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Sammendrag 

Forfatter: Solveig Enersen.  

Oppgavetittel: «…så det har jeg jo lært, at jeg ikke klarte å se henne godt nok» - en kvalitativ 

studie av heterofile menns opplevelser av hva som har vært endringsfremmende og 

endringshemmende i parterapi.  

Veileder: Marit Råbu.  

Problemstilling: Hva kan vi lære om menns endringsopplevelser i parterapi - hva legger til 

rette for endring og hva er til hinder?  

Bakgrunn og formål: Forskning på samlivssterapi viser at 35 % av parene rapporterer 

bedring fra behandling. Av disse er det kun 18 % av parene som er i stand til å opprettholde 

progresjonen etter endt behandling (Gottman, 1999).  Shephard og Harway foreslår at en av 

grunnene til dette er at menns spesifikke behov og psykologiske plager ikke får nok fokus 

(Shephard og Harway, 2012). Forståelse av kjønn er viktig i parterapirommet og det kan se ut 

som at en tidlig, sterk allianse med den mannlige part predikerer positivt utfall (Symonds og 

Horvath, 2004). Formålet med denne studien er å få en bedre forståelse av menns behov 

underveis i parterapiprosessen og utforske videre rundt eventuelle kjønnsforskjeller.  

Metode: Denne kvalitative studien er basert på seks semistrukturerte intervjuer med heterofile 

menn som har vært i parterapi. Valgt metodikk er tematisk analyse og fortolkende 

fenomenologisk analyse.  

Resultater: Funnene presenteres i to deler. Første del tar for seg hva mennene opplevde som 

endringsfremmende: det å føle seg trygg nok i terapisetting, få tillit til terapeut, oppleve at 

terapeut gjør prosess forståelig og at terapeut gir tid og rom til at begge parter kan snakke og 

lytte. Dette resulterer i innsikt. Andre del tar for seg hva mennene opplevde som 

endringshemmende: egenskaper ved terapeuten og hvordan paret innad har ulike behov og 

ønsker.  

Konklusjon: Resultater fra denne studien viser at terapeuten er viktig for utfall i parterapi. 

Opplevd kjemi med terapeut ble raskt kategorisert som «god» eller «dårlig». Om kjemien ble 

vurdert negativt, var dette til hinder for videre gode endringsprosesser. Funnet fra denne 
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studien impliserer at en dyktig parterapeut er en terapeut som fremstår som en trygg og 

kompetent veileder.  

Nøkkelord: endring; endringsfremmende; endringshemmende; fortolkende fenomenologisk 

analyse; heterofile menn; IPA; parterapi; TA; tematisk analyse; terapeut.  
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Forord 

 

Ideen bak denne hovedoppgaven startet med en undring over hvordan særlig menn opplevde 

møtet med psykoterapi. Videre ble jeg nysgjerrig på hvordan eventuelle ulike behov kunne la 

seg forene i samlivsterapi hvor mannen og kvinnen møtes.  

Terapiforskning viser til generelle funn på tvers av kjønn. Til tross for dette er menn 

underrepresenterte brukere av psykiske helsetjenester (Mahalik, 2003). Gitt at det er en 

kjønnsforskjell, kan det dermed tenkes at terapiforskning har større fokus på hva kvinner 

finner virksomt. Jeg ønsket å undersøke menns livsverden i lys av hvordan de opplevde 

samlivsterapiprosessen og hva de eventuelt fant hjelpsomt eller til hinder på veien til endring.  

Denne oppgaven bærer preg av hjelp og innspill fra mange kanter. Først og fremst vil jeg 

gjerne takke deltagerne mine som har delt av sine erfaringer og vist meg den tilliten som skal 

til for å la noen andre tolke egne opplevelser. Tusen takk for innblikk i en spennende verden! 

Veilederen min, Marit Råbu, har vært en uvurderlig støtte underveis. Jeg har mottatt innspill 

og korrigeringer ved ulike veikryss. Dette har løftet oppgavens kvaliteter ved veis ende. 

Avslutningsvis vil jeg gjerne takke mine nærmeste som har bistått med oppmuntring samt et 

og annet vinglass underveis i prosessen.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for studien  

Evnen til å føle kjærlighet er en dyptliggende drivkraft i mennesket (Fisher, 2006). 

Kjærlighetsuttrykket kan føre til meningsfylte forbindelser og solide forhold. Utfordringene er 

dog også mange – uheldige kommunikasjonsmønstre, tillitsvansker og forpliktelsesstrev er 

noe parterapeuter ser i sitt daglige virke (Hermansrud, 2017). Gurman hevder at vansker i 

ekteskapet kan føre til en rekke negative fysiske og psykologiske effekter (Gurman, 2008). 

Han fant at mennesker i vanskelige forhold hadde større sjanse for å utvikle angst, depresjon, 

suicidalitet og rusmisbruk. Statistikk viser at nesten halvparten av inngåtte ekteskap ender i 

skilsmisse (SSB, 2018).  

Det kan se ut som at menn og kvinner har ulike behov i møte med samlivsterapi (Quinn et al., 

1997; Symonds og Horvath, 2004). Fokus på god arbeidsallianse med mannen kan predikere 

positivt utfall i samlivsterapi (Symonds og Horvath, 2004). Forskerne fant i samme studie 

ikke samme forbindelse mellom kvinners positive arbeidsallianse med terapeut. Året etter fant 

Garfield at kvinner typisk holder tilbake sin forståelse av samspillsvanskene til mannen har 

funnet sin plass i terapirommet (Garfield, 2005). Mulig er det slik at menns vestlige 

sosialiseringsprosess har en innvirkning her. Denne legger vekt på ansvar for egne behov, 

uavhengighet og nedtonet affektbredde (Good og Robertson, 2010). Dette kan føre til at møtet 

med parterapiprosessen representerer en ukjent arena for enkelte av mennene. Hvordan kan 

mannen finne seg til rette i en slik setting og åpne opp rundt følelsesmessige vansker?  

 

1.1.1 Pasientens perspektiv 

Psykoterapi kan være endringsskapende (Duncan, Miller, Wampold og Hubble, 2010; 

Lambert, 2013; Miller, Hubble, Chow og Seidel, 2013). Hensikten med å investere tid og 

ressurser i en slik aktivitet er å få det bedre. Forskning på endringsprosesser fokuserer gjerne 

på terapeutens eller forskerens kriterier for et suksessfullt terapiforløp. Gjennom de to siste 

tiårene har også pasienters perspektiv blitt utforsket (Binder, Holgersen og Nielsen, 2010; 

Kühnlein, 1999; Råbu og Haavind, 2017; Moltu, Stefansen, Nøtnes, Skjølberg og Veseth, 

2017, Valkonen, Hänninen og Lindfors, 2011). Det viser seg at terapeutens og pasientens 

vurderinger av hvilke terapeutiske elementer som har vært virksomme ofte oppleves ulikt 
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(Caskey et al., 1984). Beskrivelser av pasients opplevelse av endringsfremmende elementer i 

terapi er den mest direkte kilden til kunnskap og representerer således et viktig perspektiv. 

Brukerperspektivet styrkes stadig, blant annet med fokus på brukermedvirkning. Tanken om 

pasient som ekspert på seg selv ansees som viktig. På tidlig totusentallet kom Sosial- og 

helsedirektoratets nasjonale strategi for kvalitetsbedring i helsetjenesten (Helsedirektoratet, 

2005). Her fremmes eksempelvis at god kvalitet i helsesektoren er at pasient skal oppleve å 

bli sett og at sine ønsker skal tas på alvor. Norsk Psykologforening vedtok i 2007 å følge den 

amerikanske psykologforening sin prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis 

(APA, 2005).  Prinsipperklæringen fremhever blant annet at terapeuters tjenester blir mer 

effektive når de tilpasses individet. Dessuten skal også brukerens «egenskaper, verdier og 

kontekst» integreres i psykologisk virksomhet. Videre studier på pasienters opplevelse av 

virksomme faktorer i møte med psykoterapi er derfor viktige.  

 

1.2 Kunnskapsbase for parterapi 

Forskning på par kan by på særskilte utfordringer. Individene som utgjør paret er knyttet til 

hverandre og utgjør dermed ikke selvstendige analyseenheter. Holth (2002) oppsummerer 

problemet på følgende måte: «Vanskeligheten med å måle om personer har fått en bedre 

hverdag oppstår således ikke ved at dette ikke består av målbare fenomener, men at det består 

av et stort antall uspesifikke kombinasjoner av målbare fenomener» (s. 38).   

Resultater av behandling kan måles ved hjelp av ulike kartleggingsskjema. Her er imidlertid 

utfordringen at definisjonen på hva kvalitet i samliv består av, er unøyaktig definert (Fincham 

og Beach, 1999). Eksempelvis kan det være viktig å skille mellom par som har dempede 

følelser til partner og de som nærer både sterke positive og negative følelser ovenfor den 

andre. Gjennomsnittet vil gi samme uttelling, men utgangspunktet er ulikt. En annen 

utfordring er at målene på tilfredshet i samlivet ofte legger vekt på enighet. Dette er ikke 

nødvendigvis utslagsgivende for et godt parforhold, på samme måte som tilfredshet ikke 

trenger å være en god beskrivelse på den prosessen som parforholdet befinner seg i (Weiss, 

2005).  

Forskningsoversikter på resultater fra parterapi viser gode resultater. I følge Shadish og 

Baldwins meta-analyser er resultatene fra parterapi å regne som på høyde med effektstørrelse 
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for individualterapi (Shadish og Baldwin, 2005). De fant også at det er vanskelig å hevde at 

en spesifikk form for parterapi er bedre enn en annen. Av dette kan altså systemisk og 

eklektisk parterapi generelt regnes for å være evidensbasert praksis. Et annet punkt omhandler 

hvorvidt resultatene fra parterapiforskningen er overførbare til klinisk praksis. I 2007 

undersøkte Wright med kolleger nettopp dette, og konkluderte med det denne type forskning 

er klinisk valid (Wright et al, 2007). Det er liten forskjell mellom resultater fra naturalistiske 

studier og mer konstruerte kontekster.  

Effektstørrelsen indikerer at i gjennomsnitt hadde par som har vært i parterapi det bedre ved 

avslutning, sammenlignet med 80 % av de som ikke vært i behandling (Christensen et al. 

