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Sammendrag 

Tittel: Jeg begynner nå å føle at jeg lever mitt eget liv: En mikroanalytisk studie av 

endringsprosesser og endringsmekanismer i to gode psykoterapiforløp 

Forfatter: Hallvard Pladsen og Lars Myrstad Kringen 

Hovedveileder: Jon Trygve Monsen 

Bakgrunn: Denne studien har som formål å undersøke sammenhengen mellom endring i 

affektbevissthet for utvalgte følelser, og relevante terapiprosesser som synes å bevirke denne 

endringen. I tillegg forsøker den å belyse hvordan endring i affektbevissthet kommer til uttrykk. 

Grunnlaget for studien er to naturalistiske forløp med godt utfall på standardiserte utfallsmål, 

hvor de respektive terapeutene begge oppgir å jobbe etter affektbevissthetsmodellen (ABT; 

Monsen & Monsen, 2000). ABTs teoretiske og empiriske rammeverk legges til grunn for både 

forståelse, analyser og vurdering av endring og prosess. 

 Metode: Datagrunnlaget baserer seg på transkriberte lydopptak av to pasientforløp fra 

Norsk Multisenterstudie av prosess og utfall i psykoterapi, som tidligere er kodet etter ARIF-

modellen. ARIF-kodingen gir deskriptiv statistikk for både tid brukt på ulike ARIF-fokusnivåer, 

relasjons- og affektkategorier i terapidialogene, og brukes således til å belyse terapiprosessen 

sammen med den transkriberte dialogen. I tillegg benyttes transkriberte 

Affektbevissthetsintervjuer fra de respektive pasientene for å måle endringer i affektbevissthet 

gjennom terapiforløpene. Hovedvekten legges på de kvalitative dataene, hvorpå de kvantitative 

dataene brukes for å informere og underbygge disse. Således benyttes det et mixed methods-

design.  

 Resultat/diskusjon: Det fremkommer markante endringer i den utvalgte 

endringsmekanismen affektbevissthet. Denne endringen synes å foreligge for samtlige av de 

undersøkte følelsene, samtidig som det foreligger betydningsfulle forskjeller mellom disse. 

Endring synes lavest for følelser det signalfunksjon ikke er etablert. I denne sammenheng 

fremkommer det tegn til at spesifikke terapiprosesser, alle sentrale i ABT, som synes å være 

avgjørende for å bevirke disse endringene.  

 Konklusjon: Resultatene og de observerte endringene i affektbevissthet for de to 

pasientene synes å implisere hvordan etablering av følelsens signalverdi synes å være av 

betydning for at god affektintegrasjon kan finne sted. Tilsvarende fremkommer det markante 

forskjeller mellom følelser der en slik signalverdi synes etablert og ikke. Sentrale terapiprosesser 

som synes å ligge til grunn for de observerte endringene er differensiering og validering av 
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pasientens følelser, tydeliggjøring av script og etablering av innsikt i scriptdannelse, i tråd med 

ABTs teori om endring.  
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Forord 

Innlevering av denne oppgaven representerer for begge forfatterne slutten på et langt, 

strevsomt, inspirerende og givende år, preget av et vidt spekter av differensierte og 

udifferensierte selvtilstander. Først og fremst har vi følt oss dypt privilegert som har fått komme 

så tett på de to pasientenes indre og sårbare verden. Gjennomgang av terapiene har medført både 

dypfølt omsorg, glede og medfølelse og en stor respekt for de to kvinnenes modige prosesser. 

Dette prosjektet har også skjenket oss begge med en større forståelse og erkjennelse av 

følelsenes forløsende og vitaliserende virkning i egne liv. Gjennom frustrasjon, sinne og 

skuffelse i arbeidet med oppgaven har affektbevissthetsmodellenes verktøy vært essensielle i å 

tydeliggjøre hva vi kjenne og hvorfor vi kjenner det, samt våre egne habituelle måter å 

organisere og håndtere vonde følelser på. Det er lærdom som varer livet ut. Takk!  

 Takk til Jon T. Monsen, veileder og inspirator. Dine bidrag har vært gode å ha i vonde 

stunder og enda bedre i de gode. Takk for veiledning og takk for muligheten til å både lære og 

skrive om ABT.  

 Aller mest skylder vi en takk til hverandre. Gjennom det siste året har livet kastet både 

gode og vonde opplevelser vår vei, og den andres støtte, forståelse og innlevelse har vært en sann 

berikelse. Det han gjort det gode øyeblikkene bedre og de vonde lettere å bære.  

Hallvard ønsker også å rette en spesiell takk til Hanne, som ikke bare har tolerert en 

ensporet og frustrert ektemann i flere måneder, men som også fungert som akademisk 

støttekontakt på sene kvelder når hodet ikke lenger synes å henge med. Lars vil 
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1 Innledning 
At psykoterapi virker for å lette menneskers psykiske plager og lidelser, er en etablert kunnskap 

forankret i tiår med behandlingsforskning (Lambert, 2013; Lipsey & Wilson, 1993). Gjennom 

streng kontroll med variabler og store utvalg har man i disse studiene kunnet påvise markante 

effekter på tvers av ulike metoder og terapiformer (Rønnestad, 2008). Spørsmålet om hvilke 

faktorer som medfører denne påviste endringen, er mer spesifikt undersøkt gjennom den såkalte 

prosess-utfallsforskningen. Denne forskningstradisjonen har tradisjonelt sett vektlagt studier av 

transteoretiske faktorer, ofte omtalt som fellesfaktorer, som er virksomme på tvers av terapiform, 

metode og teknikk (Chrits-Christoff, Gibbons, & Mukherjee, 2013). Eksempler på slike faktorer 

er arbeidsallianse, fremming av håp og forekomsten av korrigerende erfaringer (Nissen-

Lie,Oddli & Wampold, 2013). En mangel ved slike studier er imidlertid at de i liten grad bidrar 

til å besvare spørsmålet om hvordan og hvorfor denne endringen skjer (Kazdin, 2014; 

Greenberg, 1986). De siste tiårene har det forøvrig skjedd et skifte innenfor prosess-

utfallsforskningsfeltet der man har sett en nyutvikling i forskningsdesign- og metoder som 

muliggjør studiet av de mer teorispesifikke prosessene og mekanismene som ligger til grunn for 

terapeutisk endring (Greenberg, 1986; Kazdin, 2014; Elliot, 2010). Doss (2004) betoner 

viktigheten av å skille mellom endringsprosesser, endringsmekanismer og utfall i slike studier av 

terapeutisk endring og understreker nytten av å både studere disse endringsaspektene separat og i 

ulike kombinasjoner. Endringsprosesser innbefatter i hans rammeverk alle aspektene av terapi 

som forekommer i terapitimer og som fører til forbedringer i endringsmekanismen. 

Endringsprosesser kan videre inndeles i terapiendringsprosesser og klientendringsprosesser. 

Denne inndelingen er ment å skille mellom henholdsvis terapeutens intervensjoner og hvordan 

disse eventuelt virker inn på klientens atferd og opplevelser. Den betoner dermed viktigheten av 

pasientens responsivitet på terapeutens intervensjoner for forbedring av endringsmekanismen. 

Endringsmekanisme defineres som de mer stabile endringene i klientens karakteristikker eller 

evner som ikke er direkte under terapeutens kontroll, og som vil medføre en generalisert endring 

som også gjør seg gjeldende utenfor terapirommet. Slik endring antas å føre til bedring i 

relevante utfallsmål, som symptomer og generell funksjon. Doss (2004) hevder at forskningen vil 

produsere mer presis kunnskap som i større grad kan bidra til å raffinere og forbedre 

psykoterapeutiske behandlingsmetoder ved å spisse fokuset på prosesser på den ene siden, og 

mekanismer på den andre. 
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 Den aktuelle studien er et forsøk på å studere slike sammenhenger i to naturalistiske terapiforløp 

med godt utfall innenfor det teoretiske rammeverket til Affektbevissthetsmodellen (ABT; Monsen 

& Monsen, 1999; Monsen & Solbakken, 2013). ABT er en dynamisk integrativ 

psykoterapimodell som i særlig grad vektlegger betydningen av affektive1 integrasjonsprosesser 

for psykisk helse og terapeutisk endring. Modellen legger begrepet affektbevissthet (AB) til 

grunn som en sentral endringsmekanismen i terapi, og det er endringer i denne som vil 

undersøkes i denne studien. Med en blandet kvalitativ og kvantitativ tilnærming forsøkes 

beskrevet pasientenes endringer i affektbevissthet gjennom terapiforløpet, samt hvilke 

terapeutiske prosesser som synes å bevirke disse. ABTs teoretiske rammeverk vil i kombinasjon 

med Doss (2004) sin inndeling legges til grunn for både observasjoner, analyser og forståelse av 

terapiprosesser og endring. I det følgende vil vi gi en sammenfattet innføring i ABT, og dets 

teoretiske grunnlag. 

 

1.1 Affektbevissthetsmodellen 

Affektbevissthetsmodellen (ABT) er en av de første spesifikt affekt- og emosjonsfokuserte 

terapiformene beskrevet i litteraturen og har som overordnet terapeutisk mål å øke pasienters 

affektintegrasjon (Solbakken, 2013). I ABT operasjonaliseres affektintegrasjon gjennom 

affektbevissthetsbegrepet (AB), som gjenspeiler individets kapasitet til å gjenkjenne, oppleve og 

uttrykke følelser (Monsen & Monsen, 2000a). Resultater fra både naturalistiske og randomiserte 

studier av ABTs effekt indikerer at terapiformen er godt egnet for behandling av et bredt spekter 

av psykiske lidelser og plager (Monsen, Odland, Faugli, Daae & Eilertsen, 1995; Monsen & 

Monsen, 2000b; Levy Berg, Sandell & Sandahl, 2009; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 

2012). Også de sentrale begrepene i ABT er undersøkt og validert gjennom empiriske studier, og 

man har blant annet funnet sterke sammenhenger mellom grad av AB, og eksterne mål på 

psykisk helse, slik som omfang av selvbilde- og personlighetsproblematikk, relasjonelle vansker 

og symptomtrykk (Choi-Kain & Gunderson, 2008; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2011; 

Lech, Andersson & Holmqvist, 2008; Holmqvist, 2008). Modellen forsøker å integrere flere 

teoretiske perspektiver på emosjon og affekt. Sentralt i modellen er en syntetisering av Tomkins 

affekt- og scriptteori (Tomkins, 2008), Izards differensielle emosjonsteori (Izard, 1991; 2007) og 

                                                 
1 Affekt, følelse og emosjon behandles i denne oppgaven som synonyme 
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selvpsykologiske perspektiver slik de fremmes av Stolorow et al. (Stolorow & Atwood, 1992; 

Stolorow, Brandchaft, & Atwood, 1995). 

 

1.1.1 Affektsystemet 

ABT er grunnlagt på en forståelse av affektsystemet som et adaptivt og medfødt signal- og 

motivasjonssystem, utviklet gjennom evolusjonen for menneskelig overlevelse og tilpasning. 

Denne forståelsen bygger blant annet på nyere nevropsykologisk forskning som har studert 

affektenes avgjørende betydning for psykologiske prosesser som oppmerksomhet, kognisjon, 

persepsjon, motivasjon og beslutningstakning (Phelps & LeDoux, 2005; Brosch, Pourtois & 

Sander, 2009; Damasio, 1994; Panksepp, 1998). Affektsystemet antas å bestå av et 

grunnleggende sett med følelser hvor hver enkelt følelse har sin unike fenomenologi (Solbakken, 

2013; Izard, 2007; Tomkins 2008). Det vil si at en gitt følelse gjerne knyttes til bestemte typer 

scener og har relativt avgrenset signalverdi, spesifikke opplevelseskvaliteter og ulik motiverende 

virkning på atferd (Monsen & Solbakken, 2013). Følelsenes funksjon i persepsjonsprosesser er 

således å forsterke inntrykket av viktige ytre og indre stimuli, slik at individet raskt kan orientere 

seg mot og tilpasse seg endringer i omgivelsene (Damasio, 1994; Izard, 1991; Solbakken, 2013; 

Tomkins, 2008). Affektsystemet innvirker dermed på betydningsfulle måter i sensoriske, 

motoriske, perseptuelle og kognitive prosesser (Tomkins, 2008). 

I tråd med den teoretiske forståelsen av affektsystemet som differensiert, opererer man i 

den reviderte utgaven av ABT med 12 ulike følelseskategorier (Se figur 1). De fleste av disse 

følelsene utgjør det som i litteraturen omtales som grunnfølelser og som antas å være tilstede fra 

fødselen av (Izard, 2007). Andre av disse er mer komplekse og sammensatte følelsestilstander, 

men som allikevel synes betydningsfulle for psykisk helse og terapeutisk endring (Solbakken, 

2013). Basert på en sammenfatning av Carrol Izards studier av emosjoner (Izard, 1991; 2007) og 

egne observasjoner har utviklerne av ABT kategorisert de 12 følelsene ytterligere i 5 

overordnede kategorier på bakgrunn av følelsenes fenomenologiske kvaliteter og likheter: 
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Tabell 1: ABTs affektkategorier og tilhørende signal- og beredskapsfunksjon (Monsen, 2019) 

 
 

1.1.2 Affektintegrasjon 

Forskjellen mellom aktivering av affekt på den ene siden, og integrering av affekten på den andre 

er i ABT en betydningsfull distinksjon. Begrepet affektintegrasjon viser til tilgjengeligheten og 

evnen til å benytte seg av følelsenes informerende og motiverende egenskaper for personlig og 

sosial tilpasning samt den generelle evnen til å tolerere og regulere affektiv aktivering 

(Solbakken et al., 2012). Skillet mellom aktivering og integrering er avgjørende for å forstå 

hvorfor for eksempel følelsen sinne for en person oppleves som en ubehagelig følelse som skal 

unngås for enhver pris, mens det for en annen oppleves som en motiverende og selvbeskyttende 

kraft. Affekten vil i begge tilfeller være aktivert i individet, men avhengig av integrasjonsgrad vil 

den resultere i vidt forskjellige opplevelser av og responser på den utløsende situasjonen. God 

affektintegrasjon er kjennetegnet av evnen til å være oppmerksom på, kategorisere og danne 

mening gjennom et rikt og nyansert følelsesregister, slik at følelsene fortløpende får informere 

ens opplevelse av seg selv, andre og verden. Manglende affektintegrasjon manifesterer seg 

derimot i vansker med å forstå egne følelser og motiver, tilbøyelighet til emosjonell overveldelse 

eller utagering samt fastlåste og rigide representasjoner av seg selv og andre (Solbakken & 

Monsen 2013, Monsen & Monsen, 2000a). I tråd med dette er nedsatt evne til å oppleve og 

uttrykke følelser assosiert med en rekke psykiske problemer, høyt symptomtrykk, 

personlighetsproblematikk, relasjonelle problemer og redusert generell fungering (Solbakken, 

2013). God affektintegrasjon er derimot antatt å være en beskyttende faktor mot utvikling av 

psykopatologi, ved at det sikrer hensiktsmessig og affektivt informerte responser til et stadig 

skiftende sosialt miljø (Solbakken, Rauk, Solem, Lødrup, & Monsen, 2017). Antakelsen finner 
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støtte i studier som viser at god affektintegrasjon er assosiert med lavere grad av selvrapporterte 

symptomer, et mer positivt selvbilde og bedre relasjoner (Lech, Andersson & Holmqvist, 2008). 

 

1.1.3 Affektintegrasjon og tidlige samspill 

Begrepet affektintegrasjon betoner altså i hvilken grad følelser tåles og kan brukes 

som meningsfulle signaler av individet. Et vesentlig fundament i ABT er psykologiske teorier 

om hvordan denne evnen etableres på bakgrunn av hvordan individets affektive tilstander har 

blitt møtt av nære omsorgspersoner i utviklingsløpet. Ved livets start foregår kommunikasjonen 

mellom spedbarn og omsorgspersoner gjennom non-verbale følelsesuttrykk (Tronick, 1989). 

Nyere studier har vist den avgjørende betydningen empatisk speiling og affektiv inntoning fra 

omsorgspersoner har for regulering av barnets negative affekt (Beeghly, Perry, & Tronick, 

2016). Tilsvarende understreker Stolorow et al. (1995) betydningen av den intersubjektive 

konteksten i å forme og organisere barnets affektive opplevelser gjennom etableringen av 

mentale representasjoner. Dette innebærer at omsorgspersonen møter barnets ulike affektive 

selvtilstander med tilstrekkelig bekreftelse, emosjonell inntoning og aksept for å gjøre de 

affektive tilstandene meningsbærende for barnet (Stolorow et al., 1995). Når affektive tilstander i 

barnet derimot ikke blir tilstrekkelig akseptert, anerkjent eller validert, kan dette medføre at 

barnet får mangelfull kjennskap til egne selvtilstander eller opplever egne følelser som verdiløse 

og uakseptable (Monsen, 1990). Barnet vil i slike tilfeller forsøke å tilpasse og sensurere egne 

følelsesmessige opplevelser og reaksjoner for å bevare den livsviktige tilknytningen til 

omsorgsgiverne (Stolorow et al., 1995). Over tid tenkes slike samspillsmønstre å medføre 

vansker med å oppleve, forstå og vedstå seg egne affektive opplevelser, og aktivering av de 

uintegrerte affekttilstander kan dermed virke overveldende og desorganiserende på individet. 

