den «riktige» posisjon i relasjonen, igjen og igjen. Relasjonene til 

ungdommene preges av at terapeutene ikke kan lande i en fastsatt posisjon. Bions modell 

tydeliggjør at nettopp dette strevet, denne letingen - denne tvilen - er nødvendig. Det å være 

tilgjengelig innebærer, som Bion beskriver, tålmodighet, tillit, «reverie» og kapasitet til å tåle 

å ikke vite. Det å slippe den andres følelser inn i sitt indre, for å la dem virke på seg og 

forsøke å tenke rundt dem, innebærer å tvile. 

6.2 NÆRHET  

I et spenningsfelt mellom ytterpunkter, kan vi forstå at nærhet til den andre erfares, slik som 

deltagerne i vår studie uttrykte det, som både «livsviktig» og «skadelig». Terapeutene viser 

oss et paradoks: Å komme nær ungdommen og tilby et emosjonelt bånd beskrives av 

terapeutene som viktig og riktig. Samtidig formidler terapeutene at ved å etablere et 

emosjonelt bånd til ungdommen, kan de stå i fare for at vanskelige følelser i relasjonen vil 

føre til at ungdommen skader seg eller kan komme til å ta sitt eget liv. Møhl (2015) skriver 

om denne dobbeltheten: «Man er sterkere i nære relasjoner, når de føles trygge og stabile, 
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men samtidig mer sårbar, fordi det ofte er en lavere terskel for aktivering av følelser» (s.151, 

vår oversettelse). Terapeutene formidlet at de både ville og ikke ville komme nær 

ungdommen. Å komme nær ungdommens smerte, slippe inn, forstå og gjenkjenne noe av 

dette i seg selv, kan vekke behov for å skape avstand og avgrensning i relasjonen til 

ungdommen. Vi vil se nærmere på et spenn mellom nærhet og grenser i terapeuten, som kan 

sees i lys av ungdommens utviklingstema om tilknytning og autonomi. 

6.2.1 Ungdommen og terapeuten – uavgrenset og avgrenset 

Å skade seg selv er enkelt, tilgjengelig og beskrives som effektivt (Møhl, 2015, s.111). 

Stänicke og kolleger beskriver at ungdommer gjennom selvskading kan håndtere indre 

overveldende følelsestilstander uten å belaste sine tilknytningspersoner (Stänicke et al., 2018). 

Slik kan vi forstå selvskadingen som en «selvtilstrekkelig» og skadelig måte å forsøke å 

håndtere egne følelser. Terapeutene kan oppleve det selvtilstrekkelige som en utfordring i 

terapi med ungdom som skader seg selv. Ungdommene kan være ambivalente til å motta 

behandling og slutte med selvskadingen, de har allerede «noe som hjelper dem». Psykolog 

Isdal, i boken Smittet av vold, mener det kan oppleves smertefullt for hjelperen å «ikke få 

hjelpe» (2017, s. 134). I Robstads studie (2018) blir det beskrevet at selvskadingen «påkaller» 

en voksen hjelper, og at skadingen mobiliserte hjelpetrang i psykoterapeutene. Deltagerne i 

vår studie nyanserte denne erfaringen gjennom sin formidling av å ikke få komme til for å 

hjelpe ungdommen. Det kan være noe i det selvtilstrekkelige som gjør at terapeutene opplever 

å ikke komme i kontakt med ungdommene, og som vanskeliggjør det å skulle hjelpe – være 

der. 

Terapeutene beskrev et behov for å verne om både sin egen og ungdommens integritet 

gjennom tydelige rammer og profesjonalitet i kontakten. Selvskading i ungdommen kan 

tenkes om som en måte å opprettholde grenser mellom seg selv og andre, og forhandle 

mellom behov for tilknytning og behov for autonomi (Suyemoto, 1998; Stänicke et al., 2018). 

Det at temaet nærhet vekker sterke følelser i terapeuten kan forstås som en parallell til det 

ungdommen erfarer. Suyemoto (1998) beskriver hvordan ungdommen på bakgrunn av uløste 

utviklingskonflikter opplever både angst for å miste seg selv ved nærhet, og angst for å bli 

overlatt til seg selv. Krefter i ungdommen søker å gjenoppleve en intens følelsesmessig 

nærhet, samtidig som dette vil vekke følelser av frykt. Dette kan påvirke terapeutenes erfaring 

av nærhet i relasjon til ungdommen. Terapeutene beskrev behov for å avgrense seg, og frykt 



46 

 

for å opptre grenseoverskridende og «invadere» ungdommen. Både terapeut og ungdom blir 

stående i et spenn mellom behovet for nærhet og grenser.  