(2005), Stratton (2005), Snyder et al. (2006). Effekt av parterapi måles ofte ved hjelp av 

selvrapporteringsskjema. Resultatet av parterapi regnes som positivt om grad av tilfredshet 

innad i paret har økt. Selv om de fleste parene vil oppleve ulik grad av bedring, er 

motivasjonen for rundt halvparten av parene å bli kvitt sine problemer (Christensen og 

Heavey, 1999). Atkins med kolleger fant det lettere å finne faktorer som påvirker samlivet 

positivt eller negativt fremfor å predikere hvilke par som vil nyttiggjøre seg av parterapi 

(Atkins et al., 2005). Innen samlivsforskning er det også for en komplikasjon å regne at 

oppløsningen av paret kan være et godt resultat for ene eller begge parter. Til syvende og sist 

er utfallet av parterapi avhengig av en subjektiv vurdering av de to som utgjør paret.     

John Gottman har dedikert sin forskerkarriere til å undersøke parforhold og samlivsterapi. 

Gjennom effektforskning oppdaget han at kun 35 % av par rapporterer bedring fra 

behandling. Av disse er det kun 18 % som er i stand til å opprettholde bedring etter endt 

behandling (Gottman, 1999). På begynnelsen av nittitallet gjorde han seg bemerket ved å 

hevde at han med 90 % sikkerhet kunne forutsi hvilke par han hadde observert, som kom til å 

skille seg (Gottman og Levenson, 1992). Stabile par hadde en ratio på 5:1 av positivitet til 

negativitet. Par som strevde i forholdet derimot, hadde en tilsvarende ratio på 0.8:1. For par 

som befant seg i det som ble definert som en «superrelasjon» var det tjue ganger så mye 

positivitet i forhold til negativitet å spore. Eksempler på positivitet i relasjonen kan være 

gester som å anerkjenne den andre, eller å gi en klem. Negativitet kan være å koble seg av 

følelsesmessig i møte med partner eller å bidra til krangler. Denne forskningen sier noe om 

hvordan negativitet i parforholdet må balanseres ut med mer positive innspill for å skape 

harmoni på sikt.  
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1.2.1 Motstridende funn om kvinners og menns behov i parterapi 

Behandlingsforskning både innenfor individualterapi og parterapi viser til at terapeutisk 

allianse, bedring tidlig i forløpet og tilbakemelding til pasient om progresjon i terapiforløpet 

er de tre faktorene som best kan forutsi hvorvidt vedkommende får utbytte av terapien 

(Bourgeois et al. (1990); Duncan et al. (2004); Lambert (2004)). Tidligere nevnte studie av 

Symonds og Horvath fant at en tidlig, sterk allianse med den mannlige part i parterapi kan 

predikere et positiv utfall (Symonds og Horvath, 2004). Året etter fant Garfield at kvinner 

typisk holder tilbake egne problemstillinger til mannen har funnet en trygg plattform i 

parterapirommet (Garfield, 2005). 

Denne forskningen står delvis i kontrast til funn som beskriver hvordan terapeutisk gevinst gir 

seg utslag når kvinnen i en tidlig fase opplever enighet med terapeuten når det gjelder å 

definere sentrale problemområder (Quinn, Dotson og Jordan 1997). Forskerne anbefaler her å 

fokusere på kvinnens behov i den tidlige fasen av forløpet for på den måten å øke sjansen for 

et positivt utfall.  

Ved å undersøke nærmere hvilke kvaliteter som gjør seg gjeldende i parterapi, står 

erkjennelse og formidling av følelser, samt relasjonelle ferdigheter høyt. Dette er egenskaper 

Garfield i større grad tilskriver kvinner enn menn (Garfield, 2004). Menns sosiale skript kan i 

større grad være instrumentelle og bygger på her-og-nå begreper som makt, suksess, 

konkurranse, dominans, uavhengighet samt mestring. Samværsformen preges av 

handlingsorientering fremfor refleksjon. Dette stimulerer i liten grad til oppmerksomhet på 

emosjoner og uttrykk av disse (Grove, 1984; Leong og Zachar, 1999; Pollack, 1998).  En 

følge av dette kan være at menn bruker lenger tid på å finne seg til rette i en terapeutisk 

setting. Tillit til terapeut, mestringstro samt forståelse av prosess er viktige elementer her. 

Noen menn opplever å bli overtalt av deres partner til å bli med til samlivsterapi. Dette kan 

medføre at de i begynnelsen av prosessen føler at de er med for å støtte henne (Addis og 

Mahalik, 2003). 

 

Disse motstridende funnene mellom hva menn og kvinner har behov for i parterapi 

demonstrerer også utfordringen man som terapeut møter i samlivsterapi. Uavhengig av kjønn 

har individet behov for å bli sett, hørt og møtt på en måte som innbyr til forståelse og tillit. 
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Garfield anbefaler da også at terapeuter tidlig etablerer en meta-allianse med paret. Dette for å 

redusere fare for ytterligere splittelse innad i paret samt å samle oppmerksomheten rundt 

felles vansker fremfor å fokusere på individuell utrygghet og sårbarhet (Garfield, 2004).  

 

1.3 Hovedoppgavens fokus  

Endringsarbeid i den terapeutiske prosess kan være krevende for klienter. Det å forstå 

hvordan egen væremåte bidrar til, eller forsterker, uheldige samlivsmønstre kan være et langt 

lerret å bleke. En manns indre liv er potensielt like rikt og variert som hos det motsatte kjønn. 

Frykt for å feile i et uvant miljø kan dog gjøre det vanskelig for dem å artikulere det, viser 

funn fra tidligere forskning (Shephard, 2005).  

Jeg er nysgjerrig på menns erfaringer etter at de har vært gjennom samlivsterapi. Hva er de 

har opplevd som nyttige komponenter underveis? Var det også intervensjoner de opplevde 

som hadde motsatt effekt? Var det noe terapeuten sa eller gjorde som stimulerte til endring? 

Hvilke indre endringer satte disse intervensjonene i gang? Hvor lett eller hvor krevende er det 

for menn å sette ord på endringsfremmende eller endringshemmende prosesser? Denne 

hovedoppgaven fokuserer på utforskning av de ulike terapeutiske komponentene i 

samlivsterapi som menn finner til hinder eller til hjelp. Jeg har valgt å begrense meg til 

heteroseksuelle menns erfaringer.  
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2. Metode  

 

2.1 Metodevalg 

Ettersom jeg i denne hovedoppgaven søker å få tak i deltagernes egne opplevelser av parterapi 

og hvilke elementer som her var endringsfremmende og endringshemmende, ble kvalitativ 

intervjustudie valgt som metode. Den kvalitative forskningsmetode baserer seg på forståelse 

og analyse av subjektiv opplevelse (Malt, 2015). Videre analyse er foretatt ved hjelp av 

tematisk analyse (Braun og Clarke, 2006) samt fortolkende fenomenologisk analyse (IPA). 

Denne legger vekt på deltagernes egne erfaringer, forståelse og hvilken betydning fenomenet 

som undersøkes har for dem (Flowers, Larkin og Smith, 2009). 

  

2.1.1 Tematisk analyse (TA) 

Tematisk analyse brukes for å finne mønstre i materiale. Det er også en måte som kan brukes 

for å organisere og beskrive noe på et detaljert nivå (Braun og Clarke, 2006). TA er en metode 

hvis fortrinn er fleksibilitet og muligheten til å tilpasse analysen underveis i prosessen. Braun 

og Clarke (2006) beskriver i sin artikkel seks ulike faser som benyttes for å avdekke mønstre i 

materialet. Første fase omhandler å bli kjent med innsamlet materiale ved aktiv 

gjennomlesing og bearbeiding av informasjon. Jeg brukte flere uker på understreking samt 

eksperimentering med ulike ideer til kategorisering. Neste steg er å generere gjennomgående 

koder fra materialet. Denne prosessen krevde helhetsforståelse av deltagernes innspill og ulike 

eksempler. Tredje steg handler om å samle kodene inn under aktuelle tema. Hvert tema 

fungerer som en overskrift for de ulike kodene og produksjon av temaer må forklare kodene 

på et mer overordnet nivå. Fjerde nivå er viktig for å revidere temaene. Er det for mange, eller 

for upresise? Jeg brukte tid på å slå sammen ulike tema fordi de var like nok til at de sa noe 

om samme fenomen. Femte steg tar for seg definering og navngiving av tema. Navn bør være 

presist og gi god informasjon om underliggende koder. Siste steg omhandler produksjon av 

rapporten. Her blir sitater fra materialet viktige for å illustrere ulike tema.    
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2.1.2 Fortolkende fenomenologisk analyse  

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) henter sin forankring fra fenomenologi, 

hermeneutikk samt idiografisk tenkning (Flowers et al., 2009). Fenomenologien søker å forstå 

og beskrive det folk opplever basert på deres egne beskrivelser. Dette innebærer at forskeren 

utarbeider en forståelse av fenomenet uten bruk av teori som grunnlag for tolkningen 

(Svartdal, 2015). I dette tilfellet innebærer denne tilnærmingen at de subjektive vurderingene 

til menn som har vært i parterapi tolkes og beskrives i kontekst av deres opplevelser og måte å 

snakke om endring i terapi på. Målet er her å kategorisere informasjon vedrørende deltagernes 

erfaringer og lete etter en sammenheng mellom disse.  