 

1.1.4 Script og affektiv organisering 

Mens selvpsykologiske teorier betoner interaksjonen med nære omsorgspersoner som avgjørende 

for integrasjon av affekt, står Silvan Tomkins affekt- og scriptteori (Tomkins, 2008) sentralt i 

ABTs forståelse av hvordan slike samspillserfaringer nedfelles i individets habituelle måter å 

organisere affektive opplevelser på. Ifølge Tomkins er affektsystemet vårt primære 

motivasjonssystem og fungerer som en organiserende kraft for vår selvopplevelse og bevissthet. 

Gjennom å forsterke opplevelsen av kilden til aktivering i bevisstheten, gir affektene forrang og 

prioritet til noen erfaringer fremfor andre. Dette gjør kilden til aktiveringen umiddelbart 
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betydningsfullt for individet og motiverer for handling (Tomkins, 2008). Tomkins hevdet at 

affektene våre virker som en fusjonerende kraft som knytter affekten sammen med det som 

utløser affektaktivering og det som kommer umiddelbart etterpå.  Slik virker affektene som et 

«psykisk lim» som knytter sammen affekt, stimulus og respons (Monsen & Monsen, 2000). 

Tomkins foreslår at slike affektive opplevelser organiseres som scener i hukommelsen. En scene 

defineres i sin enkleste form som en hendelse med en opplevd begynnelse og slutt, og inkluderer 

minst én affekt og et objekt for den aktuelle affekten. Script referer til den automatiske og 

prosedurale organisering av scener på bakgrunn av deres perseptuelle likheter og deres 

assosiative tilknytning i tid. Denne organiseringen av scener i script representerer individets 

forsøk på å skape forutsigbarhet og mening i sine opplevelser. Individets erfaringer er grunnlaget 

for scriptets initielle organisering, men gjennom gjentatte repetisjoner blir de delvis stabilisert og 

virker som invariante organiserende prinsipper som former individets persepsjon, selvopplevelse 

og mellommenneskelige samspillsmønstre, mer løsrevet eller generalisert fra sin opprinnelige 

kontekst (Monsen & Monsen, 2000). Scriptene blir således bærere av individets affektive 

erfaringer og gjør individet i stand til å håndtere lignende situasjoner gjennom de affektivt ladede 

forventingene og handlingstendensene som aktiveres i ulike scener. Adaptive script, som 

organiserer individets affektive erfaringer på måter som fremmer tilpasning, antas å være 

avgjørende for et vitalt og velfungerende selv. Maladaptive script antas derimot å ligge til grunn 

for interpersonlige vansker og psykiske problemer (Monsen & Monsen, 2000).  

Kjernescript refererer til sentrale maladaptive organiserende prinsipper for opplevelse og 

håndtering av individets mest presserende og uløselige problem (Tomkins, 2008). I ABT forstås 

kjernescript å ligge til grunn for individets symptom- og problemutforming (Monsen & Monsen, 

1999). Kjernescript har opphav i kjernescener, som representerer formative opplevelser der en 

god scene snus til en vond scene. Ifølge Monsen (1999) er Tomkins beskrivelse av slike 

sceneskifter ekvivalent til det som i selvpsykologisk teori omtales som selvobjektsvikt. Dette er 

opplevelser der barnets affektive opplevelser ikke blir møtt av omsorgsgiveren med tilstrekkelig 

grad av aksept og forståelse, men tvert om med avvisning, ignorering eller straff. Dette resulterer 

i at barnets affektive tilstander, i stedet for å få en adaptivt organiserende og integrerende 

virkning, medfører forvirring og brudd i selvopplevelsen. Gjennom kjernescriptet forsøker 

individet gjerne å snu den vonde scenen tilbake til en god scene, men de maladaptive strategiene 

i kjernescriptet medfører i stedet en repetisjon av scriptets organiserende mønster og bidrar tvert 

om til å forsterke og generalisere kjernescriptets strukturerende virkning på individets 
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selvopplevelse. Generaliseringen av kjernescriptet fører til at den automatiserte beredskapen, det 

vil si den perseptuelle og atferdsmessige stilen, bidrar til å strukturere stadig større deler av 

individets selvopplevelse og forståelse av andre. Av sentral betydning i ABT er at denne 

struktureringen av affektive opplevelser foregår på et prerefleksivt, proseduralt nivå, utenfor 

individets bevissthet (Monsen & Solbakken, 2013). 

 

1.1.5 Affektbevissthet 

I ABT operasjonaliseres affektintegrasjon gjennom begrepet affektbevissthet, som beskriver den 

gjensidige relasjonen mellom aktivering av affekt og individets evne til legge merke til, tåle og 

uttrykke denne affekten (Solbakken, 2013). Mer spesifikt operasjonaliseres AB som grader av 

oppmerksomhet, toleranse, emosjonell og begrepsmessig ekspressivitet for de 12 følelsene. 

Gjennom det semistrukturerte Affektbevissthetsintervjuet (ABI) undersøkes disse fire 

integrerende funksjonene for 11 følelser (overraskelse er utelatt for å spare tid) (Monsen, 

Monsen, Solbakken, & Hansen, 2008). En separat 9-punkts vurderingsskala 

(Affektbevissthetsskårene; ABS) er utviklet for å vurdere og skåre grad av integrasjon for de ulike 

følelsene. Sammen muliggjør disse to verktøyene å gi et helhetlig bilde av et individs 

følelsesmessige opplevelses- og uttrykksevne (Solbakken, 2013). Utviklerne av ABS har også 

åpnet opp for at skåringsverktøyet potensielt kan anvendes til å skåre grad av AB i transkriberte 

terapidialoger (Monsen et al., 2008). De fire integrerende funksjonene i AB vil i det følgende 

kort beskrives slik de beskrives av Solbakken (2013): 

Oppmerksomhetsfunksjonen gjenspeiler evnen til å rette oppmerksomheten mot og 

gjenkjenne de kroppslige og mentale opplevelseskvalitetene knyttet til en gitt følelse samt 

differensiere mellom ulike følelseskategorier. Når oppmerksomhetsfunksjonen er lav vil dette i 

ABI manifestere seg som vanskeligheter med å identifisere typiske situasjoner eller hendelser 

som kan aktivere den aktuelle følelsen. Beskrivelser av hvordan følelsen oppleves kroppslig og 

mentalt vil således være vage og utydelige, slik at den like gjerne kunne reflektere andre følelser. 

Høyt nivå av oppmerksomhet kommer derimot til uttrykk gjennom god evne til å fokusere på, 

skille mellom og gjenkjenne nyansene i de mentale og kroppslige opplevelsene for de ulike 

følelsene. 

        Toleransefunksjonen omhandler evnen til å tåle, akseptere, håndtere og reflektere rundt 

affektaktiveringen. I ABT trekkes det et skille mellom følelsens virkning, håndtering og 

signalfunksjon. Virkning omhandler de umiddelbare opplevelses- og atferdsmessige 
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konsekvensene av en følelsesaktivering. Håndtering av følelsen innebærer derimot hvordan 

individet bevisst og ubevisst benytter ulike strategier for å regulere og styre følelsesaktiveringen, 

mens signalfunksjon omhandler evnen til å reflektere rundt den iboende meningen den gitte 

følelsen har for individet. Lav toleranse for spesifikke følelser manifesterer seg på de laveste 

nivåene som benektning og avspalting av følelsen, eller ved at den får en overveldende eller 

lammende virkning på individet som fører til affektbrudd eller utagering. På de neste nivåene 

over dette vil individet konsekvent undertrykke og dempe følelsen slik at følelsenes adaptive 

verdi blir uklar. Høye nivåer av toleranse gir imidlertid utslag ved at følelsenes iboende signaler 

og motiverende impulser implisitt og eksplisitt blir tilgjengelig for individet uten at det 

overveldes eller forsøker å undertrykke følelsen. Dette muliggjør både spontane og overlagte 

atferdsvalg og bevisst refleksjon rundt følelsen og den utløsende kontekst den forekommer i.  

        Ekspressivitetsfunksjonen består i ABT av to relaterte, men ulike funksjoner. Emosjonell 

ekspressivitet referer til evnen til å vise og vedstå seg både spontane og intensjonelle 

følelsesuttrykk gjennom ansiktsmimikk, kroppsholdning, bevegelser og stemmeleie. 

Begrepsmessig ekspressivitet omhandler evnen til å verbalt artikulere klare og nyanserte 

beskrivelser av følelsesopplevelsen. Dette forutsetter at individet har dannet seg begreper om 

sine følelsesmessige opplevelser og evner å sortere og kategorisere sine erfaringer etter bestemte 

regler. På de laveste nivåene manifesterer dette seg ved at individet har vansker med å vedstå seg 

følelsesuttrykket til andre eller at uttrykket fremstår som irrelevant for den aktiverte følelsen, slik 

at den kommunikative verdien forsvinner. Høyere nivåer er preget av et aktivt formidlingsønske 

og at individet evner å vise følelsen nyansert og tydelig, uten at dette er betinget av aksept fra 

andre. 

 

1.2 Teori om endring og ARIF 

I kjernen av ABT foreligger en spesifikk teori om hvilke prosesser som fasiliterer og ligger til 

grunn for endring (Monsen & Monsen, 2000; Monsen & Solbakken, 2013; Monsen, 2019). 

Overordnet er målet i ABT å bevirke en strukturell endring i pasientens habituelle og 

maladaptive måter å organisere og håndtere sine affektive opplevelser på (Monsen & Monsen, 

2000). Det er utviklet en egen metode for å kartlegge maladaptiv affektorganisering basert på 

ABI (Monsen & Monsen, 1998). Affektkategoriene med lavest integrasjonsnivå vil være 

representert i form av grove begreper, sammenkoblet med andre affektkategorier i udifferensierte 
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klynger og utgjøre en form for affektiv beredskap (kjernescript). I tråd med dette vil økning i 

AB, den sentrale endringsmekanismen i ABT, muliggjøre mer adaptive og differensierte måter å 

organisere opplevelser på. Dette tenkes å etablere nye adaptive og differensierte script, som 

erstatter og oppløser kjernescriptets maladaptive organisering og virkning. Teoretisk er det 

postulert at en slik endring også vil føre til endring i kliniske utfallsmål, som symptomer og 

psykiske vansker (Monsen & Solbakken, 2013). En følelse vil dermed kunne sies å være godt 

integrert når den kan oppleves av pasienten uten at sluttproduktet i scriptet (f.eks. overveldelse, 

affektbrudd, resignasjon, opplevelse av tomhet osv.) også trekkes med i aktiveringen (Monsen & 

Solbakken, 2013).  

Varig og generalisert endring i AB og tilsvarende etablering av nye adaptive script 

forklares i ABT med begrepet prosesslæring (Monsen & Solbakken, 2013). Prosesslæring 

forekommer i terapi gjennom en kombinasjon av terapeutens arbeidsmåter og evne til å involvere 

pasienten i oppgaver som f.eks: Gjentatte etableringer av pasientens følelser i scener, validering 

av og refleksjon rundt disse følelsene og bevisstgjøring av pasientens habituelle organisering og 

håndtering av slike følelser. For å redusere generalisering av en etablert affektiv beredskap som 

på ulike måter bidrar til å opprettholde fordreid persepsjon (script), er det også hensiktsmessig å 

utforske den formative konteksten som gjorde pasientens organisering og håndtering nødvendig 

eller meningsfull til å begynne med. Dette tenkes også å bidra til å utfordre pasientens 

eksisterende mentale representasjoner av selv, andre og verden (Monsen & Solbakken, 2013). 

Gjennom pasientens gjentatte opplevelser med en slik måte å representere følelsesmessige 

opplevelser på vil det avstedkomme implisitt prosesslæring. Samtidig vil økt refleksjon og 

bevissthet rundt pasientens idiosynkratiske måte å organisere egne affektive opplevelser føre til 

ny begrepsdannelse med økt refleksiv kapasitet. 

I den utvidede og reviderte versjonen av ABT (Monsen & Solbakken, 2013; Monsen, 

2019) er det utviklet en modell for å systematisere samspillet mellom pasientens måter å 

representere affekt på og terapeutens intervensjoner. Denne modellen kalles Affektrepresentasjon 

og intervensjonsfokus (ARIF) og er ment som et terapeutisk verktøy som, på mikroplanet i den 

terapeutiske dialogen, informerer og geleider terapeutens undersøkelse av pasientens evne til å 

representere egne opplevelser for seg selv og andre. I tillegg til å fungere som et veiledende 

verktøy for terapeuten har det også vist seg nyttig som et forskningsverktøy for å studere 

mikroprosesser i transkriberte terapidialoger (Monsen & Solbakken, 2013). Modellen består av 

fem hierarkisk organiserte nivåer av affektintegrasjon samt en endrings- eller 
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overskridelseskategori som kan anvendes til å fortløpende beskrive både pasientens evne til å 

representere affektopplevelser og terapeutens intervensjoner (Mosen, 2019). Det overordnede 

prinsippet for det terapeutiske arbeidet er at terapeuten er responsiv for pasientens kapasitet til å 

representere affektive opplevelser på ulike nivåer. Terapeuten tilpasser fortløpende sine 

intervensjoner i tråd med dette og bidrar til å ekspandere pasientens kapasitet til representasjon, 

både innenfor og på tvers av nivåene. Nivåene er hierarkiske i den forstand at kapasitet til å 

representere affekt på de lavere nivåene antas å være en forutsetning for vellykket 

affektintegrasjon på de høyere nivåene. Tabell 2 inneholder beskrivelser av både representasjon, 

intervensjon og prosesslæringsprinsippene samt en beskrivelse av hvordan overskridelse 

manifesterer seg på de fem nivåene i ARIF-modellen: 

 
Tabell 2: Hovednivåer av affektrepresentasjon, intervensjonsfokus, prosesslæring og overskridelse (Monsen, 2019) 
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Forskningsspørsmål 

Det overordnede formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom endring i 

den sentrale endringsmekanismen i ABT, affektbevissthet (AB), og endringsprosesser slik de 

fremkommer i to naturalistiske terapiforløp hvor begge terapeutene oppgir å jobbe etter ABT. 

ABTs teori om endring postulerer at økning i AB er essensielt for å bevirke strukturelle 

endringer i pasientens kjernescript, ved at økt kapasitet til oppmerksomhet, toleranse og uttrykk 

for ulike følelser vil muliggjøre mer differensierte og adaptive måter å organisere egne 

opplevelser på. ABT innebærer også, som tidligere gjort rede for, en teori om hva slags 

terapeutiske prosesser som ligger til grunn for endring i AB og kjernescript. Med utgangspunkt i 

pasientenes bedring på standardiserte utfallsmål vil vi forvente å se en tilsvarende endring i AB. 

Vi vil også forvente, ut fra de postulerte endringsprinsippene i ABT, at observert endring i AB 

vil gjenspeiles i de terapeutiske prosessene slik de fremkommer i vårt timeutvalg.  

 

Forskningsspørsmål:  

1: Hvilke endringer observeres i affektbevissthet i de to forløpene, og hvordan kommer dette til 

uttrykk? 

2. Hvordan kan vi forstå disse endringene i lys av det terapeutiske arbeidet med 

affektintegrasjon? 
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2 Metode 

2.1 Design 
Vi har i denne oppgaven gjennomført en eksplorerende og naturalistisk studie av 

endringsprosesser og -mekanismer i to terapiforløp med godt utfall. For å belyse disse prosessene 

på best mulig måte har vi valgt en blandet kvalitativ og kvantitativ tilnærming (McLeod, 2013). 

Vi har tatt i bruk et konvergent mixed methods-design der kvalitative og kvantitative data 

fortløpende integreres og deretter informerer den videre datainnsamlingen (Fetters, Curry & 

Creswell, 2013). Med et slikt design sørger vi for størst mulig konvergens mellom ulike typer 

data, og dermed høyere grad av presisjon i påfølgende analyser. Hovedvekt i studien er lagt på de 

kvalitative observasjonene, mens kvantitative data brukes til å underbygge og støtte disse. 