6.2.2 Containment – et spørsmål om hud  

I Bions (1962) begrepspar «containment-contained» ligger en forståelse for at det å være 

tilgjengelig for en annens følelser er et pågående strev som krever mye. Ved å vise til det 

nødvendige samspillet i mor-barn dyaden for utviklingen av vår kapasitet til å forholde oss til, 

forstå og «romme» egne indre tilstander (Bion, 1962), påpeker han at for å være tilgjengelig 

må en på samme tid være nær og på avstand. Som en mor med sitt nyfødte barn er nær, men 

samtidig en annen. Miller skriver at den gjentagende smerten, frustrasjonen, hjelpeløsheten og 

intimiteten terapeuter konfronteres med i sitt arbeid, kan bidra til et behov for å bygge opp et 

forsvar som en måte å overleve (Miller, 2017). Videre skriver hun at en profesjonell distanse 

er nødvendig, men kan overdrives (s.10). Slik påpeker Miller en spenning i terapeuten i 

relasjon til pasienten. En spenning mellom den distanseringen som trengs for å legge til rette 

for produktive refleksjoner og intimiteten som trengs for å være tilgjengelig og «useful as a 

container» (s.10). Smith (1992) skiver om «the emotional labour» som kreves av terapeuter 

hvis de skal klare å håndtere arbeidet uten å måtte bygge opp «a thick defensive skin» (Miller, 

2017, s.10). Miller beskriver at en beskyttende «tykk hud» kan medføre at pasientens 

kommunikasjon preller av fremfor å bli tatt inn, tenkt rundt og respondert hensiktsmessig på 

(ibid. s.11). Disse teoretiske betraktningene er interessante i forhold til våre funn fordi de 

fremhever spenningen terapeuten blir stående i: En spenning mellom å skulle være 

tilgjengelig for pasienten, ikke være for tykkhudet, og å skulle beskytte seg mot den 

gjentagende smerten, frustrasjonen, hjelpeløsheten og intimiteten. På den måten blir 

«containment» et spørsmål om hud; den må verken være for tynn eller for tykk for at den skal 

tåle å trenges gjennom uten å sprekke. Og for at pasientene skal få erfare at de kan «trenge 

gjennom» uten å måtte skade seg selv – blø. Slik kan vi forstå at terapeutenes følelsesmessige 

erfaringer og strev knyttet til det å være nær, ikke bare er et biprodukt i den terapeutiske 

relasjonen, men en nødvendighet.  

6.3 Å TÅLE  

Å tåle innebærer et møte med noe en ikke kan endre. Terapeutene i vår studie formidlet 

erfaringer med å tåle som kretser rundt ulike måter å skulle eller måtte tåle at ungdommen kan 
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komme til å ta sitt eget liv. Empiriske studier av helsepersonell i møte med pasienter som 

skader seg selv viser at helsepersonell rapporterer redsel for livstruende handlinger 

(Wilstrand, 2007), frykt for fysiske skader av selvskadingen (O´Connor, 20176) og at å skulle, 

men ikke kunne, stoppe selvskadingen påvirket følelsene deres (Fox, 2011). Robstad (2018) 

finner at terapeutene rapporterer om frykt for at ungdommen skal ta sitt eget liv, de sier de er 

«forberedt på det verste» (s.39). Å bli stilt overfor ungdommens skadehandlinger og 

dødsønske kan føre til frykt for å miste, tanker om egen dødelighet og dødens endelighet. At 

barn eller ungdom dør kan oppleves som et angrep på verdensorden og på mening i livet. I 

relasjonen med ungdommen blir terapeutene konfrontert med sin egen begrensning for 

innflytelse over den andre: Alle terapeutene understreket at de ikke kan vite om ungdommen 

vil ta sitt eget liv. Ungdommen er dypest sett «en annen» og terapeuten unnslipper ikke det 

Yalom (2016) kaller den eksistensielle isolasjonen; grensene mellom oss selv og den andre. 