I det menneskelige møte mellom intervjuer og deltager har jeg påvirket forskningsprosessen 

(Svartdal, 2015). Til tross for bruk av like seminstrukturerte intervjuer, tok intervjuene ulike 

retninger etter som dialogen utviklet seg. Mine responser og tilbakemeldinger var med på å 

forme deltagernes fortelling. IPA har en induktiv tilnærming. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i 

at deltageren er som ekspert å regne i sitt eget liv. Denne intervjumetoden åpner for å la dem 

fortelle om hvordan de opplever et gitt fenomen. Her foreligger det altså ingen a priori-

hypotese som gjør antagelser rundt hvordan mennesker tenker. Et annet relevant aspekt 

omhandler forskerens egne erfaringer med aktuelt fenomen. Det er viktig å være seg bevisst 

egen forståelse i forkant og underveis i en slik prosess. Etter en forpraksisperiode ved 

Familiesenteret, Søndre Nordstrand, observerte jeg par som diskuterte sine vansker med 

familieterapeuter. Jeg fikk en fornemmelse av at mennene kunne kjenne seg forpliktet til å 

være med i parterapi fordi det var noe deres partner ville. Videre så jeg hvordan kvinnelige 

terapeuter møtte og ble opptatt av vansker på mannens arena. Dette resulterte i tanker rundt 

kjønn og om jeg som kvinne noen gang helt kan forstå mannens verden? Som menneske er 

det visse ting som tilhører den universale menneskelige opplevelsen, mens andre elementer 

kan sies å oppleves gjennom et kjønnsfarget filter. Dette har jeg vært bevisst på underveis og 

disse tankene ble med meg videre i prosessen.  
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2.2 Prosedyre 

2.2.1 Rekruttering 

Seks heterofile menn mellom 38 – 51 år ble intervjuet ved hjelp av semistrukturerte 

intervjuer. Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) godkjente prosjektet sommeren 2018, og 

jeg satte deretter i gang med intervjurunder. Den opprinnelige planen var å rekruttere 

deltagere fra Familiesenteret i Søndre Nordstrand. Under et tidligere forpraksisopphold her 

har jeg beholdt kontakt med tidligere veileder. Hun sa seg til villig til å assistere med 

rekruttering. Da dette ikke førte frem, ble deltagere rekruttert via mitt studienettverk. Ingen av 

mennene var kjente for meg på forhånd. Samtlige deltagere møtte følgende 

inklusjonskriterier:  

1. De måtte ha vært i parforholdet i minst et år. Dette kriteriet sikrer en potensielt mer stabil 

og forpliktende relasjon. Videre kan det sikre en mulig dypere forståelse av parforholdet og 

deres egne bidrag til det.  

2. De måtte ha vært gjennom fem eller flere samtaler. Terapiforskning viser at terapeutisk 

endring ofte skjer innenfor rammen av dette antall timer (Lambert, 2004). Dette tillater også 

tid for den terapeutiske prosessen å spille seg ut, sammen med refleksjoner rundt dette.  

3. Denne hovedoppgaven er avgrenset til heteroseksuelle menns erfaringer fra samlivsterapi.   

 

2.2.2 Innsamling og innledende behandling av data 

Samtlige intervjuer ble gjennomført av meg enten ansikt-til-ansikt med deltageren eller via 

telefonsamtale med opptak av samtalen. Tre intervjuer fant sted ansikt-til ansikt, de tre 

resterende over telefon. Intervjuenes lengde strakk seg fra 30 til 50 minutter. Som takk for 

hjelpen får mennene en kopi av hovedoppgaven. Flere uttrykte takknemlighet over at menns 

perspektiv ble belyst på denne måten og at det er fint at psykologien ser nærmere på mannens 

opplevelse i parterapirommet. Utgangspunkt for intervjuet er en semistrukturert intervjuguide 

(se appendiks). Innenfor denne strukturen fikk likevel deltagerne selv fremheve eller nedtone 

aktuelle tema. Lydopptakene ble deretter transkribert i sin helhet. Transkriptene dannet så 

grunnlaget for videre analyse.  
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2.2.3 Analyse av intervjuene  

Under innsamling av data ønsket jeg å få frem deltagernes rike opplevelser fra 

parterapikontoret. Jeg transkriberte intervjuene underveis i prosessen. Ved avslutning av 

innsamlingsperioden hadde jeg seks ferdig transkriberte intervjuer. Disse arbeidet jeg aktivt 

videre med i form av grundig gjennomlesing og understreking av ulike poenger og potensielle 

kategorier underveis.  

 I arbeidet videre med å formulere kategorier lå fokuset på å finne tykke beskrivelser. Tykke 

beskrivelser refererer til et mål innen kvalitative studier der man ønsker å fange distinkte tema 

som kommer frem i materialet (notater fra McLeod, 2018). Jeg ønsket å finne en måte der det 

var mulig å oppsummere individets opplevelse, samtidig som kategorien sa noe 

gjennomgripende på tvers av intervjuene. Jeg utforsket ulike alternativer som stadig ble 

revidert og forkastet. Tittel på kategoriene er utarbeidet som et overordnet konsept, som 

mange av deltagerne på en eller annen måte beskrev. Jeg valgte å holde titlene korte og å 

illustrere endringsfremmende elementer i en figur som demonstrerer interaksjon mellom de 

ulike delene.  

 

2.2.4 Beskrivelse av utvalg  

Fem av deltagerne er norske, en er fra et annet kontinent. En deltager vokste opp i en annen 

verdensdel med norske foreldre. Fem av deltagerne var gifte under terapitidspunktet, en var 

samboer. Etter endt parterapi skilte fire av de fem gifte parene seg. Deltageren i samboerskap 

fortsatte samlivet, det samme gjorde den gjenværende gifte deltageren. Lengde på samliv var 

fra ti til 28 år. Gjennomsnittslengde på parforhold er 15 år.                                                  

Fem av deltagerne oppgav Familievernkontoret som første terapisted. En deltager oppsøkt 

privatpsykolog etter endt tilbud hos Familievernkontoret. En annen deltager oppsøkte et 

privatpraktiserende psykologpar som tilbyr Imago-terapi etter bruk av tilbud på 

Familievernkontoret. En av deltagerne oppsøkte privatpraktiserendepsykolog som første og 

eneste terapeut.  

To av deltagerne oppgav at de hadde samme terapeut gjennom hele parterapiforløpet. De 

øvrige to hadde to terapeuter, to hadde tre. Årsaken til dette var enten at de opplevde at kjemi 
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med tildelte terapeut ikke stemte, eller at opprinnelig tildelte terapeut ikke lenger var 

tilgjengelig. En deltager opplevde at kjønn på terapeut spilte en rolle, og at han følte at han 

som mann ikke ble respektert av en kvinnelig terapeut. De øvrige deltagerne oppgav at kjønn 

på terapeut i liten grad var viktig – det var fagpersonen de ble opptatt av. En deltager likte at 

Imago-terapi bestod en både kvinnelig og mannlig terapeut, da dette opplevdes balansert. 

Imago-terapi er en teori og metode for å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom 

mennesker. I sentrum står den strukturerte dialogen der speiling, anerkjennelse og empati 

brukes aktivt for å skape kontakt mellom paret (Brown, 1999).                       

 

2.3 Etiske vurderinger  

Deltagerne fikk beskjed om at de når som helst kunne trekke seg fra studien uten å oppgi 

grunn. Dette gjaldt også i etterkant av utførte intervjuer. Alle navn er endret, både på mennene 

selv, koner/partnere samt terapeuter/psykologer. Samlivspartnere vil i det følgende bli kalt for 

Anne. Andre lett gjenkjennbare elementer er også fjernet fra materialet og de påfølgende 

tolkningene. Lydopptakene og de transkriberte filene, samt andre dokumenter, ble oppbevart 

forsvarlig låst i et skap. Lydopptak ble slettet i etterkant av transkribering. Studien ble vurdert 

og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD, vedlegg 1).  
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Oversikt deltagere 

Pseudonym:  Sivilstatus ved 

terapitidspunkt: 

Sivilstatus 

etter terapi:  

Initiativtager til 

terapi:  

Antall 

terapeuter:  

Vil vurdere 

parterapi i 

fremtiden:  

Anders Gift Skilt Anders 2 Ja 

Bård Gift Skilt Anne 2 Ja 

Christian Gift Skilt Anne 3 Kanskje 

David Samboer Samboer Anne 3 Ja 

Eirik Gift Gift Anne 1 Ja 

Fredrik Gift Skilt Fredrik 1 Nei 
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3. Resultater og diskusjon 

I det følgende vil jeg legge frem resultater og forsøke å besvare spørsmålet som ble stilt 

innledningsvis: hvilke elementer i parterapi har menn opplevd som hjelpsomme og hindrende 

i møte med parterapi? 

 

3.1 Hva ønsket deltagerne seg ved inngang til parterapiprosess?  

Fellesnevneren for mennene her er lav grad av motivasjon for oppstart av parterapi. De tre 

grunnene som deltagerne nevnte var å møte Annes behov for parterapi, et generelt ønske om 

et bedre parforhold eller et ønske om en ryddig avslutning på forholdet.  

Fire av seks deltagere oppgav at det var deres partner som initierte tiltak og booket time hos 

parterapeut. Disse fire hadde ikke tidligere erfaring fra parterapi. To deltagere meddelte at det 

var de som ønsket oppstart av terapi. Begge deltagere hadde tidligere erfaring fra både 

individual- og parterapi.  

En av deltagerne delte hvordan det var Anne som ønsket terapi slik at de kunne få en ryddig 

avslutning på ekteskapet. Anne ønsket å diskutere praktiske ting som fordeling av omsorgstid 

for barna, organisering av nytt bosted og økonomiske spørsmål. Det viste seg at Anne på 

egenhånd hadde bestemt seg for å avslutte relasjonen. For deltageren kom dette som en 

overraskelse. Han oppgav som grunn til å bli med til parterapi at han ønsket å jobbe for å 

bevare ekteskapet. Disse to motstridende ønskene lot seg ikke forene, og det gjorde det 

utfordrende å følge Annes ønsker om praktisk håndtering av et brudd. De to øvrige deltagerne 

som fulgte Annes behov for terapi hadde lav grad av egeninteresse for å bli med. Anne 

uttrykte behov for å fokusere på å bedre parrelasjonen. Begge deltagere uttrykte en viss 

undring over Annes ønske, men ble med fordi hun ville det. 

«…og nå kommer en klassiker – det var at min ekskone da, ikke var fornøyd. Og jeg hadde 

kanskje, eller jeg hadde mer det utgangspunktet at jeg ikke hadde så mye å være misfornøyd 

med, fordi at vi hadde, vi hadde friske barn, ok jobber, ok hus. Egentlig ok liv, ellers så var 

det – vi var ikke helt ferdige med å pusse opp, vi.. ja. Jeg husker at jeg ikke helt forstod hva 

som var problemet.» 



23 
 

Deltagerne fortalte hvordan hverdagen etter deres syn stort sett fungerte greit og at det var 

vanskelig å forstå Annes høye krav til forbedring. Den siste deltageren ble med da Anne var 

klar på at de trengte innspill fra en tredjepart. En krise i relasjonen bragte frem et behov for 

endring og deltageren var beredt på å ta sin del av ansvaret.  

Et annet ønske for parterapi var ønske om mer seksuell nærhet i ekteskapet. En deltager 

fortalte hvordan ulike behov for intimitet mellom han og Anne påvirket relasjonen negativt. 

Denne deltageren hadde tidligere utstrakt erfaring med terapi, og tok selv initiativ til oppstart 

av terapi.  
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3.1.2 Hva ble resultat av parterapiprosessene? 