2.2 Datagrunnlag 
Studiens datagrunnlag er hentet fra «Norsk multisenterstudie av prosess og utfall i psykoterapi» 

(Havik et al., 1995), der et bredt spekter av data fra naturalistiske terapiforløp utført ved flere 

norske poliklinikker ble samlet inn. Multisenterstudien er tidligere godkjent av Regional etisk 

komité (REK) i tråd med de krav som etter norsk lovgivning gjelder for helsefaglige 

forskningsprosjekter. Data foreligger i form av transkribert og anonymisert materiale som 

tidligere er blitt brukt i forbindelse med hovedoppgaver ved Psykologisk institutt (UiO). Disse 

dataene er lagret på en lokal og beskyttet server, og blir behandlet med konfidensialitet på en 

forskningslab med begrenset adgang ved Psykologisk institutt (UiO). Personsensitiv informasjon 

er fjernet i dette materialet slik at vi på ingen måte er i stand til å avsløre pasienters identitet. 

Disse dataene utgjør i dag en database bestående av terapitimer fra 19 forskjellige forløp, der 

utvalget fra hvert forløp varierer fra fem til fjorten timer.  

 

2.2.1 Mål for endringsprosess, -mekanisme og utfall 
Psykoterapiprosess kan defineres som hendelser og utviklinger i og mellom terapitimer som 

antas forårsaket av terapeutiske interaksjoner, og som i etterkant fører til endringer i pasientens 

problemer, symptomer og fungering (Crits-Christoph, Gibbons & Mukherjee, 2013, s. 299). I 

Doss’ (2004) utdypelse av prosessbegrepet tydeliggjøres en forskjell mellom endringsprosesser, 

som er de hendelser som skjer i terapitimer, og endringsmekanismer, som betoner generaliserte 

endringer i pasientens ferdigheter og egenskaper. I denne studien vil den undersøkte 

endringsmekanismen være økning i affektbevissthet, og de relevante endringsprosessene 

forsøkes identifisert i det terapeutiske arbeidet med affektintegrasjon.  
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Arbeid med affektintegrasjon har som mål å øke pasienters evne til å representere sine 

opplevelser for seg selv og andre på mer adaptive måter. Hvordan dette arbeidet foregår i terapi, 

lar seg beskrive ved bruk av ARIF-modellen (se vedlegg). Den terapeutiske dialogen deles inn i 

taleturer som deretter kodes i henhold til dialogens fokus (representasjonsnivå) og innhold 

(affekt- og relasjonskategorier: AK og RK). Siden flere affektkategorier og relasjonskategorier 

kan forekomme samtidig, kodes det opptil fem AK og RK i en snakketur. Data fra denne 

kodingen tilbyr en finmasket analyse av mikrosekvenser i terapiprosessen, samtidig som de 

aggregert gir en kvantitativ beskrivelse av prosessen i sin helhet. Dette vil benyttes i beskrivelsen 

av endringsprosesser. 

For begge pasienter foreligger affektbevissthetsintervju (ABI; Monsen, Monsen, 

Solbakken & Hansen, 2008) ved oppstart (T1) og avslutning (T2) av behandling. Data fra disse 

intervjuene muliggjør måling av endringsmekanismen før og etter behandling. Grad av 

affektbevissthet for noen utvalgte følelser (begrunnelse for utvalg gis i 2.3.3) vil oppsummeres 

ved T1 og deretter kontrasteres med oppsummeringer ved T2. I Idas forløp er de utvalgte 

følelsene frykt, skyldfølelse, sinne og tristhet, mens de i Monas forløp er sinne, skam og ømhet. 

Samtidig formuleres et kjernescript for hver av pasientene i forsøk på å sammenfatte deres 

manglende evne til affektintegrasjon og deres mest presserende psykologiske problemer 

(Monsen & Monsen, 1998).  

I tillegg til målinger pre-post-behandling, undersøkes pasientenes grad av affektbevissthet 

for de utvalgte følelsene i terapitimene slik dette manifesterer seg på de ulike 

representasjonsnivåene i ARIF. Vi forsøkte i denne sammenheng å skåre affektbevissthet etter 

ABS-skalaen (se vedlegg), men konkluderte med at datagrunnlaget var for tynt til å sette valide 

og reliable skårer. Kvalitative beskrivelser syntes her mer pålitelig og bedre egnet til å fange opp 

interaksjonen mellom prosess og endring. For å gi analysen en høyere grad av koherens i form 

og språk vil også data fra ABI behandles kvalitativt heller enn ved bruk av skalerte skårer.    

Utover de ovenfor nevnte målene på endringsprosess og endringsmekanismer har vi 

benyttet oss av standardiserte utfallsmål fra Multisenterstudien til utvelgelse av forløp. Disse er 

Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90-R; Derogatis & Savitz, 2000), Inventory of 

Interpersonal Problems (IIP-64; Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2000), Structured Clinical 

Interview for DSM-III-R (SCID; Spitzer, Williams, Gibbon & First, 1992) og Structured Clinical 

Interview for DSM-III-R personality disorder (SCID-II; First, Spitzer, Gibbon & Williams, 

1995). De to førstnevnte fanger opp henholdsvis generelt symptomtrykk (Global Severity Index: 

GSI) og omfang av interpersonlige problemer, mens de to sistnevnte er strukturerte intervjuer 
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brukt til å kartlegge hvilke diagnostiske kriterier pasienten oppfyller for psykiatriske lidelser på 

henholdsvis akse-I og akse-II i DSM-III-R (APA, 1987). De norske referanseutvalgene for SCL-

90-R og IIP-64 som legges til grunn i denne studien, er hentet fra henholdsvis Siqveland, Moum 

& Leiknes (2016) og Monsen, Kallerud, Eilertsen & von der Lippe (1999).    

 

2.2.2 Informasjon om pasientene og terapiforløpene 
Terapiforløpene valgt ut for denne studien er gjennomført av terapeuter opplært i 

affektbevissthetsterapi. Begge pasientene er kvinner tidlig i tredveårene med barn og samboer, 

og vi har valgt å kalle dem Ida og Mona. Terapeuten i Idas terapi er kvinne, mens terapeuten i 

Monas terapi er mann. Varighet og hyppighet i konsultasjoner varierer mellom forløpene: Idas 

forløp består av 88 timer over en periode på fire år, mens Monas forløp består av 340 timer 

fordelt over seks år. Antall utvalgte timer er også ulikt, med 14 timer i Idas forløp og ni i Monas. 

I Idas forløp er det time 1, 2, 9, 12, 17, 30, 40, 54, 60, 63, 71, 78, 80 og 88 som foreligger, mens 

det i Monas forløp er time 1, 61, 121, 144, 197, 260, 280, 302 og 340. Årsaken til disse 

ulikhetene i lengde og utvalg skyldes begrensninger i databasen og blir redegjort nærmere for 

under punktet om utvelgelse av terapiforløp.  

Begge forløpene har gode utfall på nærmest samtlige utfallsmål. Ida tilfredsstiller ved 

oppstart av terapi kriterier for tvangslidelse, hypokondrisk lidelse og panikklidelse og har en GSI 

på 1.62 (3 SD over gjennomsnitt). Ved avslutning tilfredsstiller hun ikke lenger kriterier for noen 

psykiatriske diagnoser, og hennes GSI-skåre på 0.2 faller under gjennomsnittet for 

normalpopulasjonen. På IIP-64 går hun fra en samleskåre på 1.41 (0.8 SD over gjennomsnitt) til 

0.66 (0.5 SD under gjennomsnitt). Med andre ord ser vi en omfattende reduksjon hos Ida i 

symptomer og interpersonlige vansker fra start til slutt i forløpet, og vi ser at reduksjonen 

fortsetter ved målinger flere år etter (T5).   

Mona er ved oppstart preget av et bredspektret symptombilde. Hun tilfredsstiller kriterier 

for følgende lidelser på akse-1: Dystymi, uspesifisert psykotisk lidelse, tvangslidelse, uspesifisert 

angstlidelse og anoreksi. På akse-2 oppfyller hun kriterier for tvangspreget og schizotyp 

personlighetsforstyrrelse. Ved avslutning oppfyller hun ikke lenger kriterier for noen DSM-

diagnoser. Endringer i GSI går fra 1.82 til 0.7, hvilket indikerer en bevegelse i generelt 

symptomtrykk fra 4 SD til 0.7 SD over gjennomsnitt. Endringer i IIP-64 er noe mindre, men 

likevel betydningsfulle. Hun har en samleskåre på 1.61 ved oppstart og 1.25 ved avslutning og 

går dermed fra 1 SD til 0.5 SD over gjennomsnitt. Som hos Ida synker verdiene på disse 

utfallsmålene ytterligere ved T5. Bedringen ser altså ut til å vedvare.   
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2.3 Prosedyre 

2.3.1 Utvelgelse av terapiforløp 
Vi har lagt tre kriterier til grunn for utvelgelse av forløp: 1) Det jobbes i tråd med 

affektbevissthetsmodellen, 2) terapien har godt utfall på standardiserte utfallsmål og 3) tilgang til 

flest mulig terapitimer. I tråd med vårt fokus på integrasjon av affekt antar vi at de prosessene vi 

ønsker å undersøke, trer tydeligere frem i terapier hvor terapeuten jobber etter prinsippene i 

ABT. Deretter antar vi at gode utfall av terapien øker sannsynligheten for at det foreligger 

betydningsfulle endringer i den antatte endringsmekanismen. Til slutt ønsket vi et størst mulig 

datagrunnlag for å kunne identifisere og beskrive endring og prosess.   

Denne prioriteringen har gått på bekostning av å matche terapiforløpene på andre 

karakteristikker, som symptomutforming. Det kan argumenteres for at mangfold og ulikhet i 

utvalg kan bidra til å øke forståelsen av fenomenet som undersøkes (Kaufman, 1987). Samtidig 

er økt affektbevissthet assosiert med bedring i symptomer og generell fungering på tvers av 

diagnostiske kategorier (Choi-Kain & Gunderson, 2008; Solbakken et al., 2011; Lech et al., 

2008; Holmqvist, 2008). Med dette til grunn er det vår vurdering at forskjeller i pasientenes 

symptomutforming ikke begrenser utvalgets egnethet til å belyse forskningsspørsmålet.   

Forløpene er heller ikke matchet på lengde og varighet. Monas forløp består av tilnærmet 

fire ganger så mange terapitimer som Idas, mens vårt utvalg kun dekker 3% av Monas forløp og 

17% av Idas. Dermed vil eventuelle slutninger om terapiprosessen i sin helhet innebære lavere 

grad av sikkerhet for Monas terapi. Likevel mener vi at vårt utvalg fra Monas terapi tilbyr 

tilstrekkelig data til å beskrive både mikroprosesser i arbeid med affektintegrasjon og endring i 

affektbevissthet over tid. Det er spesifikke interaksjoner mellom disse endringsprosessene og -

mekanismene, og ikke terapiprosessen i sin helhet, som i denne studien er gjenstand for analyse.  

 

2.3.2 Koding i ARIF og Interact 16.4 
De utvalget terapitimene i denne studien var allerede transkribert og kodet etter ARIF-modellen i 

forbindelse med tidligere hovedoppgaver (Landsnes, 2018; Mydske & Olufsen, 2014; Riise, 

2015), men vi valgte av metodiske hensyn å gjennomgå og kode alt materiale på nytt. For det 

første ville dette sikre oss inngående kjennskap til terapiprosessen i begge forløp i tråd med 

ARIF-rammeverkets teorier om endring. For det andre har ARIF-rammeverket utviklet seg de 

siste årene, slik at tidligere koding ikke lenger er i fullstendig overensstemmelse med 

rammeverket slik det er i dag. Vi ønsket å kvalitetssikre og oppdatere kodingen til å samsvare 

med nyere utvikling av modellen. En av forfatterne av denne studien har i fem år jobbet som 
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forskningsassistent for utvikleren av ARIF, Jon T. Monsen, og har inngående kjennskap til 

rammeverkets utvikling. Studiens andre forfatter fikk grundig opplæring av denne i forkant av 

kodingen. Usikkerheter som oppstod underveis i kodeprosessen, ble oppklart fortløpende i 

diskusjon med hverandre og med Monsen.  

 For å kvantifisere tid brukt på de ulike ARIF-nivåene, affektkategoriene og 

relasjonskategoriene ble materialet ført inn i video- og lydkodingsprogrammet Interact 16.4 

(Mangold Interact, Lab Suite 2016, 16.4.0.56). Her ble hver enkelt taletur og dens tilhørende 

koder registrert på tid i terapilydopptakene. I likhet med transkribering og ARIF-koding var 

innlegging av materialet i Interact gjort i forkant. Vårt arbeid i denne sammenheng gikk ut på å 

justere og oppdatere kodene i programfilene i tråd med endringer i kodingen. Oppdaterte 

Interact-filer ble deretter konvertert til .SAV-format for behandling i SPSS (IBM SPSS Statistics, 

versjon 25.0.0.1).        

    

2.3.3 ABI og formulering av kjernescript  
Etter koding og behandling av de utvalgte terapitimene undersøkte vi 

affektbevissthetsintervjuene for pasientene ved T1 og T2. Svarene deres ble grundig gjennomgått 

og oppsummert i tråd med prinsippene i affektbevissthetsskalaene (se vedlegg). Dette gav oss 

innsikt i nyansene i deres affektbevissthet for de ulike følelsene samt endringer fra oppstart til 

avslutning. Deretter sammenfattet vi en kjernescriptformulering for hver av pasientene ved T1. 

Kjernescript utledes fra ABI ved å identifisere likheter i scriptmønstre og automatiske koblinger 

mellom de affektene pasienten ser ut til å lavest bevissthet om (Monsen & Monsen, 1998). Tegn 

på manglende affektdifferensiering i scener, oppmerksomhet, toleranse og uttrykk settes her i 

sammenheng med de scriptmønstrene som ser ut til å representere pasientens mest presserende 

problemer. Scriptformuleringene vil i denne studien virke veiledende i forståelsen av pasientenes 

maladaptive affektive organisering. 

 

2.3.4 Utvelgelse av scriptfølelser 
For å kunne gi dypere og mer inngående beskrivelser av prosess og endring har vi valgt å spisse 

analysen til noen få utvalgte affekter. Utvelgelsen av disse er gjort på bakgrunn av deres relevans 

for scriptutformingen og deres forekomst i terapidialogen. Informasjon fra ABI gav indikasjoner 

på hvilke følelser som så ut til å være lite integrert i pasientenes bevissthet og samtidig inngå i 

deres scriptutforming. I Idas tilfelle var disse følelsene frykt, skyld, skam, tristhet og sinne. 

ARIF-statistikk viste at alle disse, utenom skam, blir tematisert i substansiell grad og noenlunde 
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jevnt fordelt over timer i terapiforløpet. I Monas tilfelle syntes nesten samtlige følelser lite 

integrert og tilknyttet kjernescriptet. Følelsene som omtales mest i de utvalgte timene, er ømhet, 

skam og sinne, og de omtales på tvers av terapitimer slik at en eventuell utvikling over tid lar seg 

beskrive. Disse tre følelsene ble valgt ut til analyse.         

Ved å undersøke prosess og endring for hver enkelt følelse separat mener vi at følelsenes 

fenomenologi og differensierte adaptive funksjoner vil tre tydeligere frem. Samtidig gir dette 

grunnlag for å sammenligne arbeidet med integrasjon av de ulike affektene. 

 

2.4 Analyser 
Kvantitative analyser er i denne studien gjennomført i SPSS versjon 25. Deskriptiv statistikk av 

samlet tid brukt i hvert forløp på de ulike affektkategoriene (AK1–5) la grunnlag for utvelgelse 

av følelser til analysen. Utvalgte AK ble siden krysstabulert med fokusnivå, relasjonskategorier 

og øvrige AK for å gi et bilde av hvor mye det snakkes om de utvalgte følelsene, med hvilket 

fokus og med hvilke samtidige relasjonskategorier og affektkategorier. Den krysstabellen 

mellom AK-variabler som presenteres i vår analyse er AK1 x AK2, da denne synes å være mest 

representativ for tendensene vi ser i de andre krysstabuleringene mellom AK1–5.            

Det rådende rammeverket for de kvalitative analysene i denne studien er gitt av ARIF-

modellen. Metoden vi har anvendt, er Tematisk Analyse, som tar sikte på å fremheve og beskrive 

sentrale karakteristikker ved materialet som bidrar til å belyse den aktuelle problemstillingen 

(Braun & Clarke, 2006). Denne metoden er ikke bundet til noen teoretisk tilnærming og lar seg 

dermed lett kombinere med bruk av ARIF. Vår tilnærming tilsvarer mer spesifikt en teoretisk og 

deduktiv tematisk analyse, der data tilordnes predefinerte ARIF-kategorier og forsøkes forstått 

innenfor dette rammeverket. Terapiforløpene ble gjennomgått i to omganger: Første gang i 

forbindelse med ARIF-koding og andre gang med et spisset fokus på de utvalgte 

affektkategoriene. I den andre gjennomgangen filtrerte vi datamateriale etter affektkategori og 

samlet kvalitative observasjoner av prosess og endring for hver enkelt følelse separat.  

Analysene presenteres i resultatdelen først for Ida og deretter for Mona. Først 

introduseres pasienten med noe bakgrunnsinformasjon og en presentasjon av kjernescript. 