Knyttet til det å «tåle» fremhevet deltagerne i vår studie følelsesmessige erfaringer av å være i 

berøring med eksistensielle vilkår, og sin håndtering i møte med disse.  

6.3.1 Ungdommen og terapeuten – om å tåle den andres 

forskjellighet og eksistensielle utforskning 

Terapeutene erfarer det vi forstår som et eksistensielt møte med ungdommen, som knyttes til 

både tvilen de formidlet og følelsene knyttet til det å skulle tåle. Det er noe som står på spill: 

Ungdommen kommuniserer at deres psykiske smerte er på liv og død. Winnicott formulerte: 

«[G]rowing up means taking the parent´s place. In the total unconscious fantasy belonging to 

growth at puberty and in adolescence, there is the death of someone» (Waddell, 2018, s. 145). 

Nærhet til temaet død, men også opplevelsen av udødelighet, preger ungdomstiden (Gardner, 

2001, s.59). Terapeutene kan oppleve at ungdommen er i en tilstand der de ikke selv forstår 

alvoret og rekkevidden av sine handlinger. De er voksne mennesker som står utenfor og kan 

se at det ungdommene gjør er (livs)farlig. Samtidig understreket terapeutene viktigheten av å 

ikke la seg overvelde av ungdommenes overveldelse. Vi kan forstå dette i lys av Winnicotts 

tenkning (Løkke, 2016): Det viktigste enkeltbidraget til ungdommens utvikling er at 

foreldrene «overlever» ungdomsfasen. At de aksepterer, ikke gjengjelder, ikke griper inn for 

raskt og tåler, i møte med ungdommen (s. 204). Terapeutene formidlet at å være en 

                                                 
6 O´Connor og kollegers review-artikkel fra 2017 inkluderer 9 studier av helsearbeideres opplevelser av relasjon 

til personer som skader seg selv. I denne artikkelen er Wilstrand (2007) del av kunnskapsoppsummeringen.  
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profesjonell hjelper er å tåle det ungdommen kommer med og det ungdommen gjør; tåle den 

andres forskjellighet og eksistensielle utforskning. 

6.3.2 Containment – to redde mennesker i rommet  

Prosessene som inngår i en «container-contained» relasjon med pasienten, er en sammensatt 

prosess (Bion, 1962). Ved at den innebærer at terapeuten identifiserer seg med en utålelig del 

i pasientens indre – så å si gjør den til sin egen – er den også belastende for terapeuten, 

påpeker Zachrisson (2018). En av deltagerne i vår studie (terapeut A) refererte til Bion og 

trakk frem viktigheten av å tåle usikkerhet og angst i møte med det som er ukjent. Terapeut A 

fortalte at Bion har hevdet at det bør være to redde mennesker i terapirommet, fordi vi skal 

møte noe vi ikke kjenner fra før. Hvis vi ikke stiller oss åpne for dette, risikerer vi å definere 

det vi møter ut ifra kjente kategorier. Terapeut A betonet at i et møte der usikkerheten ikke 

tåles, vil ikke kontakten være «personlig». Vi forstår det som at terapeuten her påpeker et 

arbeid som ligger i å være tilgjengelig, tørre å være «redd», uten å bli overveldet. 

I vår studie har vi lagt merke til at terapeutenes beskrivelser av «blodet»; skading og 

selvmordsforsøk, berørte oss med det vi erfarte som en egenartet karakter. I en studie av 

rådgivere/terapeuters erfaring fra arbeid med personer som skader seg selv rapporterer 

informantene om hvordan grad av livaktige beskrivelser av skadehandlinger, og skadenes 

alvorlighetsgrad, påvirket deres følelsesmessige erfaring av arbeidet (Fox, 2011). I tråd med 

teorien til Lecours og Bouchard (1997) kan vi forstå dette som at pasientene kommuniserer 

gjennom handlinger, og denne kommunikasjonen formidler et emosjonelt innhold som er 

urepresentert, ikke-mentalisert. Deltagerne i vår studie beskrev skadehandlingene som noe 