Resultatet av terapien ble for noen annerledes enn hva de hadde ønsket seg da de begynte 

terapi. Her er svarene mer varierte sammenlignet med hva mennene ønsket seg ved inngang 

til terapi. Det blir tydelig hvordan deltagerne nå har engasjert seg i prosessen. De tre 

hovedpunktene her handler om ny forståelse av forholdet, ny forståelse av Anne og 

selvinnsikt. To sidepunkter tar for seg avreagering samt bekreftelse på at Anne ikke kan 

endre seg.  

 

 

1. Ny forståelse av forholdet:  

De fleste deltagerne oppgav at de hadde fått et endret perspektiv på egne og Annes bidrag til 

forholdet. Det var ulik vekting på utdyping av perspektiv – enkelte fortalte om en dypere 

forståelse av Anne som avgjørende. For andre ble økt selvinnsikt viktig. De fleste opplevde 

en kombinasjon av disse som igjen førte til en bedre forståelse av samlivets dynamikk. Flere 

deltagere beskrev hvordan større selvinnsikt gjorde det lettere å handle ut i fra en bedre 

forståelse av egne bidrag inn i relasjon.  

 

«…det som vel jeg lærte var at, at det er lurt å prate om ting (latter). Det er lurt å prate om 

ting og ikke bare gå og tenke på ting i hodet sitt og konkludere på det. Da kan man ta feil. 

Jeg vet ikke om det bare er jeg som er sånn, men tror ofte at jeg tidligere har tenkt på en ting 

og så konkluderer jeg og liksom bare legger det til grunn uten at jeg nødvendigvis har 

Innsikt 

1. Ny forståelse 
av forholdet 

2. Ny forståelse 
av Anne 

3. Selvinnsikt 
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snakket med partneren min om det. Da kan det hende at jeg misforstår og har overdreven tro 

på at det og liksom forstå.» 

 

Deltagerne fortalte hvordan de fikk en bedre forståelse av samspillsmønstre. Det å lære mer 

om hvordan de kunne kommunisere på en måte som ikke trigget til krangling, var viktig for 

flere. Når kommunikasjonsmønstrene ble opplevd mer produktive gav det også mersmak 

rundt det å sette ord på egne følelser, behov og ønsker.  

 

2. Ny forståelse av Anne:  

Deltagerne gav rike beskrivelser av hvordan de i etterkant forstod mer om sin partner. Fire 

deltagere oppgav dette som noe som førte til endring. Aktuelle elementer her var bedre 

forståelse av Annes oppvekst og bakgrunn, hvordan egne valg påvirket Anne samt det å 

forstå Annes bidrag inn til samlivet. Det å forstå mer om Annes bakgrunn gjorde det lettere å 

forstå atferdsmønster i voksen alder, og brakte frem økt empati for hennes vansker. To av 

deltagerne delte hvordan de etter parterapi følte seg mer ansvarlig for egne handlinger etter å 

ha forstått hvordan deres arbeidsrelaterte valg påvirket Anne negativt. De samme to 

deltagerne fortalte også hvordan de nå bedre kunne se og sette pris på Annes bidrag i 

relasjonen.  

 

3. Selvinnsikt:  

Fem av seks deltagere løftet frem terapeutens rolle. Viktige elementer her var at terapeuten 

tydeliggjorde det som var vanskelig slik at deltagerne kunne forstå parrelasjonen på en ny 

måte. For en deltager ble eksempelvis Imago-metoden viktig for å forstå dynamikken i 

ekteskapet. Dette ble en kjærkommen kontrast etter tidligere erfaringer med å føle seg 

forvirret i parterapi. Struktur både på timer og terapiforløp ble også opplevd som 

meningsfullt. Tillit til at parterapeuten kunne fungere som en guide gjennom vanskelige og 

konfliktfylte følelser førte til at fire av deltagerne slappet av og kunne åpne opp for krevende 

samtaler. Det kjentes både godt og vanskelig å gi tillit til en fagperson, en «ekspert på 

følelser».  
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«...fordi hvis man er et par og bare kverner rundt på det samme hele tiden så blir det… litt 

som nå hvor jeg jobber med en sak der vi er to stykker som bare… vi jobber bare i sirkler og 

vi klarer ikke å snakke oss ut av ting. Og da er det forløsende med en tredjeperson som, altså 

som kommer med et helt nytt blikk og sier noe som trigger et helt nytt blikk som… som ikke er 

det samme som før. Det er hovedproblemet tenker jeg, at de som er i forhold bare snakker om 

det samme om og om igjen.» 

 

For enkelte var det overraskende hvor praktisk orientert terapeuten var. Aktive 

løsningsforslag rundt skilsmisseprosess og fordeling av barnesamvær og bolig ble positivt 

mottatt. Tiltak som hjemmelekser sikret også progresjon mellom timene. Halvparten av 

deltagerne fortalte at dette gav en følelse av aktiv handling i en situasjon som tidligere typisk 

ble beskrevet som fastlåst.  

 

«Jeg forstod mer om meg selv og også av partner, da. Og da blir på en måte også bidragene 

bedre på et vis, når man skjønner hva behovet er på begge sider så kan man fokusere 

bidragene på en måte som gjør at man treffer bedre. Det er lettere å finne frem når man vet 

lissom, vet hvordan terrenget ser ut.» 

 

Enkelte nevnte at ekspertveiledning rundt følelser gav bredere innsikt i egne 

reaksjonsmønstre. Det gjorde det også lettere å eksempelvis unngå å møte partners sinne med 

sinne og heller prøve å forstå underliggende følelse. Slik ble det mulig å komme ut av 

mønstre preget av eskalerende sinne. Deltagerne beskrev hvordan bedre kjennskap til eget 

følelsesliv gav økt grad av handlekraft. Det ble lettere å treffe gode beslutninger når eget og 

partners ståsted var kartlagt.  

 

I tillegg til de tre hovedkategoriene utkrystalliserte det seg i analyseprosessen to 

underkategorier som var aktuelle for noen av deltagerne. Disse punktene i materialet handlet 

om avreagering rundt forestående skilsmisse. To deltagere opplevde at Anne hadde bestemt 
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seg for å avslutte relasjonen og at besøket til parterapikontoret ble en ren formalitet. For en 

annen deltager handlet det om opplevelse av frikjenning av egen personlighet. Han fortalte at 

terapeuten henvendte seg til Anne og sa at «slik er han, det kan ingen endre på». Dette var 

både lettende og overraskende for deltageren. 

 

Fire av deltagerne avsluttet ekteskapet etter endt parterapi. Flere av disse fortalte hvordan 

parterapien hadde fungert som et rom for å kunne avreagere. Dette var hjelpsomt som et skritt 

på veien til å kunne forsone seg med bruddet. I etterkant ble det klart at ukentlige samtaler i 

siviliserte omgivelser føltes konstruktivt. Her var det rom for å kunne bearbeide vanskelige 

følelser rundt for eksempel utroskap og emosjonell avstand.  

 

Anders forteller:  

Altså, da det skjedde var jeg i en situasjon der jeg ikke kunne se på henne uten å 

nesten kaste opp. Jeg var så såret og, det var liksom en så stor eksistensiell sjokk at 

jeg kunne ikke gå eller holde meg oppreist. Så da, det var en slags, en slags lettelse på 

en måte med terapi. Vi hadde omgått hverandre under parterapien, og det var svært 

vanskelig for meg. Men etterpå så tenkte jeg liksom.. annerledes. I den forstand at det 

var en tapping av dårlig energi eller en utløsning av spenning som var… det var 

ganske ok. 

 

Det å ha en ukentlig avtale der det stod på agendaen å arbeide gjennom strev rundt 

tillitsbrudd var hjelpsomt i en ellers kaotisk tilværelse. Møtet på parterapikontoret gav 

rammer til å jobbe med vanskene på en mer konstruktiv måte. For Anders var ikke dette så 

enkelt der og da, men i ettertid fortalte han at det var en nyttig erfaring som hjalp han tilbake 

på beina igjen.  
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3.1.3 Hva er endringsfremmende?   

Deltagerne som opplevde endring i terapi beskrev på ulike måter en prosess. Videre analyse 

av disse fortellingene utkrystalliserte fire kategorier. Disse delene påvirker hverandre og er 

gjensidig nødvendige for å oppnå økt grad av forståelse for samlivet. Denne prosessen kan 

illustreres på følgende måte:  

 

 

 

 

Betegnelsen endring brukes i denne oppgaven for å beskrive prosessen der deltagerne 

opplevde positiv eller negativ bevegelse i en ellers fastlåst situasjon. Dette kunne være å få 

konkrete tips til å ordne med praktiske saker etter et samlivsbrudd, til mer innsiktsrettede 

opplevelser der mannen så seg selv og sine bidrag til parforholdet i et nytt lys. Fem av seks 

deltagere rapporterte om positiv endring på et eller annet nivå. For noen kom denne 

forståelsen først etter avsluttet terapi, mens for andre fulgte endringsbevisstheten underveis i 

prosessen. En deltager var klar på at ingen positiv endring hadde funnet sted. Han fortalte at 

hovedproblemet lå, etter hans syn, hos hans partner. Han opplevde at hun ikke var 

tilstrekkelig motivert til å jobbe for å endre seg, og dermed avsluttet de terapien og også 

parforholdet. Materialet viser at fire kategorier var viktige for å oppnå økt grad av innsikt i 

Resultat: 
innsikt 

Føle seg trygg 
nok i 

terapisetting 

Tillit til 
terapeut  

Terapeut gjør 
prosess 

forståelig 

Terapeut gir 
rom og tid slik 

at begge 
parter kan 

snakke og lytte 
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forholdet; det å føle seg trygg nok i terapisettingen, opplevelsen av tillit til terapeut, forståelig 

prosess samt å få rom og tid til og både snakke og bli lyttet til.  

 

1. Føle seg trygg nok i terapisetting 

Deltagerne som fortalte om endring i terapirommet kom stadig tilbake til temaet trygghet. 

Trygghet ble særlig fremhevet i møte med terapeut. De terapeutene som i størst grad lyktes 

med å skape en trygg ramme rundt samtalene ble også vurdert som dyktige. Trygghet blir 

beskrevet på ulike måter av deltagerne. Ord som «strukturert», «nøytral» og «konstruktiv» er 

gjennomgående. Fire av seks deltagere fortalte at oppstart av parterapi var Annes initiativ. 

For disse mennene ble møtet med terapeut som faglig autoritet viktig, da flere fortalte om en 

nederlagsfølelse rundt det å involvere en tredjepart. 