Deretter blir funn fra hver enkelt følelse presentert med følgende struktur: ABI T1  prosess og 

endring i terapiforløpet  ABI T2. Tabeller med kvantitative funn og illustrerende dialogutdrag 

blir presentert fortløpende for hver følelse. Grunnet gjennomgående lav frekvens av sceniske 

beskrivelser, vil ikke forekomsten av disse gjengis i tabellene. Begrepene «kjernescript» og 

«script» vil bli brukt synonymt videre i oppgaven.   
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3 Resultater 
3.1 Ida 
Ida har vokst opp i en liten by på Østlandet med mor, stefar, lillebror og lillesøster. Hun har hatt 

minimal kontakt med sin biologiske far, som også er far til Idas lillebror, men beskriver 

relasjonen til mor som veldig nær: «Jeg har alltid hatt mamma som min beste venninne». Både 

mor og stefar har jobbet som drosjesjåfører og vært mye borte, slik at Ida fra tidlig av hadde mye 

ansvar for sine småsøsken. Ekteskapet til mor og stefar var ganske turbulent og endte i en 

skilsmisse da Ida var ungdom. I en alder av 17 år etablerte Ida seg for seg selv og ble da 

alenemor til sin første datter. Ved oppstart av terapi er Ida tidlig i tredveårene og bor med 

samboer og to døtre. Årsak til ønske om behandling er engstelige og depressive symptomer. 

 

3.1.1 Idas kjernescript 
På bakgrunn av informasjon fra affektbevissthetsintervjuet T1, har vi formulert et tentativt 

kjernescript som vi mener fanger opp de underliggende affektive prosessene for Idas 

problematikk. Kjernen i hennes script synes å være en emosjonell beredskap for å føle seg 

utilstrekkelig og for å bli forlatt. Situasjoner som vekker slike opplevelser i henne ser ut til å 

aktivere en udifferensiert affektklynge av frykt, skyldfølelse, skam, tristhet og sinne, der 

affektenes differensielle virkning og signalverdi forstyrres. Denne tilstanden ser hun ut til å 

representere i form av tanker om at hun har kreft, selvanklage og pessimisme. Hun kan reagere 

mot omverdenen med å skrike ut i sinne, men trekker seg fort inn i seg selv og føler seg 

utilstrekkelig. Dette forsterker ytterligere hennes emosjonelle beredskap, som så gjør at hun 

isolerer seg. Den emosjonelt ladede konklusjonen hun trekker, er at det ikke er meningen at hun 

skal ha det godt i livet, og at hun ikke har noen andre enn seg selv å takke for dette. Vi ser altså 

at glede synes å bli immobilisert av scriptet.     

 

3.1.2 Frykt 

3.1.2.1 Frykt ABI T1 

Scenene Ida gir for frykt er preget av scriptet emosjonelle beredskap. Hun forteller at hun er redd 

for sykdom og død hos seg selv eller sine barn, for ikke å strekke til på jobb og for å få 

angstanfall. Oppmerksomhetskriteriene hun gir, er klump i brystet, anspenthet i kroppen og 

mange negative tanker. Hennes håndtering er preget av mislykkede forsøk på undertrykkelse, og 

hun blir i stedet lett overveldet av tanker om kreft og pessimisme. Frykten forblir uten adaptiv 

signalverdi og oppleves mer ødeleggende enn veiledende for henne: «Den mener vel å ta 
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knekken på meg». I møte med andre har hun ingen tro på at de vil forstå hennes engstelse, men 

derimot en antagelse om at hun vil være en belastning for dem. Hun blir derfor innesluttet og 

fjern heller enn å uttrykke seg. Likevel tror hun at hennes nære ser følelsen på henne ved at hun 

er trist og «helt nedfor». 

 

3.1.2.2 Arbeid med frykt i terapien 
Tabell 3: Frykt - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (43%) 

Totaltid 38 % 

AK1 29 %  

Selv 57% 

Døtrene 17% 

Mor 14%  

Ubehag 22% 

Sinne 9% 

Tristhet 4% 

Note: Tallene i kolonnene angir prosentandel av taletid med affektfokus brukt på de ulike affekt, relasjons- og ARIF-nivåene. Forkortelser: 

Opp=oppmerksomhet, Tol=toleranse, Emo=emosjonell ekspressivitet, Beg=begrepsmessig ekspressivitet, AB=affektbevissthet. AK2-kolonne 
oppgir andel tid AK1 samkodes med spesifikk AK2. 

 

Frykt er den mest omtalte affektkategorien i terapien og er kodet 38 % av den totale tiden. Hun 

åpner de fleste timene med å si at hun er «smånervøs», urolig eller anspent om dagen, og det er 

som regel ingen annen relasjon enn selvrelasjonen (57%) dette tematiseres i. Flere ganger er 

denne opplevelsen sammenblandet eller parallell med udifferensierte ubehagelige følelser som at 

hun er «tung» og «deppa». Scriptaktivering og drevethet i form av tanker om kreft, blir synlig fra 

tidlig av:   

P: Ja, jeg er redd for at har jeg det for godt så er det ett eller annet som kommer ned dalende i hue på 

meg. At liksom.. Kom det på plass att liksom (mm). Jeg liksom føler at jeg er redd for å glede meg for mye 

liksom (mm). At jeg.. Jeg er veldig redd for å tenke sånn at «kreft det får ikke jeg i hvert fal. Husj, det 

skjer ikke meg.» Det tenker jeg ikke liksom fordi da får jeg. Det, det er jeg i hvert fall sikker på. Så jeg 

prøver liksom å være litt sånn.. Jeg er veldig pessimist når det gjelder masse ting (mm). Alle ting.. (Time 

2, tur 131) 

 

Vi ser her at hun er redd for å glede seg og tenke positivt, og i stedet garderer seg mot skuffelser 

ved å holde fast i en slags depressiv pessimisme. Når terapeuten senere forsøker å fremheve dette 

ved å påpeke at Ida ikke kan «tillate seg livets rett», blir Ida selvkritisk og fordømmer seg selv 

for ikke å klare å tenke mer positivt. Scriptets konklusjon får figur, og hun finner ingen annen 

forklaring for at hun lider enn sin egen utilstrekkelighet. 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

6% 3% 36% 1% 8% 1% 18% 27% 



20 

 

En stor del av arbeidet tidlig i terapien er rettet mot å øke Idas toleranse for angst, 

differensiere denne følelsen fra depressive selvtilstander og identifisere de automatiserte 

assosiasjonene til de andre scriptfølelsene. Terapeuten synliggjør koblinger til tristhet, 

skyldfølelse og sinne og foreslår at angsten kan være en reaksjon på aktivering av uintegrert 

affekt. Idas anspenthet og somatisering gis mening i denne sammenheng. Frykten som 

signalangst blir i terapien brukt som rasjonale for å utforske angsten og håndteringen av denne. 

Arbeid rettet mot å styrke toleransefunksjonen har demping av angst via økt kontroll som uttalt 

fokus. Ved oppstart av terapi bruker Ida antidepressive medikamenter for å klare å forholde seg 

mer likegyldig til angsten og slippe «de forferdelige angstanfallene». Likevel «surrer det tanker 

om kreft i bakhodet hele tiden», forteller hun. I løpet av terapiens første timer slutter Ida med 

tabletter, i tråd med terapeutens oppfordring om å slippe følelser mer til. Terapeuten lærer Ida 

pusteteknikker for å kontrollere angsten og forsøker å fremme aksept i Ida for følelsen. Allerede i 

time 17 beskriver Ida at hun ikke lenger «mister pusten av angsten», det går «fortere over» og er 

«noen positive tanker inni mellom der». Denne endringen ser ut til å vedvare og muliggjør videre 

i terapien en dypere utforskning av fryktens virkning på Ida og dens koblinger til scriptet.  

Identifisering av script og kontekstualisering av scriptdannelsen utgjør nesten halvparten 

av all tid brukt på frykt i terapien. Frykten for ikke å strekke til trer tydelig frem i dette arbeidet 

og viser seg i Idas liv både på jobb, overfor sine søsken og overfor familien hjemme. 

Automatiske koblinger til skyldfølelse og hennes tilbøyelighet til å bli overveldet av denne 

gjøres tydelig i dialogen ved flere anledninger. I dette arbeidet trekker terapeuten linjer til Idas 

erfaringer med å få ansvar for sine småsøsken:  

T: Så da kan man jo tenke seg at i stedet for at det var all right for deg å gjøre det – passe søsknene dine 

og være alene – så var du antakelig veldig engstelig og redd. 

P: Ja, jeg har vært mye redd (mm) 

T: Og da, ikke sant, det sier seg selv, at da skulle ikke du ha hatt det som oppgave. Og det er naturlig at 

en blir engstelig og redd når man får for mye ansvar (mm). 

P: Jeg er livredd for ansvar i dag (mm, ja). Jeg vil ikke!  

T: Nei. For dette er jo noe av det vi snakket om tidligere, ikke sant, med de pengene og sånne ting også 

(jah). Å ha det ansvaret gjør deg ganske bekymra (mm). Så det er tydelig at det ble for mye ansvar på deg 

når du ikke var voksen enda, når du var ung. Og at det ble for tidlig å ha så mye ansvar (mm). Og det 

virker inn på deg i dag. (Time 54, tur 120-122) 

 

Her gis Idas frykt for ansvar i dag mening i lys av formativ erfaringer fra barndommen. Samtidig 

tydeliggjør terapeuten i den videre dialogen at Idas angst i dag ser ut til å være generalisert i en 

beredskap for å føle seg utilstrekkelig, og at Ida har «gjemt unna» disse skremmende 
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opplevelsene fra oppveksten. Denne kontekstualiseringen av scriptdannelsen ser ut til å gi Ida økt 

aksept for frykten for ikke å strekke til.     

Et annet viktig og relatert tema som tematiseres i terapien, er frykten for separasjon og 

død. Idas sykdomsangst er sentralt i dette, og også her forsøker terapeuten å trekke inn formativ 

kontekst. Allerede i time 2 fremkommer det at Ida som barn var mye redd for at noe skulle skje 

med moren, særlig når hun var ute og kjørte drosje og ikke kom hjem. Terapeuten undersøker 

paralleller til Idas angst for å dø i dag: 

T: Det høres ut som det kanskje var en sånn, en angst for å miste, miste henne, som lå der hos deg, som 

ble aktivert endel ganger når hun ikke kom hjem. 

P: Ja.. ja jeg har vært ofte redd for å miste a mamma ja 

T: Mm.. og noe av det samme kommer igjen nå overfor din datter, at du er redd for at hun skal miste deg 

(…) tror du dette kan ha sammenheng med dine følelser den gangen du gikk og ventet på moren din? Og 

var redd for å bli alene i verden 

P: Jeg vet ikke, det er jo en, det er jo en sammenheng der, det har jeg ikke tenkt på før nå før du sier det 

liksom, at.. men det er jo veldig mye likhet liksom (ja), at.. ja. nei, jeg vet ikke… (Time 2, tur 98-103) 

Terapeuten fremhever sammenhengen mellom formative scener med ansvar for småsøsken, frykt 

for å miste mor og Idas angst for å dø fra egne barn i dag. Selv om dette virker å være nytt for 

Ida i denne timen, ser vi utover i terapien at hun selv begynner å se til oppveksterfaringene sine 

for å forstå hvorfor hun er så redd for å bli syk hele tiden.  

I takt med slike tydeliggjøringer av formativ kontekst ser vi en utvikling i Idas mentale 

bilder av seg selv og sin mor. Mors atferd blir en mer fremtredende kontekstuell forklaring for 

Idas vansker med angst enn hennes egen utilstrekkelighet. Ida beskriver mor ved oppstart i likt 

ordelag som hun beskriver seg selv, og vi får flere indikasjoner på at Ida i stor grad identifiserer 

seg med mor. Som hun sier, er mor engstelig og sliter selv med sykdomsangst. Ida kommenterer 

tidlig i forløpet at det er «tragikomisk» hvordan hun, mor og lillesøster alle tre «sliter med 

nerver» og at hun har «hørt ordet kreft» så lenge hun kan huske. Utover i forløpet undersøker 

terapeuten hva Ida som barn opplevde da mor snakket om kreft. Ida får kontakt med en redsel og 

et samtidig sinne over hvor «tankeløst» det var av mor å «buse ut med angsten sin på den 

måten». Identifisering med mor synes i tråd med tydeliggjøring av disse følelsene å endres i 

retning av mer avgrensede representasjoner av seg selv og moren. Mot slutten av forløpet ser 

ikke Ida lenger ut til å lene seg på forklaringen at de begge er «nervøse» av seg, men snakker 

heller om hvordan mor bandt Ida veldig tett til seg og skremte henne mye med sine uttalelser.   

I forbindelse med denne avgrensningen fremkommer en sterk frykt i Ida for å være lik 

moren sin. Hun blir oppmerksom på at flere av hennes måter å møte barna på ligner på 

erfaringene hun selv hadde med mor i oppveksten. Blant annet blir Ida sint og kjefter på barna 
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hvis de slår seg eller på et eller annet vis vekker hennes frykt for ikke å strekke til som mor. Her 

involverer terapeuten Ida i å identifisere affektkoblinger til sinne og forbindelser til formativ 

kontekst med mor. I det videre arbeidet med slike reaksjoner overfor barna ser vi at Ida selv 

differensierer de ulike følelsene som aktiveres og trekker paralleller til erfaringer med mor. 

Samtidig ser frykten for å være som mor ut til å virke motiverende på Ida i retning av å unngå 

denne typen atferd overfor barna. Hun utfordrer seg selv til å sette ord på engstelsen sin og gi 

barna en forståelse for hvorfor hun blir sint, uten samtidig å legge sin angst over på dem.  

Oppsummert ser arbeidet med integrasjon av frykt ut til å være dominert av 

differensiering fra andre scriptfølelser, økning av kontroll og meningsdannelse i lys av formative 

erfaringer med mor. Ida ser ved avslutning ut til å ha noe høyere aksept for engstelse og økt evne 

til å undersøke denne opplevelsen og skille den fra andre følelser. Innsikt i fryktens koblinger til 

script er bedret, og forbindelser til mors atferd tydeliggjort. Likevel ser vi at angst i mange 

tilfeller også mot slutten av terapien omtales som et symptom av både Ida og terapeuten, uten at 

den gis umiddelbar signalverdi av noen av dem.  

 

3.1.2.3 Frykt ABI T2 

I affektbevissthetsintervjuet ved avslutning gir Ida de samme scenene som i T1, med unntak av 

frykt for ikke å strekke til, hvilket vitner om at hennes tapsberedskap vedvarer. 

Oppmerksomhetsfunksjonen virker noe bedre og hun gir inntrykk av å bli mindre overveldet av 

følelsen enn før. Hun forteller at hun nå er bedre rustet til å «kjempe imot angsten». Ida forsøker 

å dempe følelsen ved å gjøre ting og tenke positivt og sier at dette fungerer bedre for henne nå 

enn det gjorde før. Likevel synes følelsens signalverdi fremdeles å være uklar for henne. Hun 

sier at hun «aldri kommer til å bli kvitt denne følelsen» og at den fortsatt kan vekke «triste 

tanker» i henne. Samtidig viser hun økt innsikt i kobling til sinne og forteller at hun er blitt 

flinkere til å uttrykke frykt overfor andre uten å bli sint.  

 

3.1.3 Skyldfølelse 

3.1.3.1 Skyldfølelse ABI T1 

Skyldfølelse synes også å være en dominerende følelse i Idas liv, til tross for at 

oppmerksomheten hennes for denne synes lav ved oppstart. Hun føler skyld når hun ikke får til 

noe hun mener hun burde få til og når hun svikter andre. Følelsen gjør henne urolig og nervøs og 

hun ser ut til å overveldes av en opplevelse av å svikte. Dette er verst når hun er i «dårlig form», 

sier hun. Hun forsøker å få bort følelsen så fort hun kan, men er likevel av den oppfatning at hun 

har fortjent å føle seg slik: «Det må jo være noe, være noe med meg da, i og med at, i og med at 
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jeg har den liksom». Følelsen tas til inntekt for en global oppfatning av seg selv som 

utilstrekkelig. Samtidig blir hun sint og går i forsvarsposisjon i møte med andre heller enn å gi 

uttrykk for dårlig samvittighet.  