«meningsløst» og «uten innhold». Samtidig fortalte de detaljert, med konkrete og livaktige 

beskrivelser, hvordan ungdommene påfører seg selv skader. Terapeutene viste oss med andre 

ord noe av «det de står i», via sine beskrivelser. De viste dette på en annen måte enn når de 

beskrev andre sider av relasjonen. Terapeutenes konkrete skadebeskrivelser til oss kan sees 

som en parallell til det ungdommene viser terapeuten gjennom handlinger og beskrivelser av 

handlinger. Terapeutenes livaktige beskrivelser av skadehandlinger gjorde noe med oss som 

lyttere og lesere: Vi kjente på kroppslige reaksjoner som kvalmefornemmelse og fysisk 

ubehag. Vår opplevelse i møte med terapeutenes beskrivelser av «blodet», kan gi oss 

informasjon om hvordan terapeuten erfarer at erfaringene kan tåles, tenkes om og 

representeres, i den relasjonen de forteller om. 
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6.4 ANSVAR  

Terapeutens ansvar i terapi med en ungdom som skader seg selv og som ytrer ønske om å ta 

sitt eget liv, er et ansvar på flere nivåer: Fra et overordnet og mer formelt ansvar til et ansvar i 

møte med ungdommen. På systemnivå er terapeuten pålagt å følge retningslinjer og rammer 

for god praksis. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern 

(Sosial- og helsedirektoratet, 2008) legger vekt på vurderinger og kontrollerende beskyttelse i 

tilfeller der det vurderes å være risiko for selvmord (Stangeland, 2016). Nærmere terapeuten 

og ungdommen kan vi se et nivå av ansvar som består av ansvar overfor ungdommens 

omgivelser, omsorgspersoner og nettverk, og overfor terapeutens omgivelser, 

behandlingsinstitusjonen, ledelse og kolleger. Til sist vil vi tenke at terapeuten opplever å stå i 

et ansvarsforhold overfor ungdommen og overfor seg selv som terapeut. Vi forstår det som at 

alle disse nivåene av ansvar påvirker terapeutens følelsesmessige erfaring av ansvar i den 

terapeutiske relasjonen.  

Det er en del av terapeutens formelle ansvar å vurdere grad av risiko for selvmord i hver 

enkelt sak (Sosial- og helsedirektoratet, 2008). Samtidig vet vi fra forskning at risikofaktorene 

for selvmord ikke kan hjelpe oss å predikere selvmord i enkelttilfeller (Pocorny, 1983; 

Pocorny, 1993; O´Conner, Platt & Gorden, 2011; Bolton, Gunnell & Turecji, 2015; Chan et 

al. 2016; Franklin et al. 2017). Ansvaret for å vurdere risiko og kunnskapen om at denne 

vurderingen har liten klinisk verdi, synes å vekke følelser i terapeutene. Flere har 

problematisert hvordan ansvar på de ulike nivåene kolliderer i arbeid med pasienter i 

selvmordsfare (Stangeland et al., 2018). Østlie (2018) finner i sitt doktorgradsarbeid at rigid 

bruk av selvmordsrisikovurderinger forstyrrer alliansearbeidet i terapi og forstyrrer 

terapeutens evne til å lytte til pasienten i terapi. Her kan vi se at det overordnede og formelle 

ansvaret, ivaretatt gjennom selvmordsrisikovurderingen, kommer i veien for ivaretakelsen av 

ansvaret i relasjonen til pasienten. Deltagerne i vår studie formidler alle, på litt ulike måter, 

frustrasjon knyttet til en opplevelse av kravet om risikovurdering. I Robstads studie (2018) 

forteller terapeutene om uvisshet, uro og tvil knyttet til en opplevelse av å bære et veldig stort 

ansvar. Ansvaret blir beskrevet som en tyngde terapeutene tar med seg ut i livet (s.41). I vår 

studie betones følelsesmessige erfaringer av ansvar knyttet til en konflikt mellom å være 

ansvarlig, uten å ta på seg hele ansvaret. 
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6.4.1 Ungdommen og terapeuten – en forhandling om ansvar 

Gjennom terapeutene i vår studie fremkom håndteringen av deres følelsesresponser knyttet til 

at de tar sitt ansvar på litt ulike måter. Ungdommen er i en utviklingsprosess mot større 

autonomi og ansvar i eget liv. Dette kan vi tenke at påvirker følelsesresponsene i terapeuten. 