 

«… som sagt hun (terapeuten) tok ikke parti og begge var i fokus. Hun kom med konstruktive 

forslag, hun ble ferdig med ting. Man gikk liksom videre da, man følte at det var progresjon. 

Selv om hun selvfølgelig ikke avbrøt eller sa «nå har vi snakket nok om det», men på en sånn 

elegant måte så brakte hun oss videre. Så kom hun med veldig bra tips.» 

 

Mennene beskrev tryggheten de opplevde i samlivsterapien som en kontrast til hvordan 

vanskene ellers ble håndtert innad i paret. De fleste deltagerne delte historier om gjentagende 

mønstre med en følelse av fastlåsthet. Eirik beskrev møtet med parterapi som en positiv 

overraskelse. Han hadde lave forventninger ved oppstart, men fikk raskt tillit til den 

kvinnelige terapeuten. Hun fremstod kompetent og reflektert. Eirik opplevde at terapien var 

bra fra første time og han la sine skeptiske holdninger til side. Samtidig var det viktig for han 

å fremheve at selv om han fikk tillit til terapeut tidlig, så var prosessen tøff. Han gruet seg til 

hver time og synes det var vanskelig å snakke om at han hadde forelsket seg i en annen 

kvinne. Trygghet i møte med terapeut gjorde at han fortsatte i parterapi og kunne stå i at det 

er både positivt og vanskelig.  

Deltagerne var verken opptatt av terapeutens kjønn eller antall års erfaring i vurderingen om 

de følte seg trygg nok med terapeut. For mennene handlet det mer om en umiddelbar følelse 

eller «kjemi» under det første møtet.  Bård møtte to terapeuter - først en mannlig, så en 
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kvinnelig. Første terapeut ble beskrevet som «brå» og «for direkte», det var ingen klaff. De 

ba om ny behandler og den andre terapeuten innga til tillit fra første møte. Bård følte at hun 

var på lag med paret og ønsket å finne gode løsninger for dem begge. Han fortalte at kjønn 

ikke var viktig i denne prosessen, det er personen som teller.  

 

Heatherington med kolleger undersøkte hvilke ingredienser som var viktige for en vellykket 

parterapibehandling. Forskningen tok utgangspunkt i klientens perspektiv og kom frem til en 

oversikt med fem underpunkter (Heatherington et al., 2005). Det første punktet omhandler et 

godt følelsesmessig bånd til terapeuten der denne blir oppfattet som omsorgsfull, empatisk og 

optimistisk. Dette funnet harmonerer godt med deltagernes tilbakemeldinger: det med å føle 

seg trygg nok var viktig for dem. Det kan tenkes at trygghet er en følelse som kan beskrives 

langs et kontinuum. Her kan man på ene ytterpunkt føle seg utrygg, mens stor grad av 

trygghet ligger i motsatt ende.  Mennene beskriver hvordan følelsen av å være trygg nok var 

tilstede eller fraværende fra første møte.  Til tross for følelsen av å være trygg tok ikke dette 

vekk fra andre, vanskelige følelser. Det kan se ut som at trygghetsfølelsen gjorde det mulig å 

stå i den krevende parterapien.  

 

2. Tillit til terapeut  

Tillit til terapeut er viktig for å kunne åpne opp følelsesmessig. Ulike beskrivelser av 

terapeutegenskaper som innbyr til tillit er «profesjonell», «faglig dyktig», «direkte» og 

«rolig». David beskriver møtet med sin terapeut som en mann som passet til rollen. 

Terapeuten er rolig og lavmælt med gode lytteevner. Samtidig er han også direkte i sine 

tilbakemeldinger. David jobber mye og er investert i sin karriere. Han forteller at Anne er 

frustrert fordi hun mener at de tilbringer for lite tid sammen. Terapeuten møter 

problemstillingen med å si at David er en mann som trives med høyt arbeidspress og at det er 

slik han er. Terapeuten anbefaler Anne å akseptere dette om hun ønsker å fortsette i forholdet. 

David beskriver lettelse over å ha blitt ‘frikjent’, samtidig som han er overrasket over 

terapeutens direkte stil.  Han hadde sett for seg at parterapi handlet om snakking «rundt 

grøten» og at paret skulle komme til konklusjoner på egenhånd. Terapeuts direkte stil 

resonnerte med Davids egen oppfatning av problemet og han føler seg forstått.  
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Majoriteten av deltagerne ble med i parterapi på Annes initiativ og de forteller at det var 

vanskelig å skulle involvere en tredjepart i vanskene innad i paret. Tanken om at man burde 

ordne opp i egne problemer er gjennomgående og det kan føles som et nederlag å måtte be 

om hjelp. Et annet aspekt handler om at det er krevende å skulle innlemme en terapeut i 

parets historie med alle sine detaljer og ulike vinklinger.  

 

«…å prøve å oppsummere forholdet til noen som ikke kjenner deg er ganske spess, men 

man merker jo også at den man prater med har sin egen subjektive vinkling på alt. Så 

liksom sier man sånn «kan ikke du fortelle meg alt som er om deg, så kan hun fortelle alt 

som er om seg og skal man fortelle alt som er om oss, så skal til syvende og sist så skal 

jeg si det som er om dere og så skal dere få tips». Det er litt sånn, veldig spess, fordi man 

har mange små nyanser, fordi man har små nyanser i alt som fargelegger et forhold. Men 

det de hører er kanskje ikke helt riktig, så ja…» 

 

Deltagerne som følte at de ble forstått av parterapeuten forteller at tillit oppstod i møte med 

en objektiv profesjonell. Her lå fokus på paret og deres ønske om bedring i samspillsmønstre. 

Det er viktig for mennene at terapeutens subjektive vurderinger ikke kommer i veien for 

deres egne behov og ønsker innad i paret. Terapeuten må være tilstede for dem, og være 

lydhør i møte med det paret trenger.  

  

Prosessen med å forstå menn kan begynne med å forstå deres sosialiseringsprosess (Englar-

Carlson et al., 2005).  Et av de sentrale premissene for sosialkonstruktivistiske 

kjønnsperspektiv er at det ikke finnes en gitt maskulinitet som gjelder menn generelt. Det kan 

være mer nyttig å se hvordan maskulinitet varierer i henhold til sosial og kulturell kontekst. 

Innenfor vestlig, tradisjonell maskulinitet kan egenskaper som konkurransedyktighet, tøffhet 

og fokus på status sees på som viktige.   

Denne undersøkelsen støtter delvis teorien om vestlig, tradisjonell maskulinitet.  To av 

deltagerne fortalte hvordan de initierte parterapi. Disse hadde også tidligere erfaring med 

individualterapi og parterapi fra tidligere relasjoner. Begge ønsket seg oppstart av parterapi 

tidligere, men beskriver at Anne ikke så behovet for dette. Fire av de øvrige deltagerne var 
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klare på at parterapi var noe de så på som negativt i starten. De ønsket å ordne opp i egne 

problemer og opplevde det som vanskelig å skulle involvere en «fremmed» med i samtalen. 

Slik sett kan man se at tradisjonelle verdier er aktuelle for deltagerne, og at idealet om å 

ordne opp selv kan komme i konflikt med en fastlåst situasjon for paret.  

Å be om hjelp for samlivsvansker kan på mange måter være motsatt atferd av den ventede, 

maskuline rollen (Mahalik, 2003). Egenskaper som er nyttige i terapi handler om å være 

villig til å dele det som vanskelig samt å kunne romme kapasitet for emosjonell intimitet 

(Betz et al., 1993). I en slik prosess kan det sees på som naturlig at både mannlig og kvinnelig 

part har behov for å føle tillit til terapeuten for å kunne åpne opp følelsesmessig og ta i mot 

hjelp. Allianse mellom klient og terapeut i parterapi er i like stor grad knyttet til utfall som 

innen individualterapi (Friedlander et al., 2011; Sexton et al., 2013; Snyder og Halford, 

2012). Den terapeutiske relasjonen består av enighet om mål, enighet om veien til målet samt 

kontakt mellom terapeut og klient (Bordin, 1979). For parterapi er det to viktige elementer 

som spiller inn, nemlig hvordan parterapeuten forholder seg til to allianser og hvordan disse 

balanseres. I tillegg er det av betydning hvordan alliansen innad i paret er, da dette kan 

påvirke deres motivasjon til å oppsøke hjelp (Pinsof et al., 2016).  

 

 

3. Terapeut gjør prosess forståelig  

To av seks deltagere forteller at de hadde samme terapeut gjennom hele parterapiforløpet. De 

øvrige hadde to eller tre terapeuter. To av mennene forteller at grunnen til terapeutbytte var at 

opprinnelig tildelte terapeut ikke lenger var tilgjengelig. For de andre to var opplevelsen av 

manglende kjemi og forvirrende terapiprosess årsak til bytte. Flere av mennene deler historier 

rundt det de opplevde som uklare terapiprosesser.  

For Christian ble møtet med Imago-terapi klargjørende. Terapeutene brukte tid 

innledningsvis til å forklare teorien bak terapien. Imago-terapi er en relasjonsterapi som ble 

utviklet på 80-tallet (Brown, 1999). Terapiretningen henter inspirasjon fra psykodynamisk, 

systemisk og kognitiv teori og metode. Fokus ligger på å se sammenheng mellom tilknytning 

og relasjonsutvikling for å forstå samspill blant annet i parforhold. Den strukturerte dialogen 

står sentralt og handler om speiling, anerkjennelse og empati. Dette gav mening for Christian 
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og videre øvelser innenfor Imago-teorien føltes konstruktive fordi han forstod hensikten bak 

dem. Møtet med Imago var tredje runde med parterapi. De to tidligere forløpene beskriver 

han som «forvirrende» og «uklare».   

Noen av deltagerne fortalte om hvordan terapeuten forklarte følelsers funksjon og hvordan 

forholde seg til disse på en god måte. Dette gav gjenklang hos flere av mennene og gjorde det 

lettere å forholde seg til egne, vanskelige følelser. En positiv effekt var at det også ble lettere 

å forstå Annes følelsesliv.  

 

«Pluss at vi fikk jo de verktøyene som gjorde at vi istedenfor å reagere på hverandres 

følelser så så vi på det under streken. Hun (terapeuten) tegnet et sånt åttetall vannrett. 