 

3.1.3.2 Arbeid med skyldfølelse i terapien 
Tabell 4: Skyldfølelse - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (40%) 

Totaltid 13 % 

AK1 8 %  

Døtrene 37%  

Selv 26% 

Søsken 19% 

Ubehag 19% 

Sinne 7% 

Frykt 5% 

 

I den første tredjedelen av terapien, kommer skyldfølelse opp i forbindelse med at Ida veksler 

mellom å være sint, fjern og fraværende med familien hjemme og at hun ikke stiller nok opp for 

sine søsken. Ida beskriver det slik i time 17: «Jeg har jo gitt helt blaffen i andre folk. Jeg har 

liksom ikke villet prate med noen eller (mm), eller ha kontakt og… Ja… Går med en konstant 

dårlig samvittighet sånn sett, men verst overfor unga mine, synes jeg». I denne tidlige fasen av 

terapien benevnes skyldfølelsen flere ganger på semantisk nivå, men blir fort overskygget av en 

global utilstrekkelighetsfølelse, engstelse og depressiv resignasjon. Terapeuten fokuserer her på å 

tydeliggjøre Idas script og utfordre validiteten i scriptets emosjonelle konklusjon. Hun 

introduserer gradvis hypotesen om at det er automatiserte affektive prosesser i Ida, innlært fra 

tidlig av, heller enn Idas utilstrekkelighet, som produserer symptomene hennes.      

I time 30 trer skyldfølelsen derimot mer eksplisitt frem i dialogen og de får anledning til å 

utforske Idas representasjon av denne følelsen. Ida forteller i denne timen at hun har det bedre og 

sier at skyldfølelsen ikke blir så sterk når hun er i «gode perioder». Hun har gjort seg noen 

erfaringer med at andre aksepterer henne selv om hun sier nei til deres forespørsler. Terapeuten 

foreslår her at det ikke er andres forventninger som er problemet, men heller hennes tilbøyelighet 

til å føle skyld: «Det er noe som skjer med dine følelser (mm). Og jeg tror det er en skyldfølelse 

som kommer ganske raskt frem hos deg når du har sagt nei. Fordi at det kanskje er en slags 

følelse hos deg at du skal hjelpe alle, at du skal gjøre alle til lags». Ida beskriver en følelse av at 

«alle skal ha noe» av henne og en beredskap for å føle at hun skuffer andre. Når terapeuten 

undersøker hvor denne beredskapen kommer fra, forteller Ida at hun alltid har vært redd for å 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

12% 6% 11% 0% 8% 0% 27% 36% 
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skuffe mor: «Hvis jeg er uvenner med mamma og hun er sur på meg for noe, så får jeg skikkelig 

dårlig samvittighet med én gang». Videre i denne timen undersøker terapeuten den affektive 

dynamikken i relasjonen mellom Ida og moren, og undersøker objektreferanse for skyldfølelsen:  

T: Så det høres ut som moren din har på en måte et ganske sånn godt tak i deg til å gi deg skyldfølelse? 

P: Det har hun. Bare når jeg kjørte drosje for henne liksom, så… Hvis det var en gang jeg ikke hadde 

lyst, så ble hun skikkelig dødelig fornærma hvis jeg sa nei (ja, mm). Og jeg fikk en helvetes dårlig 

samvittighet, og så kjørte jeg allikevel (mm). Jeg har gjort alt, jeg, for henne! 

T: Så det det forteller deg er jo at det er moren din sin verden som er den viktigste på en måte, og ikke din 

(mm). Ser du det, altså at hun ikke kan skjønne hvorfor du ikke vil en gang, eller hvorfor du sier nei en 

gang, eller… Altså at du også har en verden og noe… og følelser og tanker og ting å forholde deg til i 

deg (mm). Og det er ikke alltid du kan kaste alt over bord og gjøre sånn som moren din forventer. 

P: Nei. Men sånn er det. 

T: Ja. Og da tenker jeg at så lenge det er sånn, så vil antakelig den følelsen din av at du er livende redd 

for å gjøre en feil også virke inn på ditt daglige liv i forhold til jobben for eksempel (mm). For jeg tror, 

når du sier «sånn er det», så tror jeg at sånn er det i forhold til moren din (mm). Mellom deg og moren 

din . (Time 30, tur 164-168) 

 

En dyptgripende lojalitetskonflikt mellom hensynet til egne behov og morens behov viser seg for 

Ida og terapeuten, og mors offermentalitet og manglende evne til å anerkjenne Idas behov trer 

frem som formative for denne konflikten. Der hvor Ida innledningsvis i terapien ikke ville «legge 

skylden» for egne følelsesmessige vansker på mor, ser vi at hun åpner opp for å se morens atferd 

og væremåte som utslagsgivende for egen scriptutforming. 63% av all tid brukt på skyldfølelse 

er knyttet til script og kontekstualisering av script, og en stor andel av denne tiden innebærer å gi 

mening til Idas vansker med ansvar og grensesetting i lys av denne lojalitetskonflikten i relasjon 

til mor. Dette arbeidet ser ut til å representere en åpning i Idas måte å forholde seg til 

skyldfølelse på i flere relasjoner. I stedet for å bli overveldet av en utilstrekkelighetsfølelse viser 

Ida videre i terapien økt kapasitet til å la skyldfølelsen virke på seg og reflektere over egen 

atferds virkning på andre. Arbeidet med integrasjon av sinne synes også å spille en viktig rolle i 

denne utviklingen.  

Som vi ser i den deskriptive statistikken, er skyldfølelse overfor barna et sentralt tema 

terapien igjennom. Det er særlig her Idas utvikling i evne til å integrere følelsen kommer til 

uttrykk. Innledningsvis i terapien har Ida mye dårlig samvittighet over å være sint og oppfarende 

med barna. I stedet for å be om unnskyldning og uttrykke skyldfølelsen overfor dem går hun i 

forsvar. Ida reflekterer i denne tidlige fasen lite over hvordan dette oppleves for barna og ser i 

stedet ut til å bli overveldet av scriptaktivering og selvfordømmelse. Som beskrevet under 

arbeidet med frykt, blir Ida stadig mer oppmerksom på måter hun opptrer på overfor barna som 

minner henne om sin egen mor. Terapeuten hjelper Ida her med å benytte seg av skyldfølelsens 
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adaptive funksjon i å ta ansvar for egen atferd og behandle barna på måter hun selv ønsker. I tråd 

med dette ser vi mot slutten av forløpet at Ida ikke lenger blir lammet av dårlig samvittighet, men 

heller lar seg veilede av den i oppdragelsen av barna. Hun bruker aktivt egne erfaringer fra 

oppveksten til å leve seg inn i barnas opplevelser og beklager seg oftere når hun får dårlig 

samvittighet.  

I siste time snakker Ida om alt ansvaret hun har følt på overfor andres behov og hvordan 

dette har gjort henne ute av stand til å prioritere seg selv og sin egen familie:     

P: Ja, for jeg ser det nå liksom med den dårlige, veldig dårlige samvittigheten hele tiden og (mm, mm) 

den har jeg heller ikke lenger. For jeg føler liksom at eller det er som du sier til å begynne med så hadde 

jeg ikke peiling (nei) jeg kunne liksom, det har jeg skjønt litt etter litt etter litt, etter hva vi har pratet om 

her og at jeg får klarere syn på ting (ja) og så er det ikke så fælt allikevel holdt jeg på og si. (mm) Altså 

det er jo ikke så fælt å kunne si nei hvis jeg ikke har lyst. (Time 88, tur 84) 

 

Her reflekterer Ida over hvordan hun ikke lenger er drevet av skyldfølelse, men klarer å se hva 

som er og hva som ikke er hennes ansvar. Hun forteller at hun fremdeles kan bli overveldet av 

skyldfølelse i «dårlige perioder», men på det jevne viser hun en økt evne til å undersøke og la 

seg informere av følelsen på adaptive måter. Hun strekker seg mot å opptre samvittighetsfullt 

uten samtidig å bli selvutslettende, og hun evner bedre å sette grenser for seg selv. De 

vidtrekkende konsekvensene dette har for henne, beskriver Ida tydelig selv: «Jeg begynner nå å 

føle at jeg lever mitt eget liv».   

 

3.1.3.3 Skyldfølelse ABI T2 

Vi ser ved T2 at Idas generelle affektbevissthet for skyldfølelse er betraktelig høyere. Dårlig 

samvittighet er nå et signal for henne om at hun har gjort noe galt og hun kjenner det i 

situasjoner hvor hun har behandlet andre urettferdig. Hun oppgir flere oppmerksomhetskriterier 

enn ved T1 og ser ut til å ha økt signalfunksjon for følelsen. Til tross for impulser om å forsvare 

seg, er håndteringen hennes i større grad adaptiv og motivert av ønsket om å gjøre det godt igjen. 

Det er blitt lettere for henne å sette ord på følelsen og be om unnskyldning. Samtidig ser følelsen 

ut til å være bedre integrert i hennes selvrepresentasjon: «Jeg er ikke perfekt, og ikke skal jeg 

være det heller».  

 

3.1.4 Sinne 

3.1.4.1 Sinne ABI T1 

Ida forteller at det er mange ting som kan få henne til å føle sinne og at det skal veldig lite til. 

Hun oppgir flere scener fra hverdagen og merker følelsen på at hun blir bråsint, kjenner en 
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anspenthet og et indre kaos, og får akutt behov for å utagere sinnet ved en «utblåsning». Svarene 

hennes på toleranseaspektet for følelsen vitner om en drevethet i håndteringen etterfulgt av sterk 

skyldfølelse. Samtidig sier hun at sinnet representerer et deilig avbrekk fra det å være trist og lei 

seg hele tiden og at hun også må få lov til å bli forbanna en gang i blant. Likevel opplever hun 

sjeldent at sinnet hennes er legitimt og står i proporsjon til den utløsende hendelsen. Sinnets 

signalverdi forstyrres og hun blir i stedet selvfordømmende. Når det gjelder uttrykket av følelsen, 

er dette ofte eksplosivt og unyansert med familien, mens det utenfor familien undertrykkes. 

 

3.1.4.2 Arbeid med sinne i terapien 
Tabell 5: Sinne - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (48%) 

Totaltid 16 % 

AK1 10 %  

Mor 33%  

Selv 24% 

Døtrene 21% 

Frykt 20% 

Ubehag 12% 

Skyldfølelse 7% 

 

Idas konfliktfylte forhold til sinne kommer fort til syne i terapien. Hun uttrykker bekymring og 

skyldfølelse over måten sinnet hennes går ut over familien på, men sier samtidig at «det er 

skikkelig godt. Det er fælt å si det, men det er… Jeg føler meg liksom så letta når jeg får fart opp 

og banna litt og svarta litt og (mm).. vært forbanna på noen liksom». Terapeutens intervensjoner 

i arbeidet med integrasjon av sinne består i hovedsak av to typer meningsdannelse: Identifisering 

av koblinger til script og dannelsen av dette, og tydeliggjøring av sinnets signalverdi i det 

aktuelle. Over halvparten av all tid brukt på toleranse for sinne er rettet mot signalfunksjon. I 

time 9 ser vi eksempler på hvordan terapeuten hjelper Ida med dette og samtidig trekker inn 

script og formativ kontekst. Ida forteller her om gjentatte krangler med barn og samboer over rot 

i hjemmet, og veksler mellom å være sint og kjenne dårlig samvittighet over at hun blir så 

oppfarende med dem. Det som fort får figur i hennes oppmerksomhet, er misnøyen med seg selv: 

«Det er ikke sånn jeg vil være». Terapeuten tydeliggjør her de ulike affektene denne situasjonen 

vekker i Ida og fremhever en for Ida svært gjenkjennelig opplevelse av å bli stående alene med 

alt ansvar og all skyld. Hun trekker paralleller til formative scener og undersøker om Ida noen 

gang reagerte med sinne på alt ansvaret hun fikk som barn. Ida bekrefter at hun kunne bli veldig 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

7% 2% 29% 0% 21% 2% 8% 31% 
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sint på mor, men at mor ofte gikk i forsvar og kjeftet på Ida i stedet for å forstå. Terapeuten 

understreker hvordan Idas sinne dermed ble møtt som illegitimt av mor og at Idas berettigelse til 

å føle dette dermed ble satt under tvil. Det terapeuten samtidig gjør i denne timen, er å belyse og 

utfordre denne tvilen knyttet til eget sinne hjemme med samboer og barn. Hun fremhever 

signalverdien i sinnet for Ida blant annet ved å tydeliggjøre objektreferansen: at det er visse ting 

Ida reagerer på ved deres atferd. Når terapeuten ved avslutning av timen undersøker hva Ida 

kjenner på av følelser, ser vi at sinnet har fått en tydeligere signalverdi: 

P: Nei, nå er jeg litt småforbanna. 

T: Nå er du forbanna (ja). Og hva er det du kjenner du er forbanna på? 

P: Nå irriterer det meg at,  det vi har prata om nå liksom, at det… At jeg ikke har… Jeg føler at jeg ikke 

har noe makt, de hører ikke på meg hjemme, det føles som det er litt det tror jeg. (Time 9, tur 185-187) 

 

Ida holder her fast ved opplevelsen av sinne og setter ord på en opplevd maktesløshet. Hennes 

videre svar viser samtidig en erkjennelse av at hun ikke helt får til å sette grenser på en 

konstruktiv måte, men selvfordømmelsen ser ikke ut til å immobilisere sinnet. Terapeuten 

oppfordrer Ida til å tematisere grensesetting og uttrykke sin opplevelse med familien. Denne 

sekvensen illustrerer et av flere tilfeller der Ida med terapeutens hjelp synes å frigjøre seg fra den 

immobiliserende skyld-skam-konflikten og i stedet motiveres til å kommunisere mer åpent med 

familien. Vi ser et skifte i Idas tilnærming fra «min skyld» eller «deres skyld» til et felles ansvar 

dem imellom for hvordan de lever og har det sammen.  

Idas beredskap for å oppleve at andre krever for mye av henne og tilknytningen til hennes 

sterke sinnereaksjoner, blir gradvis tydeliggjort utover i terapien. Dette mønsteret er spesielt 

synlig i relasjon til barna. Ida beskriver at hun fort opplever barnas ønsker som krav og mas, og 

at hun umiddelbart reagerer med sinne og avslag uten egentlig å ha tenkt seg om. Deretter får 

hun dårlig samvittighet og ender til slutt opp med å si «javel, da». Som sett i scriptformuleringen, 

er dette en stor kilde til utilstrekkelighetsfølelse for Ida. Terapeuten fremhever formativ kontekst 

og foreslår at det automatiske neiet overfor barna egentlig er et nei rettet mot mor. Ida involveres 

med dette i en viktig utforskning av eget sinne overfor mor og en påfølgende tydeliggjøring av 

mors mange sider. Ida trekker frem flere situasjoner der mor har lagt for mye ansvar på henne 

eller skremt henne ved å snakke om kreft og husker at hun kunne bli veldig sint for dette. 

Terapeuten understreker sinnets selvbeskyttende funksjon i disse tilfellene og viser samtidig 

hvordan den bindende relasjonen mor skapte til Ida, hindret Ida fra å kunne sette de grensene hun 

hadde behov for. I tråd med økt innsikt i denne dynamikken, som beskrevet under skyldfølelse, 

får Ida etter hvert tak i en sterk motvilje mot å ta ansvar for mors behov til enhver tid. Sinne og 

bitterhet rettet mot mor er et tilbakevendende tema i terapien, men mot slutten er sinnets 
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objektreferanser i relasjon til mor blitt mer spesifikke og informert av innsikt fra terapien. 

Parallelt ser Idas selvrepresentasjon ut til å preges av en mye høyere grad av selvbeskyttelse enn 

ved oppstart. Ida beskriver med tyngde hvordan mors måte å relatere seg til Ida på har hatt store 

konsekvenser for hennes liv:  

P: Jeg er nok litt bitter enda på at det, mye av livet mitt kunne vært annerledes (ja) hvis hun hadde sett 

ting på en annen måte og kanskje ikke brukt meg så mye som psykolog eller venn eller (ja ja) altså hvis 

hun hadde hatt noen andre. (…) Pluss at jeg liksom følte.. ja at jeg var liksom ei venninne for henne da 

(mm) mer enn noen ganger enn jeg var ungen hennes liksom (ja) at det. Hun var veldig avhengig av meg 

og samtidig gjorde meg veldig avhengig av seg på et vis (ja ja).. så det.. Det er sant at jeg liksom jeg 

tenker litt på, og kanskje ikke tenker så mye på det, men innimellom kommer det noen sånne tanker at det, 

eh, at jeg kanskje kunne ha sluppet mye unna hvis hun hadde oppdratt meg på en annen måte (mm, mm) 

eller latt meg få være unge litt mye mer kanskje.. (Time 88, tur 123-125) 

 

Idas bilde av moren endrer seg fra å være et forbilde til å bli nyansert og informert av 

sinnets signalverdi. Ida forteller at hun ser mors mangler tydeligere nå, samtidig som hun ser at 

mor ikke selv er klar over disse manglene eller hvordan de har virket på Ida. Et eksempel på 

dette fremkommer i Idas sinne over at mor mener hun har gjort Ida en tjeneste ved å gi henne 

mye ansvar. Her skjønner at dette er mors oppriktige oppfatning og ser ikke ut til å være 

avhengig av morens enighet for å bevare sin egen erkjennelse av at «det var for mye!». Samtidig 

distanserer hun seg ikke fra moren, men ser tvert imot ut til å klare å ha en nær relasjon med 

henne uten at denne blir grenseløs. Sinne virker således å få en adaptiv funksjon i form av å 

hjelpe Ida med å hevde seg uten tilbaketrekning eller resignasjon.  