Utviklingsprosessen bringer frem forhandlinger om ansvar, og vi kan tenke oss at dette 

aktualiseres i arbeidet med ungdom som skader seg selv og forsøker å ta sitt eget liv. 

Stangeland (2016) beskriver hvordan det i arbeid med «kronisk suicidalitet» er krefter i 

ungdommen som søker å legge ansvaret for liv og død over på terapeuten. Gabbard (2003) 

advarer terapeuter som arbeider med suicidale pasienter mot å komme i en «omnipotent» 

posisjon, påta seg det fulle ansvaret for pasientens liv og død. Han skriver at terapeuten, i 

sterke motoverføringer, kan stå i fare for å gjenta pasientens negative relasjonelle erfaringer. 

Flere beskriver faren for å komme inn i en offer-overgriper-dynamikk i en terapeutisk relasjon 

til en pasient som skader seg selv (Motz, 2008; Gardner, 2001). Gjennom terapeutene i vår 

studie nyanseres håndteringen av denne følelsesmessige dynamikken knyttet til ansvar.  

6.4.2  Containment – å lære ved å slippe til det vanskelige  

Hele livet er vi avhengige av «containment» i mellommenneskelige relasjoner, for å «lære av 

erfaring» (Bion, 1962). I følge Bion vil toleranse for tvil og følelsen av uendelige muligheter, 

muliggjøre kunnskap (Bion, 1962, s.94). En kunnskap som endrer «the knower». Bion 

fremlegger et skille mellom denne typen kunnskap og en kunnskap som ikke endrer, men bare 

«fylles på». Waddel beskriver at på den måten kan det å «ha» kunnskap bli et substitutt for 

læring (2018). Hvis kunnskap får en funksjon av å være en materiell eiendel, vil tilegnelse av 

kunnskap være på kollisjonskurs med enhver genuin søken etter forståelse (s. 69).  

Terapeutene i vår studie valgte å bruke intervjusituasjonen som en anledning til å reflektere 

rundt og bearbeide en terapeutisk relasjon som bar preg av noe ubearbeidet og vanskelig. Slik 

kan vi se terapeutenes behov for å lære av erfaring ved å dele og reflektere rundt nettopp disse 

erfaringene. Filosof Schön (1983, 1987) var spesielt opptatt av ulike kunnskapsformer. Han 

presenterte begrepene «reflection-in-action» og «reflection-on-action» og beskrev at læring av 

erfaring innebærer en veksling mellom disse to. Gjennom «reflection-on-action» kan klinikere 

lære ved å gjenkalle tidligere hendelser og/eller forberede seg på fremtidige hendelser. Disse 

refleksjonene, beskriver Schön, har et der-og-da fokus og vil typisk involverer konstruksjon 

av et mer bevisst, delt narrative rundt arbeidet. «Reflection-in-action» foregår når ikke-
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rasjonelle projektive eller introjektive prosesser, som ofte er ubehagelige, ubevisst holdes og 

«rommes» i her-og-nå opplevde erfaringer (Scanlon, 2017, s. 123). Gjennom intervjuene i vår 

studie vekslet terapeutene mellom disse to tilnærmingene; de konstruerte et narrativ og delte 

de sidene ved relasjonen som kan beskrives som mer «figur». Og de gav «grunnen» plass ved 

å assosiere og slippe til refleksjoner som hadde en kvalitet av å være mer her og nå, mer 

følelsesmessig nært.  

Terapeutene beskrev en opplevelse av et (indre og ytre) press om å ta ansvar. Når vi hører 

terapeutenes beskrivelser av å kjenne seg presset til å vite og ta ansvar for ungdommens liv, 

forstår vi at evnen til å «romme» blir satt under press. Hvis vi ser til helsemyndighetenes 

retningslinjer (Sosial- og helsedirektoratet, 2008; Stangeland, 2016; Stangeland et al., 2018) 

kan vi gjenkjenne et press om å vite og gi svar på for eksempel grad av risiko, også fra dette 

nivået. På den måten kan institusjonen (terapeutenes arbeidsplass) settes under press på en 

slik måte at terapeutene ikke blir «rommet». 