Der følelsene stammer fra ett eller annet under streken som ikke er så synlig som 

følelsene over streken. For eksempel hvis en var sint var det fort gjort å hive seg på 

den og liksom krangle over på det. Uten da og egentlig å tenke over hvorfor personen 

var sint. Da fikk vi diskusjonen ned på de tingene det egentlig gjaldt.» 

 

Konkretisering av det som er vanskelig å forholde seg til ble satt pris på. Deltagerne forteller 

at det å forstå mer rundt egen dynamikk bidro til innsikt av egne bidrag innad i parets 

vansker.  

Deltagerne beskrev at psykoedukasjon opplevdes klargjørende. Forklaring og bevissthet rundt 

følelseslivet samt primær- og sekundfølelser (Greenberg, 2008) gav gjenklang. Det å kunne 

forstå at følelsen som kommer til overflaten er en annen enn den underliggende gir 

valgmuligheter rundt hvilken følelse man skal respondere på hos partner.  Det å forstå 

grunnlaget for å investere tid og eventuelt penger i terapi var viktig for deltagerne. Dette gav 

en følelse av en rød tråd som det var konstruktivt å følge videre i terapiforløpet.  

Forskning fra Heatherington og kolleger viser også hvordan det å arbeide mot klare mål er 

viktige endringsmekanismer sett fra klientens perspektiv (Heatherington et al., 2005). I tillegg 

rapporterer flere studier at klientene ønsket at parterapeuten hadde hatt mer styring, fokus og 

struktur i terapiforløpet (Anker, 2009; Sprenkle et al., 2009; Sundet, 2011). Ved å kunne gi 

praktiske, håndgripelige forslag og råd tidlig i forløpet inngav dette til tillit til parterapeut. 

Videre indikerer studier at parterapeuter som hadde lite fokus og struktur hadde dårligere 
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utfall sammenlignet med terapeuter med større grad av fokus og struktur (Sexton et al., 

2013). Disse studiene demonstrerer viktigheten av at terapeuten arbeider innenfor klare 

faglige rammer med høy grad av fokus og struktur.  

Deltagerne i denne undersøkelsen støtter delvis opp om disse funnene. De forteller at det 

føltes trygt når terapeut kom med forklaringer som gav mening rundt indre prosesser. 

Imidlertid hadde ingen av deltagerne innspill rundt målarbeid eller det å sette delmål i 

terapien underveis. Dette kan muligens være relatert til at flere var i utakt med Anne rundt 

hvorvidt de ønsket å forbli i relasjonen eller ei. Det blir vanskelig å sette seg felles mål når 

paret har ulike ønsker og behov for terapien i utgangspunktet.   

 

4. Terapi gir rom og tid til å snakke og lytte til begge 

Deltagerne beskrev at terapisettingen var annerledes enn eksempelvis å prate hjemme. Når de 

kommer til sine ukentlige samtaler var det satt av tid og sted til å fordype seg i det som er 

vanskelig innad i paret. Majoriteten av deltagerne fortalte at dette var nyttig fordi samtalene 

med en terapeut føltes konstruktive og at det dermed nytter å gå inn i det som har blitt 

fastlåst.  

For Eirik var det nyttig at terapeuten foreslo for paret at de skulle ha faste tider også utenom 

parterapitimene til å snakke om problemene. Eirik og Anne gikk tur en fast kveld i uken, 

etterfulgt av terapitime dagen etter. Deretter var det fri resten av uken fra å diskutere vansker. 

For Eirik ble denne avtalen positiv, fordi han tidligere aldri visste når temaet om hans 

utroskap ble bragt på bane. Dermed gikk han rundt i helspenn og gruet seg til at Anne skulle 

«slippe bomben». Det å få et eget rom der paret kunne utforske problemene føltes 

forutsigbart og dermed trygt for ham.  

 

«Forskjellen på å snakke vi to (Anne og deltager) og å snakke med en terapeut er for det 

første at vi hadde da satt av tider til å snakke. For det andre får man jo på en måte et 

menneske som veileder, som får samtalen til å være, være altså.. hva er ordet for det.. altså 

du føler at det er konstruktivt da, det bringer deg videre.» 
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Mennene forteller at parterapi innebærer å snakke med partner på en annen måte enn 

tidligere. Det å bli lyttet til gjør det også enklere å lytte til Anne når hun forteller. Terapeuten 

tilrettela for plass til paret slik at det var rom for at begge kan snakke og lytte til hverandre. 

Dette var en kontrast til hjemmesamtaler der praten var preget av avbrytelser og gjentagelser 

rundt det samme. Det å ha en nøytral tredjepart i rommet som guidet dem gjennom turtaking 

til å lytte og snakke satte en forutsigbar ramme som åpnet opp for en bedre forståelse av 

forholdet.  

Den terapeutiske samtale skiller seg fra vanlig snakking mellom to eller flere individer. 

Terapeutens jobb består blant annet av å lytte og observere, både det som kommuniseres og 

det som forblir taust. For klienter kan dette føles konstruktivt, og opplevelsen av å bli sett og 

hørt av et annet menneske kan legge til rette for å se og høre seg selv og andre på en ny måte. 

Bruce Wampold har utviklet en metateori som vektlegger betydningen det har for klientene å 

føle seg sett, møtt, forstått og oppmuntret av terapeuten (Wampold og Budge, 2012; 

Wampold og Imel, 2015). Videre argumenterer Wampold for at en del av det profesjonelle 

møtet også inneholder allmennmenneskelige behov for tilknytning og tilhørighet. En del av 

metateorien tar også for seg viktigheten av at terapeuten klarer å formidle en forklaring på 

klientens problemer på en god måte.  

Terapeuten kan bli en viktig rollemodell for sine klienter. Egenskaper som det å lytte og 

kunne tilby støtte, aksept, validering og forståelse bør inngå i terapeutens repertoar (Fincham 

og Beach, 2010). Det å kunne oppleve et rom der terapeuten tilbyr å lytte kan i sin tur 

muliggjøre at deltageren kunne tilby dette videre til Anne. Empatisk og aktiv lytting er 

assosiert med bedre konfliktløsning innad i paret (Stanley et al., 2002). Gottman og Gottman 

hevder at det ikke er mengden eller hyppigheten av konflikter som er avgjørende, men 

snarere måten disse blir håndtert på (Gottman og Gottman, 2015). I dette øyemed viser 

resultatet fra dette utvalget at det å bli lyttet til gjør det lettere å møte partner med en åpen 

holdning.  

 

5. Innsikt.  

Økt kompetanse i snakking kan gi mersmak. Det å sette ord på vanskelige tema og oppleve 

dette som positivt i møte med partner var for flere av deltagerne en ny opplevelse. Dette var 
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en annen måte å håndtere problemer på og innebar å invitere Anne med på prosessen 

underveis.  

«…det som vel jeg lærte var at, at det er lurt å prate om ting (latter). Det er lurt å prate om 

ting og ikke bare gå og tenke på ting i hodet sitt og konkludere på det. Da kan man ta feil. 

Jeg vet ikke om det bare er jeg som er sånn, men jeg tror ofte at jeg tidligere har tenkt på en 

ting og så konkluderer jeg og liksom bare legger det til grunn uten jeg at nødvendigvis har 

snakket med partneren min om det. Da kan det hende at jeg misforstår og har overdreven tro 

på at det å liksom forstå. Og så er man liksom ferdig i prosessen før man har begynt å snakke 

med partner. Det mønsteret har jeg endret på. Jeg har skjønt at jeg ikke får med meg alt 

(latter).» 

 

For Christian ble møtet med Imago-basert terapi en positiv opplevelse. Han fortalte hvordan 

møtet med denne terapimetoden hjalp han til å se Anne slik hun hadde behov for å bli sett. 

Det å kunne sitte ned og snakke sammen på en måte som handlet om å ta den andres 

perspektiv løsnet på den fastlåste dynamikken.  

 

Endringsfremmende oppsummert:  

Femte tema handler om hvordan mannen forstår seg selv, Anne og relasjonen bedre. Denne 

innsikten kommer som et resultat av de fire foregående tema. De to første punktene tar for 

seg mannens møte med terapeuten. Han trenger å føle seg trygg nok i terapisettingen og han 

har behov for tillit til terapeut. Tredje og fjerde tema tar for seg hvordan mannen har behov 

for å bli trygg på selve terapiprosessen. For det første trenger han at terapeut gjør prosess 

forståelig ved å forklare teoretisk rammeverk og gjerne gi god psykoedukasjon rundt 

emosjoner. Videre trenger han at terapeuten skaper en forutsigbar ramme rundt samtalene 

som gir rom og tid for både han og Anne til å snakke og lytte til hverandre. Dette fører til 

innsikt rundt egne bidrag til samlivsvansker. Det gjør det også lettere å høre på og forstå 

Annes synspunkter. Når deltagerne får grep om egne og Annes vansker blir det lettere å forstå 

parets dynamikk. Økt forståelse gir en følelse av valg til å fortsette i samme mønstre eller å 

utforske en ny løsning.  
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Dette funnet er i tråd med Heatheringtons forskning. Her kommer kognitiv endring og innsikt 

som femte og siste punkt på listen over ingredienser for en vellykket parterapibehandling 

(Heatherington, 2005). Dette sier noe om hva som må være på plass for at kognitiv endring 

og innsikt kan finne sted; et godt følelsesmessig bånd med terapeut, positive emosjonelle 

opplevelser, arbeide mot klare mål samt terapeutens kloke teknikkbruk.  
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3.1.4 Hva er til hinder for endring? 

Deltagerne kunne fortelle om mange og ulike grunner til at positiv endring ikke fant sted. 

Samtlige deltagere hadde en rekke eksempler med opplevelser de var misfornøyd med i 

terapi. Svarene er delt inn i to temaer. Første gruppering handler om møtet med terapeut. 

Siste gruppering tar for seg hvordan deltager og Anne i utgangspunktet har ulike behov og 

ønsker. Hoveddelen av svarene omhandler det som mennene oppfattet som egenskaper ved 

terapeut. Om møtet med terapeut opplevdes negativt var dette til hinder for gode 

endringsprosesser videre.  

 

«…han (terapeuten) virket ganske uerfaren selv om han var ganske gammel. Han minnet om 

han Dr. Jakobi fra Twin Peaks (karakter fra tv-serie som gjentar andre innspill)… så hos han 

fikk jeg en gøyal opplevelse, samtidig som, samtidig som han var irriterende. Han gjentok, 

han gjentok alt jeg sa. Så jeg følte at hvis jeg trenger en båndopptager så kan jeg bare kjøpe 

det på Claes Ohlson.» 