Mot slutten prioriterer Ida mer aktivt sin egen kjernefamilie og setter grenser for mor og 

sine søsken når hun har behov for det. I denne forbindelse kommer arbeid med toleranse og 

uttrykk av sinne overfor barna i fokus. Der hvor Ida tidligere ble lammet eller drevet, ser hun nå 

ut til å være i stand til å undersøke følelsen og vurdere når hun skal stå på sitt og når hun skal 

unnskylde og forklare seg. Hun kjenner forskjell på når sinnet har tydelig ytre objektreferanse og 

når det inngår i scriptaktivering sammen med frykt og skyldfølelse, og hun bruker denne 

informasjonen til å reflektere over hvordan hun skal uttrykke sin opplevelse.   

 

3.1.4.3 Sinne ABI T2 

Ida viser både økt innsikt i script og bedre signalfunksjon for sinne ved T2. Hun trekker frem 

egen fryktaktivering, urettferdighet og dårlig behandling fra andre som noe som vekker sinne i 

henne. Hun synes å vedstå seg, heller enn å unnskylde følelsen og sier at den hjelper henne å 

forsvare seg. Følelsen ser likevel ikke ut til å være helt løsrevet scriptet. Hun blir fremdeles mye 

sint i hjemmet og kjenner et stort indre trykk som hun vil få ut. Uttrykket kan fortsatt være 
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unyansert og intenst, spesielt når hun blir redd, hvilket gir Ida dårlig samvittighet i etterkant. For 

øvrig virker hun å ta mer ansvar for disse reaksjonene og bedre identifisere hva som skjer med 

henne og hvorfor.   

 

3.1.5 Tristhet 

3.1.5.1 Tristhet ABI T1 

Tristhet fremstår ved T1 som en svært problematisk følelse for Ida. Hun opplever tristhet i 

situasjoner hvor hun ikke klarer noe hun tenkte hun burde ha klart og i forbindelse med en 

følelse av hjelpeløshet under og etter angstanfall. Hun har uklar oppmerksomhet for følelsen og 

ser ut til å sammenblande med depressive tilstander. Tristheten overvelder henne og «sitter i 

veldig lenge», hvilket vitner om lav toleranse for følelsen. Samtidig er følelsens adaptive 

signalfunksjon utilgjengelig for henne, og hun konkluderer med at følelsens budskap er at dette 

er sånn hun skal ha det for resten av livet. Hun ønsker ikke å vise følelsen, da den bryter med 

selvbildet hun er fanget i, som handler om å være sterk og klare alt. Oppsummert ser tristhet for 

Ida ut til å være ensbetydende med depressiv resignasjon, hvor følelsen mister sin mening som 

signal for henne selv og som et kontaktskapende motiv i møte med andre. 

 

3.1.5.2 Arbeid med tristhet i terapien 
Tabell 6: Tristhet - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (68%) 

Totaltid 13 % 

AK1 8 %  

Selv 69% 

Mor 11%  

Døtrene 9% 

Frykt 26% 

Ubehag 15% 

Sinne 9% 

 

Når tristhet tematiseres i Idas terapi, er det ofte knyttet til hennes tilbakevendende depressive 

stemningsleie og uten tydelig objektreferanse. Flere av terapitimene åpnes med at hun sier hun er 

trist, tung og «kje» for tiden, og som indikert i statistikken, forteller hun ofte om urolighet og 

engstelse samtidig. Når terapeuten undersøker oppmerksomhetsfunksjonen tidlig i forløpet, ser vi 

tegn til affektbrudd og scriptaktivering. I time 2 eksemplifiseres dette godt etter et parti hvor de 

har snakket om fraværet av Idas far i oppveksten:  

T: Ja.. hvordan kjennes det for deg nå? Det som har kommet opp 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

9% 3% 35% 7% 7% 1% 17% 21% 
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P: Nå er jeg liksom sånn.. det er litt tøft egentlig, for jeg liksom, er litt sånn, føler meg litt sånn trist 

akkurat nå og.. 

T: Hvordan merker du at du er trist akkurat nå? 

P: Bare sånn, tung i hue og.. veldig sånn.. er liksom så pessimist 

T: Får du noen tanker? Noen spesielle /ja). Hva tenker du? 

P: Det surrer jo heletida i bakhue da at jeg har kreft og er dårlig og sånn (Time 2, tur 158-163) 

 

Dette utdraget illustrerer flere gjennomgående trekk ved Idas manglende integrasjon av tristhet. 

For det første referer hun ofte til en depressiv tilstand når hun bruker ordet «tristhet» og har uklar 

oppmerksomhet for følelsen. For det andre ser det ut til at scriptet aktiveres, og tanker om kreft 

blir måten hun representerer opplevelsen på. For det tredje er tristhetens adaptive signalverdi 

utilgjengelig for henne, og et potensielt viktig tema (å vokse opp uten far) mister sin betydning.   

Utover i forløpet jobbes det en del med å tydeliggjøre tristhetens kobling til scriptet og til 

hennes selvbilde som selvtilstrekkelig og sterk: «Det er ikke meg å gå og være trist og lei og ikke 

gjøre en damn shit altså». Terapeuten foreslår Idas rolle som reservemor i oppveksten som 

formativ for dette selvbildet, og etter hvert som Ida får økt innsikt i mors bidrag til dannelse av 

script, blir hun mer åpen for å se hvordan hennes håndtering av tristhet i dag er knyttet til tidlige 

formative scener. Terapeuten trekker frem Idas behov for trøst og forståelse fra mor i en rekke 

situasjoner der dette uteble og mor i stedet var selvabsorbert. Hun foreslår at dette har gjort at Ida 

har blitt redd for de «triste følelsene» og lært seg å skyve dem unna. Denne håndteringen 

kommer til syne flere steder i dialogen, som blant annet i Idas pågående vurderinger av om hun 

skal ta antidepressive medikamenter eller ikke. Det snakkes om toleransefunksjonen 35% av 

tiden brukt på tristhet, og i dette arbeidet ser terapeuten og Ida ut til å behandle tristheten som et 

symptom og som en del av Idas tilbakevendende depressive lidelse. Terapeuten fokuserer på å 

øke Idas aksept for tristheten og ikke kjempe imot, men kobler sjelden følelsen til spesifikke 

objektreferanser og behov i Ida. Tiden brukt på signalfunksjon for tristhet i terapien (6%) er i 

hovedsak rettet mot å gi Ida en aksept for å ha det tøft på innsiden når livet er vanskelig på 

utsiden. Idas evne til selvmedlidenhet kommer til tider i fokus, og hun sier at hun kan synes synd 

på seg selv av og til. Dette virker likevel å bære preg av samtidige aktiveringer av sinne og 

misunnelse over at andre har det bedre, slik at tristhetens potensielle selvivaretagende og 

reparerende funksjoner forstyrres. Tristhetens signalverdi forblir i dialogen ofte global og uklar 

både for terapeuten og for Ida.   

Et annet tema som ser ut til å vekke tristhet i Ida, er det å måtte snakke om hvordan hun 

har det. Tristhet er en følelse hun ikke ønsker å vise og som beskrevet bryter med hennes 

selvbilde om å skulle være sterk. Ida beskriver ved flere anledninger i terapien en fortvilelse over 
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å føle at gråten ligger rett under overflaten når hun må snakke om hvordan hun har det. Hun blir 

sint på seg selv over ikke å klare å skjerpe seg. Ved å gråte foran andre tvinges Ida til å kjenne på 

følelsen og er redd for å bli overveldet av tristhet. Hun foretrekker å ta seg «ei grinekule» alene, 

for så å fortsette dagen. Da slipper hun å ta stilling til å måtte forklare for seg selv og andre 

hvorfor hun gråter. Overfor terapeuten blir dette lettere med tiden, sier Ida, men det forblir 

vanskelig og skambelagt overfor andre. Ved et tilfelle forteller hun om å ha grått intenst og 

ukontrollert foran samboer fordi det var «en forferdelig jævlig dag». Hun fikk trøst og opplevde 

dette som godt, men samtidig skamfullt. Ida ser ut til å åpne opp for å «slippe ut litt av den» 

følelsen oftere, slik at det ikke bygger seg opp over tid. Intensjonen hennes her synes likevel å 

være ønsket om ikke å måtte forklare seg og å slippe at tristheten kommer i veien for hennes 

daglige fungering.   

Mot slutten av terapien ser det ut som at tristhet fremdeles er bundet til scriptet og uten 

tydelig signalverdi for Ida. Hennes evne til å identifisere koblinger til script ser for øvrig ut til å 

være bedre, og hun leter mer aktivt etter kontekstuelle forhold som kan forklare hvorfor hun føler 

seg trist. Dette tydeliggjøres i et utsagn fra time 71: 

P: Så… Jo. Kanskje det er det jeg må gjøre, at jeg liksom må… sette meg ned, i stedet for å si «skjerp 

deg» til meg selv, at «hvorfor er jeg trist nå», liksom. (mm) Men jeg… Men det har jeg gjort litt nå, tror 

jeg. For nå er jeg, tror jeg at det er grunnen at jeg har hørt såpass mye fæle ting (sykdom hos bekjente av 

kollegaer) (mm), sånn at jeg er litt sånn (mm) deprimert nå for tida (mm). Liksom, det er jo… Det er da 

vel en begynnelse det, holdt jeg på å si. (Time 71, tur 82) 

 

I dette utdraget utfordrer Ida seg selv til å håndtere egen tristhet mer med aktiv undersøkelse enn 

med selvanklage. Likevel ser vi at hun sammenblander begrepene «trist» og «deprimert» og at 

objektreferansen er global og uklar (hørt såpass mye fæle ting).  

Til tross for at Ida har opplevd flere tap i livet sitt, knyttes tristhet sjelden til konkrete 

savn og lengsler. Et kjernetema terapien igjennom er mors manglende imøtekommelse av Idas 

behov. Vi har tidligere beskrevet deler av denne desillusjoneringsprosessen der det blir 

tydeligere for Ida at mors behov har vært viktigere enn hennes. Vi ser at følelsen sinne som regel 

får figur i dialogen fremfor tristhet. Dette eksemplifiseres ved at ordet «bitterhet», som betoner 

en blandet tilstand av tristhet og sinne, konsekvent blir forstått og behandlet som sinne av Ida og 

terapeuten. Bitterhet mot mor dukker opp som tema allerede i time 1, men først i terapiens siste 

time tydeliggjør terapeuten savnet som ligger i Idas bitterhet:  

T: [E]tter hvert så kjenner du på et sånn et savn, en følelse av at du skulle ønske at du hadde, at moren 

din var annerledes, at moren din hadde gitt deg omsorg på en annen måte (mm) eh at du hadde hatt lov 

til å være barn, eh, uforpliktet (mm) at du ikke hadde alle de forpliktelsene som du hadde .. (Time 88, tur 

124) 
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Terapeuten peker her frem mot tristhetens funksjon i Idas bearbeiding av tapet av egen barndom, 

men vi ser ikke tidligere i forløpet at tristhet tematiseres og undersøkes aktivt i denne 

forbindelse.      

 

3.1.5.3 Tristhet ABI T2 

Ved T2 gir Ida flere relevante scener, men også scener der hun ikke strekker til eller ikke klarer 

noe. Oppmerksomhetskriteriene er tydeligere enn ved T1, men hun ser ut til å sammenblande 

følelsen med skyldfølelse. Følelsens virkning er at hun blir lei seg, føler hun kommer til kort og 

får behov for å unnskylde seg. Hun blir ikke overveldet, likegyldig eller deprimert på samme 

måten som tidligere, men det er ikke en følelse hun liker å ha eller ønsker å vise til andre. På 

spørsmål om hva følelsen forteller henne, svarer hun: «En kan ikke gå og være glad og blid hele 

tiden. Alt er ikke bekymringsløst og allright». Overfor andre er hun redd for å begynne å gråte 

hvis hun skulle vise følelsen, så hun holder den for seg selv. Oppsummert gir svarene hennes 

inntrykk av noe økt toleranse og evne til å differensiere fra depressive selvtilstander. Likevel 

synes følelsens signalverdi fremdeles å være uklar og representert i en opplevelse av 

tilkortkommenhet og ulykkelighet. Dette kan hun heller ikke dele med noen.      

 

3.2 Mona 
Mona er en kvinne i midten av 30-årene som søker behandling for en alvorlig spiseforstyrrelse, 

depresjon og fibromyalgi. I utredningen fremkommer det også vansker med tvangsatferd, og hun 

oppfyller således kriteriene for både tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse. 

Mona har vokst opp i en liten bygd sammen med sine to foreldre og en noe eldre søster. Hun 

forteller at hun har strevd med spiseforstyrrelsen siden slutten av tenårene og at 

symptomuttrykket har variert mellom et anorektisk og bulimisk uttrykk. Ved terapistart er hun 

sykemeldt, men uttrykker et sterkt ønske om å komme seg tilbake i jobben som skoleleder. Hun 

bor sammen med samboeren og dere to små barn, hvorav den yngste er rundt ett år gammel ved 

terapistart. 

 

3.2.1 Monas kjernescript  

Den tentative scriptformuleringen for Mona har vi valgt å omtale som et verdiløshetsscript. 

Sentralt i dette scriptet er følelsene skyld, skam og frykt, som konsekvent synes å dominere 

Monas selvopplevelse og informere hennes bilde av verden og seg selv. I tråd med dette har hun 
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en sterk emosjonell beredskap og forventning om avvisning fra andre, og selv den minste feil og 

mangel ved henne selv, eller et kritisk blikk fra andre, er nok til å aktivere en udifferensiert 

affektklynge bestående av skyld, skam og frykt. Aktivering av denne affektklyngen virker 

overveldende på Mona og resulterer i en udifferensiert håndtering preget av tilbaketrekning, 

tvangsatferd, sulting og bulimisk oppkast. Følelsene sinne, ømhet, glede og tristhet synes også å 

utløse scriptet og den medfølgende opplevelsen av verdiløshet. Scriptets tilknytning til disse 

følelsene medfører at den iboende signalverdien i følelsene overskygges av den emosjonelle 

konklusjonen i scriptet, som er at Mona ikke har verdi eller vil aksepteres av andre. Resultatet er 

at Mona opplever at hun ikke har noen rett til hverken selvbeskyttelse, nærhet, omsorg eller 

glede. Scriptets innvirkning på Monas følelsesliv er som vi ser, både vidtrekkende og svært 

hemmende ved oppstart.  

 

3.2.2 Sinne 

3.2.2.1 Sinne ABI T1  

Ved terapistart fremstår sinne som en konfliktfylt følelse for Mona, og hun har i det hele tatt 

vansker med å komme på eksempler der hun har vært sint. De få eksemplene hun gir, bærer 

sterkt preg av overveldelse og utagering, hvor hun har knust og kastet ting i affekt, men ikke 

klarer å knytte egen reaksjon til utløsende hendelse eller vedstå seg dette uttrykket i etterkant. 

Hendelsene fremstår som uforståelige for henne og signalfunksjonen virker å være fraværende. 

Svarene hun gir i intervjuet tyder på aktiv uoppmerksomhet og lav toleranse for sinne, noe som 

resulterer i affektbrudd og skriptaktivering. Hun har tilsvarende vansker med å uttrykke sinne 

direkte, men følelsen kommer mer indirekte til syne ved at Mona blir «stri og hektisk». 

 

3.2.2.2 Arbeid med sinne i terapien 
Tabell 7: Sinne- Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (40%) 

Totaltid 7 % 

 

Selv 32% 

Far 30%  

Samboeren 20% 

Ubehag 14% 

Frykt 8% 

 

 

I Monas terapiprosess arbeides det med sinne i 7% av den totale tiden i våre utdrag, og som det 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

10% 2% 15% 20% 10% 0% 16% 27% 
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I Monas terapiprosess arbeides det med sinne i 7% av den totale tiden i våre utdrag, og som det 

fremkommer av tabell X, foregår dialogen på tvers av fokusnivåene, men med et særlig fokus på 

affektbevissthetsnivåene.  

Når sinne tematiseres i terapien forekommer dette ofte i sammenhenger der Mona føler 

seg utnyttet eller tråkket på av andre, men hvor skyld- og skamfølelsen preger oppmerksomheten 

hennes og lammer hennes selvhevdelsesforsøk. I disse tilfellene er det ofte terapeuten som 

tematiserer Monas sinne, eller mangelen på sådan. Dette illustreres i time 144 der Mona 

skamfullt forteller om hvordan hun har latt seg presse til å bistå en venninne med å ta 

seksualiserte bilder av henne og elskeren hennes, hvorpå venninnen deretter ba Mona om å løpe 

diverse ærender for henne. I etterkant av denne episoden plages hun med skyld og skam for at 

hun lot seg involvere i dette, men virker ikke å være i stand til å kjenne noe rettmessig sinne: 

T: For ellers så ville jeg tenke at, at altså som sagt at, jeg i en sånn situasjon ville ha følt meg utnyttet og 

lurt. Så ville jeg ha blitt, om jeg ikke hadde vært det der og da, så ville jeg når det gikk opp for meg hva 

som hadde skjedd, så ville jeg ha blitt veldig sint. Og jeg vet ikke om et sånt sinne kunne få deg til å føle 

deg skitten. 