Schön (1983) kritiserer en teknisk-rasjonell tilnærming som tar lite høyde for den typen 

kunnskap som vi forstår ligger i Bions «læring av erfaring», eller det som Schön knytter til 

«knowing-in-action». En slik teknisk-rasjonell tilnærming karakteriseres ved bruk av «pre-

determined body of technical knowledge, embodied in sets of rational policies and 

procedures, within which non-rational, or unconscious, processes are not considered relevant 

or important and so are made invisible» (Scanlon, 2017, s.121). Scanlon viser til at en slik 

overdreven vektlegging og bruk av mer teknisk, rasjonell kunnskap, kan forståes som et 

sosialt forsvar (Scanlon, 2017; Menzier-Lyth, 1959/1988). Han peker på at en kvasi-rasjonell 

og overdreven tro på «tekniske» løsninger kan medvirke til fornekting av det motsetningsfulle 

i arbeidet, minimalisere den emosjonelle påvirkningen arbeid med traumer og kaos gir, og 

etterlate både terapeuter og pasienter i en følelse av hjelpeløshet, isolering, sårbarhet og 

følelse av å bli misforstått (Scanlon, 2017, s.122). Vektleggingen av skjematiske vurderinger i 

de nasjonale retningslinjene, kan vitne om at en teknisk-rasjonell tilnærming gjør seg 

gjeldende innen håndteringen av selvskade, selvmordstanker og forsøk. Terapeuter kan trenge 

at systemet de jobber innenfor inkluderer et syn på læring av erfaring som noe som fordrer 

tålmodighet, innebærer evne til negativ kapabilitet og en annen som kan ta imot og bidra til 

refleksjon rundt urovekkende materiale, med den hensikt å gjøre det utholdelig slik at det kan 

tenkes om, bearbeides.   
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6.5 Kliniske implikasjoner 

I denne studien belyses psykoterapeutens behov for refleksjon og bearbeiding. Ved å se til 

Bion (1962) vektlegges betydningen av å bearbeide følelsesmessige erfaringer i relasjon. I 

systemer hvor psykisk lidelse skal behandles og forstås, bør de ansatte støttes i det å observere 

sitt eget indre, «reflection-in-action». Flere studier beskriver helsepersonells behov for støtte 

og veiledning (Saunders et al., 2012; O’Connor & Glover, 2017). Vår studie løfter frem at 

veiledningen bør inkludere et særlig fokus på terapeutens følelsesmessige erfaringer. 

Følelsene bør «containes» slik at erfaringene kan gi grobunn for modning og læring. Da kan 

terapeutene støttes i det å være i det følelsesmessige strevet, spenningen mellom ytterpunkter, 

som det å møte ungdom som skader seg innebærer, uten å bli for «tykkhudet»; uten at 

håndteringen blir for preget av forsvar. En årvåkenhet for ubevisste prosesser og forsvar kan 

også rettes mot systemet terapeuten arbeider innenfor. Stortingets vedtak om å be regjeringen 

om ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskade7, med en overordnet 

målsetning om nullvisjon, kan sees som et eksempel på sosialt forsvar. Ved å etterstrebe en 

nullvisjon, utelukkes det destruktive som finnes i oss mennesker og begrensningene som 

ligger i arbeidet med å være nær og hjelpe et annet menneske. 

6.6 Refleksjoner rundt studien 

6.6.1 Validitet og refleksivitet 

Vi har latt analyseprosessen ta mye tid. Det har vært en møysommelig prosess hvor vi har gått 

frem og tilbake, fra helhet til del, i flere omganger. Å ivareta det hver av deltagerne i vår 

studie formidler, er knyttet til studiens validitet. Da er det viktig å unngå selektiv bruk av 

transkripsjonene. Derav vårt ideal om å stille oss åpne mot det informantene selv vektlegger, 

via vår lyttemåte (beskrevet under metode) og ved å innrette analyseprosessen slik at vi hele 

tiden kommer tilbake til både komposisjonene og transkripsjonene (helhet og del). Bruken av 

refleksive feltnotater for å fange egne følelsesmessige responser, og bruken av grupper (to 

studenter/forskere og veiledningsgruppe) i analyseprosessen, har også bidratt til å beholde 

åpenhet mot materialet og bevisstgjøring rundt egne prosesser. Ved å være flere i 

analyseprosessen lar vi ikke det subjektive i hver enkelt bli for talende eller forbli 

                                                 
7 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70762 
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ubearbeidet. Slik blir både deltagernes og vår erfaring ivaretatt via «containing» og refleksjon. 