 

Opplevelsen av dårlig kjemi med terapeut ble av fem deltagere løftet frem som problematisk. 

For tre av deltagerne ble det oppgitt som grunn til at de byttet terapeut. Opplevelsen av en brå 

terapeut med manglende takt ble oppfattet negativt. Deltagerne beskrev hvordan opplevd 

kjemi med terapeut var noe de raskt noterte seg. Om terapeuten først ble oppfattet på en 

negativ måte fortalte deltagerne at videre parterapiprosess med vedkommende ikke var 

aktuelt. Videre sa de at Anne delte deres syn på at terapeutens egenskaper ikke fungerte for 

dem som par.  

 

«Vi fikk først en mannlig terapeut, men det var bom. Jeg følte at han prata veldig, veldig fra 

levra og vi ble litt satt ut.. Han var alt for brå, alt for.. han jobber der ennå, tror jeg.. Han 

spurte ekskona mi direkte om hun hadde liggi med en annen, eller hva sa han, han var brå 

egentlig.» 

To deltagere delte oppfattelsen av at terapeuten var partisk og tydelig støttet en part. Da ble 

det vanskelig å føre en balansert samtale videre. Flere fortalte at det ble krevende å håndtere 
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at terapeut signaliserte liten tro på forholdet. Både manglende eller for direkte anvisninger i 

terapien var vanskelig for deltagerne å forholde seg til. En opplevd diffus terapeut der det 

teoretiske rammeverket ble utydelig for deltagerne, føltes også utrygt og gav manglende 

følelse av progresjon.  

 

Kjønn på deltagerne spilte også inn. Anders reflekterte rundt at han følte seg «forhåndsdømt» 

av kvinnelig terapeut fordi han er mann. Han fortalte hvordan det var som om han betalte for 

alle sine ‘brødres tidligere synder’ fordi han viste sinne mot Anne i terapirommet. Konen 

ønsket å avslutte ekteskapet og Anders følte at beslutningen ble tatt for han. Måten han løste 

dette på var å unngå å sette ord på vanskelige følelser i parterapien. Han viste heller mer 

sosialt akseptable sider ved seg selv, og fikk ros av terapeuten for dette. Flere av deltagerne 

var usikre på terapeutens retningslinjer. De lurte på om terapeut og Anne snakket mellom 

timene. Årsaken var at Anne og terapeut kunne virke uvanlig samstemte rundt enkelte av 

Annes vansker. Disse mistankene ble verken luftet eller bekreftet, men ble liggende som et 

ubesvart spørsmål for deltagerne.  

 

Fellestrekk for denne kategorien omhandler utrygghet i møte med terapisituasjonen. 

Terapeuten ble naturlig nok stående som en representant for en terapisetting som for noen av 

mennene var uvant eller fremmed. For enkelte menns sosialiseringsprosesser blir det viktig å 

skulle være selvhjulpen i møte med psykiske vansker. Det å skulle oppsøke hjelp ble av flere 

beskrevet som vanskelig. Terapiforskning viser at arbeidsallianse med behandler kan forklare 

30 % av utfallet (Lambert, 2013). Terapeuten spiller dermed en viktig rolle i 

endringsprosessen og kan påvirke utfallet i både positiv og negativ retning.  

Mennene hadde rike beskrivelser av terapeutene. Deltagerne gav i intervjuet uttrykk for 

behov for å lufte vanskene de hadde i møte med sine terapeuter. Fire av seks deltagere skilte 

seg i etterkant av parterapi. For tre av disse var ikke dette noe de selv ønsket og Anne ble 

beskrevet som pådriver til skilsmisseprosessen. I den forstand er det kanskje ikke så rart at 

terapien og terapeuten ble beskrevet i negative ordlag gitt at utfallet var uønsket.   

Lamberts forskning har, som tidligere nevnt, vist hvordan blant annet tidlig etablering av 

terapeutisk allianse predikerer positivt utfall (Lambert, 2007). Videre kan det synes som om 
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lav grad av opplevd terapeutisk allianse fra deltagerens side svekker mulighet til positivt 

utfall. Hoveddelen av svarene om hva som hindret endring i denne oppgaven omhandler det 

som mennene oppfattet som egenskaper ved terapeut. Møtet med en opplevd uerfaren 

terapeut gjorde det vanskelig å slappe av i en ubekvem setting. Deltagerne beskriver hvordan 

fokuset da gikk fra gransking av paret og over til terapeutens væremåte.  

 

 

2. Ulike ønsker og behov i ekteskapet  

Deltagerne fortalte også om hvordan ulike behov og ønsker mellom dem og Anne kom i 

veien for positiv endring i terapi. Halvparten av deltagerne opplevde at Anne hadde bestemt 

seg for å avslutte ekteskapet da de oppsøkte parterapi. Dette ble forvirrende, fordi deltagerne 

opplevde at Anne var der for å organisere det praktiske rundt et samlivsbrudd, mens de selv 

forsøkte å forstå hva skjedde.  

 

«I vårt tilfelle, jeg trur vi hadde to forskjellige mål med parterapi, ehm.. For meg var det for 

å få en bedre forståelse av hva som hadde skjedd (i ekteskapet), ehm, for ekskona så jeg trur 

det var mer en slags formalitet.» 

 

Anders forteller at han underveis i ekteskapet gjentatte ganger hadde foreslått parterapi for å 

håndtere samlivsvansker. Han opplevde at Anne ikke ønsket dette. Da hun brått annonserte at 

ekteskapet var over bestilte de time på Familievernkontoret. Anders sine forventninger 

handlet ikke om å redde paret, men å begrense skade rundt barnas opplevelse av en 

omveltende hendelse. Det ble vanskelig å få noe positivt ut av terapien når Anne raskt ville 

videre mens han beskriver seg selv som «blindet av sjokk».  

 

En annen måte å være i utakt med Anne på handlet om å ha ulike behov og ønsker innad i 

parforholdet. Dette kunne handle om forskjellige forventninger til intimitet eller 

tidsprioritering med partner. David var opptatt av sin karriere og trives med lange dager på 
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kontoret. Overtid og jobbsamlinger så han som en naturlig del av hverdagen. Han fortalte at 

Anne hadde et større behov for kvalitetstid sammen. I parterapi følte David seg frikjent av 

terapeuten. Terapeut sier nemlig til Anne at hun enten må godta deltagerens innstilling til 

jobb eller så må de skille lag. For David var det en lettelse å bli frikjent på denne måten, 

samtidig som han bekymret seg hvordan det er for Anne å høre dette.  

 

Ulike behov rundt intimitet ble også tematisert av enkelte deltagere. For Fredrik ble dette 

grunnen til å oppsøke hjelp på vegne av paret. Han opplevde det vanskelig å leve i et samliv 

med lite fokus på seksualitet og nytelse. I terapien ble det tydelig for han at Anne i liten grad 

ønsker å endre seg rundt dette, og de bestemmer seg for å avslutte samlivet.  

 

Samtlige deltagere fortalte i større eller mindre grad om hvordan ulike behov mellom dem og 

Anne gjorde samlivet vanskelig eller umulig å fortsette i. Enten Anne hadde bestemt seg for å 

avslutte ekteskapet eller det var ulike behov rundt seksualitet så beskrev mennene hvordan 

vanskene hadde vedvart over lengre tid. I dette utvalget var utfallet av parterapi at fire av seks 

deltagere avsluttet parrelasjonen. Samtlige beskriver hvordan de på egenhånd med Anne, selv 

hadde forsøkt å løse opp i vanskene i lengre tid før de oppsøkte parterapi.  

Gottman og Gottman estimerer at opp til 69 % av konflikter innad i paret ikke lar seg løse 

(Gottman og Gottman, 2015). Bakgrunnen for dette er at vanskene er knyttet til ulike 

personligheter, samt eventuelle personlighetsforstyrrelser. Nøkkelen til god funksjon ligger i 

hvordan parene forholder seg til disse uenighetene og at de utvikler en dialog rundt hvordan 

de håndterer denne ulikheten. Med dette ønsker Gottman og Gottman å vise at katarsis-

teorien ikke er gjeldende i parterapi. Katarsis-teorien sier at det er viktig for partene å få utløp 

for sine vanskelige følelser gjennom konflikt. Deltagerne i dette utvalget fortalte om hvordan 

de opplevde seg i utakt med Anne, samt en gjennomgående ulik forståelse av hva som var 

problemet. Dette kan vanskeliggjøre problemløsning når partene ikke er enige om hva 

problemet består av.  
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4. DISKUSJON:  

Det kan se ut som at deltagerne fulgte en prosess der ulike elementer måtte være tilstede for å 

skape positiv endring. Det først å bli trygg på selve terapeuten og følelsen av å komme til en 

profesjonell som har mer forståelse enn en selv rundt endringsarbeid, var viktig. Det var 

avgjørende for mennene i utvalget å møte terapeuten som en trygg og dyktig fagperson de 

følte det det «klaffet med».  Dette gjorde det trygt nok å åpne opp rundt sensitive tema. 

Videre ble klargjøring rundt den terapeutiske prosess viktig. Flere av deltagerne fortalte 

hvordan det å forstå grunnen til at ulike øvelser ble introdusert i timen, eller det å ha et 

overblikk over det teoretiske grunnlaget, var avgjørende for å skulle gi seg i kast med 

vanskelige samtaler videre. Når prosessen ble opplevd meningsfull, ble det godt å få rom til 

både å få snakke og å bli lyttet til. Dette gjorde det lettere å lytte til Anne også, og ta inn over 

seg hennes perspektiver. Det å bli hørt og sett selv, åpnet opp for å høre og se partner. Her 

kan videre endring skje fordi deltagerne hadde en bedre forståelse av seg selv og partner, 

hvilket førte til en bevissthet rundt valg og det å velge å prøve ut nye løsninger.  

Ved oppstart av terapi så deltagerne for seg større grad av ytre endring enn det som viste seg 

ved terapiens avslutning. Her kunne de fortelle at drivkraften for parterapi var å møte Annes 

ønske om en nøytral tredjepart, generelt ønske om en bedre relasjon eller en ryddig 

avslutning på ekteskapet. Ved parterapiens avslutning rapporterte deltagerne om økt grad av 

indre eierskap til positive endringer i samlivet, der det kan se ut som at terapi førte til styrking 

av personlig agens.  