P: Nei, altså jeg, (uklart) sitter igjen med så føler jeg at det er min skyld, det er min skyld alt. Jeg bare 

sånn føler at det er en.. (Time 144, tur 117-118) 

 

Uttalelsen til Mona gir et innblikk i hvordan hennes manglende evne til å integrere sinnets 

signalverdi i hennes forståelse av selv og andre medfører at hennes egne behov ikke oppleves 

som legitime og dermed vanskeliggjør sunn grensesetting. Mye av det terapeutiske arbeidet med 

følelsen innebærer derfor at terapeuten ofte mentaliserer Monas affektive opplevelser og forsøker 

å benevne og bekrefte sinnefølelsen i scener der Mona selv ikke får til dette. Det synes å være 

avgjørende i denne intervensjonen at terapeuten fortsetter å holde fokus på denne delen av 

hennes affektive opplevelse, og lenge nok til at sinnets signalverdi tydeliggjøres. Dette virker til 

å bidra til at Mona kan erkjenne sinnets rettmessighet. Disse seansene tydeliggjør også hvordan 

sinnet inngår i scriptet og hvordan aktiveringen av sinne kan få henne til å føle seg liten og 

verdiløs. En slik terapeutisk intervensjon illustreres i time 61, der Mona forteller om sin 

frustrasjon over fars rigiditet og påståelighet etter en diskusjon dem imellom: 

P: Ja, det er det liksom sånn som jeg… (puster ut) Ja, jeg kjenner inni meg nå, det er liksom, så det er alt 

det der, hvorfor går det ikke an å/ 

T: Tror du. Er det irritert du blir da? 

P: Ja, jeg blir irritert. 

T: Du blir irritert? 

P: Irritert. Hvorfor må han være slik? 

T: Ja. For. Altså, han, det som irriterer deg er at han, at han, altså han påstår noe som du mener må 

være helt galt (ja). 
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(…) 

P: Og noen andre ganger han har vært sånn påstående, så er det litt sånn der ironi i, (jaha) eller. Og så 

følte jeg at det kom igjen, å gjøre slike dumme ting, kanskje, eller. Så kan han si det slik at: «Du er 

truende til det du, Mona», eller…. Hva er det egentlig med meg han har av erfaring som han på en måte 

ikke vil sette ord på? Men på en måte nesten fornemmer jeg det at det er typisk meg ved å gjøre noen 

bommerter, liksom (ja, nettopp) eller noe sånt… (Time 61, tur 136-146) 

 

Utdraget over illustrerer hvordan terapeutens fokus på sinne bidrar til å tydeliggjøre 

signalverdien for Mona, men belyser også hvordan representasjonen av far bidrar til aktivering 

av den affektive koblingen mellom sinne og skam som så ofte går igjen i Monas beretninger. 

Slike seanser der terapeuten hjelper Mona med å benevne sinne i scener, tydeliggjøre signalverdi 

og utforske affektkoblingen til kjernescriptet, forekommer flere ganger gjennom terapiforløpet. 

Mot slutten av den 340 timer lange terapien fremstår sinne som betraktelig mer integrert. 

Dette kommer til syne i hvordan Mona tar mer plass med seg selv og sine behov i relasjon med 

andre. Særlig i relasjonen med samboeren er denne endringen påfallende, der hun virker 

betraktelig mer selvavgrenset og selvhevdende: «Jeg og har mitt liv, asså mine ting som er viktig 

for meg ja. Jeg har på en måte godtatt mange ting rundt han i mange år». I tråd med dette 

forteller Mona hvordan hun har begynt å protestere når hun føler seg overkjørt av samboeren og 

at hun ikke lenger gir seg så fort i diskusjoner med han: «[O]g når vi diskuterer ting nå så gir 

ikke jeg meg så fort som jeg gjorde før, asså jeg holder ut, jeg holder ut uten å tenke på at nå 

gjør jeg noe feil». Uttalelsene over viser hvordan hun ved avslutning kan la seg informere og 

motivere av sitt eget sinne på en måte som gjør henne i stand til å ivareta egne grenser og behov 

uten at følelsen immobiliseres av kjernescriptet. 

 

3.2.2.3 Sinne ABI T2 

Der Mona ved terapistart hadde vansker med å komme på situasjoner der hun kunne føle sinne, 

har hun ved avslutning flere eksempler på situasjoner i hverdagen som kan irritere henne og gir 

flere tydelige oppmerksomhetskriterier for denne følelsen. Mona synes også å ha økt toleranse 

for sinne, som kommer til syne ved at hun lar følelsen virke på seg og at hun lar seg «jage opp». 

Hun forteller at hun av og til kan bli skremt av følelsen og at det ikke er noen god følelse å ha, 

samtidig som hun erkjenner at sinne også er litt bra for henne fordi den hjelper henne med å få 

mer gjennomslagskraft for sine egne ønsker. Mona kan vise sinnet tydeligere enn før og forteller 

at hun blir «kvass» i kroppsspråket for å signalisere at hun er sint, men uttrykket fremstår 

imidlertid som noe feltavhengig og hun har også vansker med å fortelle andre at hun er sint. 

Således uttrykkes sinnet noe indirekte og passivt aggressivt i formen. 
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3.2.3 Skam 

3.2.3.1 Skam ABI T1 

Monas opplevelse av skam synes å være sammenblandet med skyld ved terapistart. I 

affektbevissthetsintervjuet illustreres dette ved at utløsende hendelser for begge følelsene handler 

om å gjøre feil. Mona forteller i denne sammenheng: «Jeg kan jo ikke vise frem den siden av 

meg, ikke sant. Må alltid vise at man kan og at man mestrer». Mona opplever selv at hun blir lett 

skamfull og gir også flere eksempler på kroppslige oppmerksomhetssignaler for denne følelsen. 

Skamfølelsens signalverdi fremstår imidlertid som overgeneralisert og aktivering medfører 

grubling og overveldelse, som kommer til syne ved at Mona blir fjern og går inn i seg selv. Hun 

forsøker å håndtere overveldelsen med tvangsritualer, mat og oppkast. Følelsen er med andre ord 

tett knyttet til Monas psykopatologi. Mangelfull differensiering og den uklare signalverdien 

medfører også at Mona ikke klarer å la seg informere av følelsen på en adaptivt motiverende 

måte. Hun klarer dermed heller ikke å uttrykke eller kommunisere denne følelsen til andre. 

 

3.2.3.2 Arbeid med skam i terapien 
Tabell 8: Skam - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skamfølelsen synes å være en sentral del av Monas kjernescript slik den inngår i hennes 

emosjonelle beredskap for avvisning. Dette kommer til syne i terapien ved at kjernescriptets 

emosjonelt ladede konklusjon om verdiløshet får figur i Monas selvopplevelse på bekostning av 

andre følelser. Til tross for skammens forrang i hennes selvopplevelse synes følelsen 

hovedsakelig å være representert på selv-andre-nivået (se tabell 2), og kommer primært til 

uttrykk i terapidialogen gjennom de negativt ladede beskrivelsene Mona gir av seg selv som 

f.eks. «barnslig», «dum» og «falsk». Hun synes imidlertid å ha vansker med å representere 

Tid brukt Relasjon AK2 (36%) 

Totaltid 11 % 

 

Selv 51% 

Terapeut 24%  

Samboeren 11% 

Ømhet 16% 

Skyldfølelse 8% 

Ubehag 7% 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

7% 0% 18% 5% 2% 2% 18% 47% 



37 

 

følelsen på semantisk og affektbevissthetsnivå, slik det også fremkommer av tabell 2. Dette 

innebærer at hun i liten grad benevner og gjenkjenner skamfølelsen når den aktiveres i ulike 

scener, men heller beskriver en udifferensiert opplevelse av uro og angst.  

I terapiforløpet til Mona utforskes denne uroen og angsten, som bidrar til å tydeliggjøre 

hvordan uroen omhandler Monas frykt for å føle seg liten, falsk, dum og inadekvat. Dette 

illustreres i time 144 der Mona har tatt med en gammel skoleprøve fra barndommen . Når hun 

sammen med terapeuten ser igjennom denne prøven, setter hun ord på at dette vekker et sterkt 

ubehag i henne: 

T: Men den ubehagelige følelsen i magen, blir det sånn, er det angst, tror du? I retning av «tenk om jeg 

ikke klarer det» «tenk om jeg ikke skjønner det»? 

P: Ja. Ja. Mer det, tror jeg. (ja) Ja, er nok det. 

T: Og da i så fall så blir det vel en angst for, å føle seg dum da. 

P: Mm. Ja, det går på det. Ja. (Time 144, tur 32-35) 

 

Gjennom denne «dekodingen» av det udifferensierte ubehaget til Mona trer skammen og dens 

innvirkning på Monas selvopplevelse frem og kan dermed gjøres til gjenstand for videre arbeid. 

Utforsking av skammen tydeliggjør både hvordan Mona håndterer denne følelsen gjennom tvang 

og oppkast, og hvordan følelsen er tilknyttet andre følelser gjennom kjernescriptet. Arbeid med å 

tydeliggjøre affektkoblingen til kjernescriptet og følelsens virkning på Mona forekommer flere 

ganger gjennom terapien og ser ut til å bidra til at hun får en noe økt evne til refleksjon rundt 

denne følelsen og dens betydning for hennes selvopplevelse.  

En annen form for meningsdannelse knyttet til skam som finner sted i terapien, 

omhandler sammenhengen mellom Monas verdiløshetsscript og den formative konteksten som 

dette scriptet er etablert i. Mona forteller at hun helt siden hun var barn har følt seg «vurdert» og 

husker tilbake til barneskolen der hun følte hun måtte te seg korrekt foran lærerne så de ikke 

skulle gi negative tilbakemeldinger til far: 

P: (...) Og den tilbakemeldingen visste jeg, måtte ikke være negativ, for det ville faren min ta galt opp (Ja, 

nettopp). Eller det vet jeg at det ville sikkert bli tatt galt opp. 

T: Ja, mm, så da ville. Og da er vi tilbake til det der med da ville du på en måte mistet betydning, hvis du 

ikke, hvis det var noe negativt/ 

P: Ja, fordi at alt/ 

T: Så ville du ha mistet betydning/ 

P: Ja, både alt inni meg og alt, det er liksom så ytrestyrt, ikke sant, de rundt meg styrer meg, det rundt 

meg, det jeg gjør skal styres av det jeg tror de andre forventer (mm) og derfor har jeg ikke noe erfaring 

på det her inni meg, tror jeg (nei) om å vurdere om jeg kan eller ikke kan.  

(Time 61, tur 78-84) 
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I utdraget over ser vi hvordan Mona klarer å knytte denne skamberedskapen til fars vurdering av 

henne, og hvordan terapeuten hjelper Mona med å tydeliggjøre skammens signalverdi: å miste 

betydning for far. Flere ganger gjennom terapiens forløp tematiseres fars vurderende og kritiske 

blikk, og dette bidrar til å involvere Mona i en utforsking av hennes overdrevne lojalitet til far og 

hans krav, samt hvordan denne lojaliteten innebærer at hennes følelse av verdi bindes opp til fars 

vurdering av henne. I denne sammenheng trer også spiseforstyrrelsens funksjon tydeligere frem: 

P: Men jeg tror at jeg følte veldig på det at en skulle bli tillagt hva en skulle føle. Og tenke hva som var 

riktig og ikke var riktig. Så det var vel gjennom den (spiseforstyrrelsen) at jeg ikke ville har det slik. 

(Time 260, tur 122). 

 

Vi ser her hvordan spiseforstyrrelsen gis mening som Monas opposisjon mot fars krav og at den 

for Mona representerer en siste rest av autonomi. I tråd med dette omtaler hun mot slutten av 

terapien spiseforstyrrelsen som hennes «skjold» og «våpen» mot far, mor og søster.  

Mot slutten av terapiforløpet begynner Mona å studere igjen. Valget om å studere synes å 

representere en viktig prosess for Mona, da valg av studieretning er fundert i hva hun selv ønsker 

og ikke i overenstemmelse med fars forventninger. Den representerer således hennes forsøk på å 

frigjøre og avgrense seg fra fars forventninger og krav og omtales av både Mona og terapeut som 

hennes prosess for å etablere en alternativ identitet til spiseforstyrrelsen og verdiløsheten. 

Studiehverdagen er imidlertid preget av prestasjonskrav og manglende mestring for Mona og 

medfører hyppig aktivering av kjernescriptet og dens overveldende virkning på Mona. I de 

avsluttende timene tematiseres hennes opplevelse av uro og angst i sammenheng med 

studiehverdagen, og fokus i dialogen synes å omhandle hvordan Mona kan håndtere denne 

angsten, i stedet for arbeid med den underliggende skamfølelsen og opplevelsen av verdiløshet. 

 

3.2.3.3 Skam ABI T2 

I affektbevissthetsintervjuet ved avslutning fremstår skamfølelsen fortsatt som overgeneralisert, 

men eksemplene synes mer relevante og mindre sammenblandet med skyldfølelse. Mona gir 

eksempler på hvordan det å gå på butikken eller å stå fremfor noen kan gjøre henne skamfull. 

Hun blir da selvbevisst og opplever at kroppen «låser» seg. Til tross for at følelsen gjør at hun 

føler seg barnlig og liten og kjenner behov for å gjemme seg, forteller hun at hun ved avslutning 

håndterer følelsen ved å fortelle seg selv: «Jeg er voksen». Dette representerer en betraktelig mer 

adaptiv håndtering av følelsen enn ved start og er en tydelig indikasjon på høyere toleranse. 

Samtidig virker signalfunksjonen fortsatt vag og lite adaptivt motiverende. Hun kan heller ikke 

vise følelsen til andre, men opplever at hun kan fortelle om den til sine nærmeste. 
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3.2.4 Ømhet ABI T1 
I affektbevissthetsintervjuet før terapistart forteller Mona at hun er glad i familien sin, men er 

samtidig usikker på om hun faktisk kan føle denne kjærligheten. I tråd med dette klarer hun ikke 

å gi noen oppmerksomhetssignaler på ømhet, men forteller i stedet om hennes sårbarhet og 

beredskap for andres avvisende kroppsspråk. Dette tyder på brudd i oppmerksomhetsfunksjonen 

for følelsen og at scriptets emosjonelt betingede konklusjon overskygger opplevelsen av ømhet. 

Hun forteller om et savn etter å kjenne ømhet, men sier samtidig at hun ikke tillater seg selv å 

oppleve dette og at «noe inni» henne alltid ødelegger opplevelsen når den aktiveres. Det 

fremkommer med andre ord lav toleranse og affektbrudd for ømhetsfølelsen. Siden Mona ikke 

klarer å oppleve følelsen forteller hun også at alle hennes uttrykk for kjærlighet til barna og 

samboeren er motivert av deres forventninger heller enn et ektefølt uttrykk for hennes ømhet. 

 

3.2.4.1 Arbeid med ømhet i terapien 
Tabell 10: Ømhet - Prosentandel taletid, på relasjon, AK2 og ARIF-fokusnivå. 

Tid brukt Relasjon AK2 (57%) 

Totaltid 26 % 

 

Selv 44% 

Terapeut 18%  

Mor 8% 

Frykt 29% 

Skam 10% 

Tristhet 9% 

 

 

 

 

I våre utvalgte timer fra Monas terapi tematiseres ømhet/nærhet i 26% av den totale taletiden 

(Tabell 3). Tematiseringen av følelsen i terapiens første halvdel forekommer ofte i sammenheng 

med at Mona har følt seg avvist og hvor de sentrale scriptfølelsene skyld, skam og frykt preger 

både hennes selvopplevelse og hennes meningsdannelse. Som vi har sett tidligere, er det særlig 

frykten Mona klarer å benevne i disse sammenhengene, og denne tendensen gjenspeiles også i at 

frykt benevnes en tredjedel av tiden det snakkes om ømhet. I tråd med den tentative 

scriptutformingen synes dette særlig knyttet til Monas frykt for avvisning. Denne emosjonelle 

beredskapen innebærer at selv det minste tegn til avvisning fra andre tas til inntekt for at Mona 

ikke er akseptert eller er verdig andres nærhet. Scriptets innvirkning på Monas opplevelse av 

nærhet aktualiseres i relasjonen mellom Mona og terapeuten i terapien. I time 61 åpner Mona 

2.Semantisk 3.1 Opp 3.2 Tol 3.3 Emo 3.4 Beg 3. AB 4. Script 5. Selv/andre 

2% 3% 16% 4% 1% 8% 28% 38% 
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med å fortelle om hvordan hun følte skyld og skam etter å ha gitt terapeuten en ferieklem på 

slutten av den foregående timen: 

P: Nei. Jeg vet ikke. Når jeg gikk ut, så… jeg vet ikke, jeg fikk øyekontakt, eller jeg fikk, altså, du var, du 

var litt sånn spesiell i ansiktet, i øynene, at du så mot… enten mot bilde der eller, altså du hadde et 

ansiktsuttrykk som på en måte fortalte meg at «ja, ja, stakkar, hun er som et barn, eller?» (Å ja.) Eh, «hva 

er det hun innbiller seg», eller ja, ja, liksom. At du ble brydd på et vis, «så her må jeg ha litt strengere 

grenser eller». Altså, det var veldig ubehagelig. 