Refleksjonsarbeid knyttet til egne reaksjoner på materialet, har bidratt til å gjøre oss bevisst 

på hvordan vår bakgrunn, erfaringer og forforståelse preger lyttingen og tolkningen. Dette er 

en måte å vise «personlig refleksivitet» på (Willig, 2008). I analyseprosessen har vi vektlagt 

«epistemologisk refleksivitet», ved at vi har reflektert over hvordan våre teoretiske 

perspektiver, som den psykodynamiske, utgjør en «linse» som vi ser empirien gjennom 

(Willig, 2008).  

Både formål og metode i studien er inspirert av psykodynamisk tenkning, men er ulik den i 

klinikk. Vi lener oss på en forståelse av både informant og forsker som «forsvart subjekt», og 

slik inkluderer vi ubevisste prosesser som gjeldene. Som en konsekvens av dette er bruk av 

tolkninger i analyseprosessen viktig for å fordype vår forståelse. Men, til forskjell fra klinikk, 

gjøres disse tolkningene ikke i dialog med deltagerne, men i analysen etterpå. På den måten 

har vi ikke mulighet til, slik som vi har i klinikk, å fremlegge hypotetiske tolkninger og la oss 

veilede av deltagernes/pasientenes responser. Av den grunn har det vært av stor betydning å 

være flere som deltar i analyseprosessen, og også å bruke ulike informasjonskilder ved å 

inkludere både systematiske analyse av transkripsjonene, bruk av bilder, assosiasjonspanel og 

feltnotater. Vår forståelse og tolkning vil for alltid forbli hypotetisk, og det er viktig at det 

fremkommer tydelig hva som er vår forståelse og hvordan vi har kommet frem til den. Dette 

ivaretar vi blant annet ved høy grad av transparens; beskrivelsene av analyseprosessen er 

detaljert. 

6.6.2 Generalisering: Hvilken rekkevidde har våre funn?  

Kvale (2007) skriver at analytisk generalisering involverer en begrunnet vurdering av 

funnenes rekkevidde; hvorvidt våre funn kan bli brukt som en guide for hva som kanskje også 

vil være aktuelt for andre terapeuter i møte med ungdom som skader seg selv. Vi lener oss 

mot Andenæs sin beskrivelse av et kunnskapsbidrag som «sannsynliggjort kunnskapsforslag» 

heller enn som absolutte påstander i form av sannheter om hvordan noe er (Andenæs, 

2000/2007). Ved å invitere terapeutene til å fortelle om én relasjon, fikk vi mulighet til å 

komme nær og i dybden på denne ene. Vi kan si noe kvalitativt om den følelsesmessige 

erfaringen av å være i en terapeutisk relasjon til en ungdom som skader seg selv, som kan 

overføres til andre lignende relasjoner. Vi finner at alle fire terapeutene velger å fortelle om 

en relasjon som oppleves utfordrende. Denne ene relasjonen anser vi som en representant for 
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det vanskelige som terapeuten har flere erfaringer med. Vi har laget en begrepsmessig modell 

for hva som vekker følelser og hvordan disse håndteres av psykoterapeuten i møte med 

ungdom som skader seg. Det er fellestrekkene mellom de fire, i hva som vekker følelser og 

variasjonene av hvordan de håndterer det de har felles (de felles temaene), som har gitt oss 

modellen. Det sier noe om modellens gyldighet at de fire fremstår som ulike varianter av et 

overgripende mønster (tvil, ansvar, nærhet og tåle). «Ideografisk generalisering» (Braun & 

Clarke, 2013) kan knyttes til nettopp «ulike varianter av det samme». Våre resultater, i tråd 

med vår problemstilling, forteller ikke «alt» om terapeuters erfaringer i møte med ungdom 

som skader seg. Det er først og fremst de følelsesmessige erfaringene og håndteringen av 

disse vi har løftet frem. Vi tenker oss at det finnes flere; noen nokså like våre, noen 

blandinger av våre utgaver, og kanskje vil det også være noen terapeuter som befinner seg 

utenfor det felles mønsteret og den variasjonsbredden som våre fire terapeuter representerer. 

Da vil nettopp den oppdagelsen kunne utvikle modellen.  