 

Materialet viste også til flere hindringer i veien til endring. Av to aktuelle kategorier med 

fokus på terapeut og ulike behov i ekteskapet er det terapeutfokuset som skiller seg ut som 

særlig viktig. Dette samsvarer med funnet til Symonds og Horvath, der en tidlig, sterk 

allianse med mannen predikerer positivt utfall i parterapi (Symonds og Horvath, 2004). 

Senere kom Shephard og Harway og støttet opp under denne forståelsen der de antyder at en 

årsak til at parterapi ikke lykkes er at menns unike behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av 

parterapeut (Shephard og Harway, 2012).  

 

Deltagerne gav fyldige beskrivelser av terapeutens kvaliteter på godt og vondt. Detaljene 

rundt egne, indre prosesser syntes det mer krevende å sette ord på. Kan dette indikere at det 

var enklere å beskrive møtet med den andre? Fire av seks deltagere gikk hver sin vei i 
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etterkant av parterapiprosessen. Tidligere i oppgaven har jeg drøftet hvordan et positivt 

resultat av parterapi er mer krevende å bedømme enn eksempelvis ved individualterapi. I 

individualterapi kan symptomreduksjon være en klar indikasjon på vellykket terapi. Innen 

parterapi kan oppløsning av paret være en god løsning for en eller begge av partene. For 

majoriteten av deltagerne i dette utvalget, var avslutning av ekteskapet for et negativ resultat 

å regne. Dette kan fargelegge deltagernes opplevelse av prosessen samt møtet med 

parterapeut. Videre delte flere deltagere historier om hvordan de hadde ønsket seg hjelp på et 

tidligere tidspunkt, og de forteller at Anne ikke var enig i denne vurderingen. Kanskje er det 

slik at for enkelte par så kommer parterapi for sent? Om det er slik at parterapi blir sett på 

som siste ledd i en lang prosess kan dette vanskeliggjøre en parterapeuts intervensjoner og 

håp om positiv endring. Gurman hevder at par som har det vanskeligst ved oppstart av terapi, 

også er de som har verst ved avslutning (Gurman, 2011). Dette mener han kan være en 

begrunnelse til å oppmuntre par til å komme til behandling før problemene vokser seg større. 

Videre forskning på dette feltet er nødvendig for og utforske parterapiens effekt på ulike 

stadier i samlivet.  

 

Denne studien har fokusert på menns opplevelser av endringsfremmende og 

endringshemmende elementer i parterapi. Flere av deltagerne uttrykte takknemlighet for at 

deres stemme ble løftet. Undersøkelsen har dog også sine begrensninger. Utvalget er lite. Det 

er vanskelig å si hvor kjønnsspesifikke funnene er, da undersøkelsen ikke tar inn Annes 

perspektiv.  

 

Parterapifeltet synes å være i gang med en endringsprosess der man i mindre grad studerer 

paret som helhet. Stadig flere studier fokuserer på kvinner og menns unike behov og ønsker 

underveis i parterapiforløpet. Dette er å anse som positivt, da terapeutisk skreddersøm er et 

gode. En dyktig terapeut er en fleksibel terapeut som ikke er låst av forhåndsantagelser eller 

teoretisk rammeverk. Hvert par trenger å bli møtt som en unik konstellasjon, bestående av det 

enkelte individs behov og ønsker, lengsler og smerte.  
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5. Konklusjon  

Ved avslutning av undersøkelsen er det klart for meg at terapeutens rolle for utfall i parterapi 

er viktig. Deltagerne fortalte om hvordan opplevd «kjemi» med terapeut var umiddelbar, og 

den ble typisk kategorisert som «god» eller «dårlig». Ved opplevd dårlig kjemi var det ingen 

av deltagerne som rapporterte gode endringsprosesser videre. Dette funnet impliserer at en 

god parterapeut er en parterapeut som evner å fremstå som en trygg og kompetent veileder.  

Forskningen rundt kjønnsspesifikke preferanser i parterapi er i sin spede begynnelse og 

ytterligere studier trengs for og kunne bygge videre på denne tradisjonen. For terapeuter som 

jobber i samlivsfeltet er håpet at denne oppgaven kan bidra til nyttig informasjon rundt møtet 

med den mannlige part. Kanskje kan den også inspirere til videre utforskning av denne 

viktige tematikken.  Forståelsen av kjønn og ulike behov og ønsker knyttet til henholdsvis 

manns- og kvinnerollen er viktig å ta med seg inn i samlivslandskapet. Ønsket om stadig 

tettere skreddersøm i terapeutisk møte med individet kan være med å bidra til positive 

terapiutfall for samfunnets kanskje viktigste institusjon – kjærlighetsrelasjonen.  
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Personvernombudet for forskning 

  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                    Prosjektnr: 61400 

 VURDERING Den 20. juli trer EUs personvernfordning, samt den nye norske 

personopplysningsloven, i kraft. Prosjektet ditt er imidlertid vurdert etter dagens 

personopplysningslov, ettersom prosjektet ble meldt inn før det nye regelverket begynner å 

gjelde. Etter dagens lovverk har ditt prosjekt behandlingsgrunnlag i samtykke, jf. 

personopplysningsloven § 8 første ledd og § 9 a), og er vurdert av personvernombudet med 

hjemmel i personopplysningsforskriften § 7-27. Vi har i tillegg vurdert at informasjonsskrivet 

og samtykkeskjemaet ditt mottatt 17.07.18 fyller kravene til et informert samtykke også etter 

det nye regelverket. Det er derfor vår oppfatning at du vil ha gyldig behandlingsgrunnlag i 

utvalgets samtykke når det nye regelverket trer i kraft 20. juli, da i medhold av 

personvernforordningen artikkel artikkel 9 nr. 2, bokstav a),jf. ny personopplysningslov § 10. 

 FORMÅL Formålet er å undersøke  hva menn finner virksomt i samlivsterapi. Forskning 

indikerer at en tidlig, sterk allianse med mannlig part predikerer positivt utfall. Forståelsen av 

at kvinner og menn kan ha ulike behov i en slik prosess kan hjelpe terapeuten til å 

tilrettelegge for dette for på den måten å øke sjansen for godt utfall. 

 SENSITIVE DATA OG DATASIKKERHET Det behandles sensitive personopplysninger 

om helseforhold. 

 Personvernombudet legger til grunn at forskere og studenter etterfølger Universitetet i Oslo 

sine interne rutiner for datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk 

eller lagres på mobile enheter, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig. 

 PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING Forventet prosjektslutt er 30.06.2019. Ifølge 

prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres. Anonymisering innebærer 

å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å: - 

slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) - slette/omskrive indirekte 

personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som f.eks. 

bosted/arbeidssted, alder og kjønn) - slette lydopptak 
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Intervjuguide 12.03.2018 

Hvilke terapeutiske elementer finner menn endringspromoterende/endringshemmende 

gjennom samlivsterapiforløp.  

Hvorfor er disse effektfulle? 

Om respondenten/bakgrunn 

- Fortell litt om deg selv og forholdet ditt   

Hvor lenge har dere vært sammen? 

Hva var grunnen til at dere gikk i parterapi? 

Hvem sitt forslag var det å gå i terapi? Hvem tok initiativ? 

- Hadde du noen erfaringer med samlivsterapi fra før av? Hvordan var det? 

- Hva slags forventninger hadde du til samlivsterapi? 

- Hvor motivert var du? 

- Hva tenker du om samlivsterapi og kjønnsroller? 

Om samlivsterapi, personlig 

- Fortell om samlivsterapiprosessen    

Hvordan var det dere startet opp?  

Hvordan ble resultatet til slutt?  

Hvordan var veien dit?  

- Bidro terapien til at du så dine egne bidrag til forholdet på en ny måte?  

- Har du lært noe om deg selv gjennom denne prosessen? Hva? 

Om samlivsterapi, partner 

- Hvordan endret terapien måten du forstår din partners bidrag til forholdet?  

- Er det noen ulikheter i måten du og partneren din vurderer resultatet av terapien?  

 

Om samlivsterapi, terapeut 

- Kvinnelig/mannlig terapeut – var dette viktig?  

Hvordan var terapeuten? 

- Dukket det opp noen overraskelser underveis?  

- Hva gjorde terapeuten som du satte pris på? 

Hva gjorde terapeuten som du ikke satte pris på?  

 

 

- Ville du vurdere å oppsøke samlivsterapi igjen i fremtiden ved behov?                               

Hvorfor / hvorfor ikke?  
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Psykologisk institutt UiO 

 

      Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

   

En kvalitativ studie av heterofile menns opplevelser av hva som har 

vært virksomt i parterapi  

 

  
Bakgrunn og hensikt 
Parterapi krever at begge parter engasjerer seg over tid. Kvinner og menn kan ha ulike måter 

å forholde seg til vansker i parforholdet på. Denne undersøkelsen vil fokusere på hva menn 

opplever som viktige for å få til endring.  

 

 

 

 

Hva innebærer studien? 
Jeg vil intervjue deg (ca. 45 minutter) om dine opplevelser av hva som eventuelt har vært 

nyttig i samlivsterapi. Jeg vil gjøre lydopptak gjøres av intervjuet, slik at jeg kan skrive det ut 

senere.   

 

 

 

 
Mulige fordeler og ulemper 
Deltakelse i studien vil gi mulighet til å reflektere mer omkring erfaringen din fra 
samlivsterapi. Samtidig vil det kreve at du setter av tid til å bli intervjuet (ca. 45 minutter).  
 

 

 

 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Materialet vil bli behandlet konfidensielt etter gjeldende regler for datasikkerhet. 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 
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 navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til 

navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Intervjuene blir anonymisert når de blir skrevet 

ut (dvs. navn, steder etc. skrives ikke ned), og lydfilene blir slettet senest ved prosjektslutt, 

sommeren 2019. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i hovedoppgaven. 

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 

på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom 

du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte 

profesjonsstudent Solveig Enersen tlf  90279234,                                       epost solveig-

marie@protonmail.com eller veileder Marit Råbu, tlf 22845125,                                 epost 

mariraa@psykologi.uio.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:solveig-marie@protonmail.com
mailto:solveig-marie@protonmail.com
mailto:mariraa@psykologi.uio.no
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SAMTYKKE 

 

   

En kvalitativ studie av heterofile menns opplevelser av hva som har vært virksomt i 

parterapi  

 

Jeg har lest informasjonen og forespørselen om å delta i studien og er villig til å delta.  

 

 

Sted:____________                                          Dato:________________ 

E-postadresse:_____________________________________ 

Telefonnummer:___________________ 

 

 

Din underskrift:_____________________________________________ 

 

 

 

 