6.6.3 Videre forskning 

Studier på helsearbeidere viser gjennomgående at grad av kunnskap og forståelse av 

selvskading, påvirker holdninger og opplevelser av arbeidet med pasienter som skader seg 

selv (Saunders et al., 2012). Vi har studert psykoterapeuter hvor vi kan anta at kunnskapen og 

forståelsen for fenomenet selvskading er relativt høy. Disse terapeutene har vist oss at 

samtidig som kunnskap og forståelse kan antas å ha betydning, vil det å engasjere seg i 

ungdom som skader seg, kunne vekke sterke og utfordrende følelsesreaksjoner. Videre 

forskning på psykoterapeuters følelsesmessige erfaringer i møte med ungdom som skader seg 

er nødvendig for å øke vår forståelse for hvordan psykoterapeuten kan støttes i dette arbeidet.  

Deltagerne i vår studie forteller at erfaringene de har i dag, er ulike de erfaringene de kjente 

på som uerfarne. Vi blir nysgjerrige på hva det er som har skjedd. Psykoterapeutene viser oss 

ulike utgaver av håndtering. Videre forskning på hvordan «mengdetrening», mye erfaring, 

virker inn på den følelsesmessige erfaringen i møte med en ungdom som skader seg, kan 

kanskje avdekke hva som ligger bak de ulike utgavene av håndtering. 

Vi finner det vi forstår som noe særegent med kommunikasjonen i blodet, i selve skadingen. 

Videre forskning på de følelsesmessige erfaringene knyttet til det kroppslige, og opp mot det 

eksistensielle, vil kanskje bidra med utdypet forståelse for den kommunikasjonen og den 

spenningen psykoterapeuten står i. 
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6.7 Konklusjon 

Objektet for vår undersøkelse er psykoterapeuters følelsesmessige erfaring av å være i 

relasjon til en ungdom som skader seg selv. Vi intervjuet fire erfarne og engasjerte terapeuter, 

og vi brukte et psykoanalytisk inspirert forskningsintervju for å best besvare våre 

forskningsspørsmål: «Hva vekker følelser i terapeutens erfaring av en relasjon til en ungdom 

som skader seg selv?» og «Hvordan hører vi at terapeuten håndterer disse?». I 

analyseprosessen brukte vi ulike tilnærminger for å forsøke å «fange» de følelsesmessige 

erfaringene, slik disse også vekkes i oss som lesere og lyttere. Den systematiske og inngående 

analysen av hvert enkelt intervju har ledet frem til et forslag til en konseptuell modell som 

løfter frem hva slags erfaringer som vekker følelser. Modellen er bygget på hva vi har sett, 

blitt opptatte av og forstått fra hver av de fire terapeutenes formidling, og for dem alle samlet. 

Modellen uttrykker med andre ord konklusjonen på vår undersøkelse, som kan oppsummeres 

slik: For å forstå det følelsesmessige strevet og de motsetningsfulle kreftene som kan komme i 

spill i en terapeutisk relasjon til ungdom som skader seg selv, bør en rette oppmerksomhet 

mot den erfarte tvilen, ansvaret, nærheten og erfaringer av å skulle tåle. Terapeutenes 

håndtering av følelser er preget av bevegelse og motsetninger. I dette finner vi et erfart 

spenningsfelt mellom ytterpunkter, der det ikke er én løsning, ikke én riktig posisjon. Den 

«riktige» posisjonen er kontekst- og situasjonsavhengig og må hele tiden oppdages og 

etableres i relasjon med ungdommen. Vi antar at de ulike håndteringene, som presenteres i vår 

modell, ikke er uttømmende, men at de kan brukes til å forstå nye tilfeller. Vår studie støtter 

opp under andre empiriske funn der behovet for støtte og veiledning vektlegges. Videre løfter 

vi frem at veiledning bør inkludere et fokus på terapeutens følelsesmessige erfaringer. For at 

erfaringene skal gi grobunn for modning og læring bør man etterstrebe en ramme der 

terapeutene opplever at deres følelsesmessige erfaringer både kan åpnes opp for og tåles. Slik 

inkluderes et syn på det følelsesmessige strevet, de vanskelige følelsene, som noe som ikke er 

i veien, men som muliggjør bearbeiding og endring. 
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