 (…) 

P: Altså, da laget jeg meg opp en mening på hvordan du, hva du tenkte inni deg da, eller hva du følte 

rundt det, og kanskje fordi at det kostet meg mye å gjøre det (ja). Selv om jeg hadde lyst å gi deg en 

ferieklem, så kostet det meg mye fordi at, ikke sant, jeg er redd, jeg er redd for at du skal oppfatte det 

galt, eller (mm). Altså, redd for å på en måte tråkke over noen terskler. Som for meg er forbudt. (Time 61, 

tur 12-19 

 

Utdraget over illustrer godt hvordan Monas uttrykk av ømhet og ønske om nærhet til terapeuten 

resulterer i en overveldende følelse av skyld og skam, og hvordan hun i etterkant har vansker 

med å vedstå seg både følelsen og uttrykket. Det blir også tydelig hvordan kjernescriptet bidrar 

til Monas mentale representasjon av terapeuten som en avvisende og streng figur. Terapeutens 

intervensjoner i disse sammenhengene preges av at han først utforsker og utfordrer Monas 

skampregede meningsdannelse, før han benevner og validerer det underliggende motivet i Mona 

som hun innledningsvis har vansker med å vedstå seg: ønsket om å være betydningsfull for andre 

og føle nærhet. Ved å betone dette underliggende motivet tydeliggjøres samtidig Monas 

håndtering av følelsen: 

T: For det at, når du, når du da, altså, det betyr vel når du tenker sånn, antakelig at du ønsker at jeg 

skulle bry meg? 

P: Ja. Det kan godt hende. 

T: At du skulle… At du skulle bety noe. 

P: Ja, det er mye mulig. 

T: Ja, og at… Og at du på en måte fordømmer deg selv for å i det hele tatt ha et sånn ønske. (Time 61, tur 

26-30) 

 

Gjentatte benevninger av følelsen i scener og etablering av følelsens motiv, virker å bidra 

til å tydeliggjøre både Monas automatiske håndtering og affektkoblingen til kjernescriptet. Dette 

medfører at Mona etter hvert klarer å vedstå seg ønsket om aksept og nærhet i større grad. Hun 

virker å få en økt evne til refleksjon rundt dette ønsket og konfliktene knyttet til det: 

P: …jeg er redd for. Jeg vet ikke hva jeg er redd for. (puster ut) For når ting kommer for nært da blir jeg 

liksom, jeg må på en måte få lov til å bestemme, bestemme selv. Men det har også noe med det at, hvis det 

kommer for nært, så føler jeg da at jeg mister litt styring. (…) Ja, at det på en måte da, kan andre, noen 

ganger da, da glemmer jeg meg selv, ikke sant, og gir bare til andre. Så føler man kanskje at en gir for 

mye og at en blir sliten. Da blir det for skummelt. (…) Jeg tror kanskje derfor det er et savn òg. At. Eller 
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et savn, eller et ønske om, om den form for nærhet. Som da jeg ikke klarer å oppleve, eller. Jeg tror ikke 

jeg vet hva det er for noe. (Time 197, tur 99-106) 

 

I utdraget over ser vi hvordan nærhet og autonomi for Mona utgjør to uforenlige størrelser. 

Nærhet med andre, også med egne barn, innebærer en form for selvutslettelse der endeproduktet 

tar form av en udifferensiert tilstand: slitenhet. Tydeliggjøring av de affektive koblingene til 

kjernescriptet åpner i denne timen opp for å undersøke den formative konteksten og mors bidrag 

i etableringen av denne affektive organiseringen. Mona forteller om hvordan mor aldri har gitt 

Mona noe særlig nærhet og hvordan hun som barn ofte søkte dette hos andre voksne. Denne 

seansen bidrar sannsynligvis til meningsdannelse rundt Monas emosjonelle beredskap for 

avvisning gjennom utforskning av hvordan Mona som en livlig og kontaktsøkende jente gjentatte 

ganger ble møtt med avvisning fra hennes nærmeste omsorgsperson. Dette bidrar kanskje også til 

at ønsket om nærhet i større grad integreres i Monas selvbilde. Mot slutten av timen ser det ut til 

at hun også kan inkludere disse kontaktsøkende motivene i seg selv: 

P: Nærhet, og jeg har jo opplevd nærhet. Og det tenkte jeg på kanskje var at jeg ville kontakte 

(Ekskjæreste) igjen, at kanskje var det det som egentlig, altså motivet er vel å, altså ønsket er jo å på en 

måte prate om, ut om historie og sette ord på ting (mm), men kanskje det innerste motivet er.. er 

opplevelsen av den nærheten som var der en gang (mm), som jeg på en måte kunne, eh kjenne veldig på 

(mm). (Time 197, tur163) 

 

3.2.4.2 Ømhet ABI T2 

Ved avslutning fremkommer det store endringer i Monas affektbevissthet for ømhet. Hun gir 

flere ulike eksempler på hva som kan få henne til å føle ømhet og hengivenhet, og benevner både 

kroppslige og mentale oppmerksomhetssignaler. Hun forteller om hvordan følelsen gjør andre 

følelser lettere og at den motiverer henne til å søke nærhet, spesielt med barna. Der håndteringen 

av følelsen ved start var preget av affektbrudd og en opplevelse av at hun ikke kunne gi seg lov 

til å føle ømhet, forteller hun ved avslutning tvert om at hun aktivt søker å forsterke følelsen når 

den aktiveres. Hun har også en betraktelig bedre evne til å uttrykke ømhet, både verbalt og 

emosjonelt, men uttrykket fremstår som feltavhengig og vises først og fremst overfor barna. 
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4 Diskusjon 
Forskningsspørsmålene vi har stilt i denne studien er todelt: (1) Hva slags endringer i 

affektbevissthet observeres og hvordan kommer dette til uttrykk og (2) hvilke prosesser synes å 

ligge til grunn for disse endringene? Innledningsvis hadde vi en antakelse om at det ville 

foreligge endringer i affektbevissthet i de utvalgte terapiforløpene. Disse ble gjennomført etter 

prinsipper fra ABT og hadde godt utfall på standardiserte utfallsmål. Resultatene presentert 

ovenfor gir støtte til denne antakelsen. Samtidig tegner det seg et sammensatt og nyansert bilde 

av økningen i affektbevissthet for de ulike følelsene vi har undersøkt. Enkelte følelser blir bedre 

integrert enn andre, og ulike endringsprosesser viser seg gjeldende i arbeid med de forskjellige 

følelsene. I diskusjonen som følger vil vi først redegjøre for de observerte endringene i 

affektbevissthet og betydningen av disse, før vi deretter forsøker å belyse de endringsprosessene 

som peker seg ut som sentrale i denne sammenheng. Avslutningsvis vil vi fremheve studiens 

begrensninger og implikasjoner.     

 

 

4.1 Endringsmekanismen: Affektbevissthet 

4.1.1 Datagrunnlag for mål på affektbevissthet 

Mens ABI er utformet for innhenting av nødvendig informasjon for å måle affektbevissthet, gir 

fortløpende terapidialog et noe annet grunnlag for å observere denne aktuelle 

endringsmekanismen. Likevel forventes det at grad av affektbevissthet slik det fremkommer i 

ABI, vil komme til syne i pasienters måte å representere affekt på i terapitimene. I resultatene for 

både Ida og Mona ser vi høy grad av koherens heri. Eksempelvis ser vi i de innledende timene i 

Idas forløp tegn til oppmerksomhetsbrudd for tristhet og overveldelse av frykt, i tråd med hennes 

svar på disse følelsene i ABI T1. Tilsvarende ser vi ved avslutning at hennes varierende evne til å 

håndtere og uttrykke sinne på konstruktive måter kommer til syne både i terapimaterialet og i 

ABI. Spesifikke nyanser som at aktivering av frykt og skyldfølelse virker som modererende 

faktorer på dette uttrykket kommer til syne ved begge målepunkter. Samsvar av denne art synes å 

foreligge for de fleste følelsene i resultatene for både Ida og Mona. Dette kan tas til inntekt for at 

affektbevissthet som endringsmekanisme lar seg måle og observere på meningsfulle måter i 

forløpende terapidialog. Andre undersøkelser av emosjonell prosessering i terapi synes å 

konkludere med det samme (Pascual-Leone, Yeryomenko, Sawahima & Warwar, 2019).  
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Det fremkommer imidlertid enkelte diskrepante funn i denne sammenheng. Med utgangspunkt i 

utdrag fra slutten av Idas terapiforløp, der fryktaktivering flere ganger knyttes til meningsfulle 

objektreferanser i hennes liv, kunne vi forvente å se en økning signalfunksjon for denne følelsen 

i ABI T2. Dette synes ikke å være tilfelle. Her kan vi spekulere i om Idas tilgang på fryktens 

adaptive signalverdi i terapidialogen gjenspeiler terapeutens fasiliterende kommentarer, heller 

enn Idas generaliserte kapasitet til å la seg adaptivt motivere og informere av følelsen. I så fall 

kan ABI tenkes å være et godt verktøy for å måle stabile endringer i affektbevissthet som er 

valide utover den terapeutiske kontekst. Parallelle målinger med ABI og observasjoner fra 

terapidialogen synes dermed meningsfulle i å beskrive nyanser i endringsmekanismen.    

 

4.1.2 Differensiert affektintegrasjon 

I denne studien har vi undersøkt endringer i affektbevissthet hos Ida for følelsene frykt, 

skyldfølelse, sinne og tristhet og hos Mona for følelsene sinne, skam og ømhet. Resultatene vi 

har presentert viser en økning i affektbevissthet for samtlige av disse følelsene, men i ulik grad.   

I Idas tilfelle så vi ved oppstart jevnt over lav evne til å integrere de utvalgte følelsene. 

Oppmerksomhetsfunksjonen varierte noe, der den for skyldfølelse og tristhet medførte brudd i 

oppmerksomhet og uklar fokusering, mens den for sinne og frykt gav begrenset, men noe bedre 

fokusering. Toleransefunksjonen syntes sviktende for samtlige følelser og Ida vekslet mellom å 

bli overveldet av og forsøke å undertrykke følelsenes virkning. Meningsdannelsen og 

håndteringen bar preg av kjenescriptets automatiserte organisering og sluttprodukt. Hun beskrev 

mangel på kontroll over nonverbalt og begrepsmessig uttrykk av følelsene, og ønsket ikke å vise 

eller sette ord på dem overfor andre. Sett under ett, gir dette et bilde av omfattende mangel på 

evne til å danne begreper om disse følelsene, nyttiggjøre seg deres adaptivt motiverende virkning 

og vedstå seg følelsene for seg selv og andre. Som beskrevet i resultatdelen, er bildet et helt 

annet ved avslutning. Ida har høyere affektbevissthet for samtlige av følelsene og differensierer 

bedre mellom dem. Hun blir på det jevne ikke lenger overveldet av deres virkning og fremstår 

med økt agens. Samtidig ser vi markerte forskjeller i endring for tapsfølelsene frykt og tristhet på 

den ene siden og skyldfølelse og sinne på den andre. Idas økte affektbevissthet for de to 

sistnevnte innebærer en evne til å integrere følelsenes adaptive signalverdi som vi ikke ser for 

tapsfølelsene. Der hvor Ida ser ut til å reflektere over sinnet og skyldfølelsens betydning i den 

umiddelbare relasjonelle kontekst følelsen aktiveres i, forblir hun opptatt med å “kjempe imot” 

og kontrollere aktiveringen av tristhet og frykt. Hun opplever økt kontroll og noe grad av aksept 



44 

 

for disse følelsene, men det synes ikke å være etablert noen god signalfunksjon. Dette kommer 

blant annet til syne i ABI T2 ved at hennes svar på spørsmål om følelsene forteller henne noe av 

betydning tar form av generaliserte konklusjoner om livet: “Alt er ikke bekymringsløst” (tristhet) 

og “Jeg kommer aldri til å bli kvitt denne følelsen” (frykt). Endringer i evne til å uttrykke 

følelsene synes noe mer moderate, med størst endring for skyldfølelse og frykt. Tristhet ønsker 

hun fremdeles ikke å vise, mens uttrykk av sinne varierer fra intenst og unyansert til mer tydelig 

og kontrollert.  

For Mona fremkom det ved terapistart gjennomgående lav AB for et stort spekter av 

følelser. For de utvalgte følelsene sinne, skam og ømhet var oppmerksomhetsfunksjonen 

overordnet sett lav. Lav oppmerksomhet for sinne og ømhet kom til syne gjennom henholdsvis 

aktiv uoppmerksomhet og brudd i oppmerksomhetsfunksjonen. Det fremkom noe høyere 

oppmerksomhet for skam, samtidig som hun det fremkomme noe sammenblanding  med 

skyldfølelse. Toleransefunksjonen syntes derimot å være lav for alle tre følelser. Spesielt lav 

toleranse fremkom for sinne, der følelsen ble avspaltet og benektet. For skam og ømhet resulterte 

den lave toleransen derimot i affektbrudd og overveldelse. Tilsvarende var håndteringen av alle 

tre følelsene preget av manglende kontroll, drevethet og aktivering av kjernescriptet, med dets 

maladaptive håndtering og påfølgende sluttprodukt. I tråd med dette fremstod følelsenes 

differensierte signalverdi som utilgjengelige for Mona og meningsdannelsen for de respektive 

følelsene syntes å bli overskygget av den emosjonelle beredskapen i kjernescriptet. De 

ekspressive funksjonene var preget av manglende evne til å både uttrykke og vedstå seg 

følelsesuttrykkene for alle tre følelsene. Ved avslutning er AB for alle de tre følelsene betraktelig 

bedre og Mona virker å kunne tydeligere gjenkjenne og differensiere mellom disse. 

Toleransefunksjonen varierer imidlertid mellom følelsene. For sinne og ømhet observeres det 

markante endringer. Dette kommer til syne ved at følelsene synes å få adaptivt informerende og 

motiverende virkning for Mona, i stedet for å føre til avspalting og affektbrudd. Toleransen for 

skam fremstår imidlertid fortsatt som noe lav og hun det fremkommer fortsatt en sterk beredskap 

mot denne følelsen. Samtidig har Mona bedre strategier for å håndtere denne følelsen enn ved 

start slik at hun ikke blir like overveldet og drevet når den aktiveres, men håndteringen er preget 

av hennes forsøk på motvirke følelsens virkning. Dermed får den heller ikke den adaptivt 

informerende og motiverende funksjonen som vi ser ved sinne og ømhet. I 

ekspressivitetsfunksjonen for de tre følelsene fremkommer det også markante endringer, ved at 

Mona ved avslutning i større grad klarer å vedstå seg og kommunisere disse følelsene. Uttrykket 
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er imidlertid feltavhengig for både ømhet, sinne og skam. I tillegg uttrykkes sinne kun nonverbalt 

og utydelig, mens skam kun unntaksvis kan uttrykkes verbalt, men ikke vises.  

Vi ser med andre ord differensierte endringer i affektbevissthet for de ulike følelsene hos 

begge pasientene.  

 

4.1.3 Affektbevissthet og kjernescript 

Kjernescript forstås som maladaptive og generaliserte måter individet habituelt organiserer og 

håndterer opplevelser på. En økning i affektbevissthet for relevante følelser antas å utfordre en 

slik automatisert organisering. De utvalgte følelsene i denne studien synes alle å inngå i 

pasientenes kjernescript på betydningsfulle måter. Dermed skulle vi anta at vi hos Ida og Mona 

ser en form for omvendt proporsjonalitet mellom økning i affektbevissthet for disse følelsene og 

oppløsning av script. I all hovedsak peker våre resultater i retning av en slik trend. Ved oppstart 

synes begge pasientene å være lite i stand til å undersøke egne opplevelser, med den konsekvens 

at en emosjonelt ladet konklusjon om egen utilstrekkelighet, ulykkelighet eller verdiløshet får 

figur i selvopplevelsen. Samtidig fremstår de preget av en beredskap der de habituelt iscenesetter 

og får denne konklusjonen bekreftet gjennom erfaringer i hverdagen. Eksempelvis ser vi i Idas 

innledende terapitimer at hun fort trekker globale konklusjoner om at hun er en dårlig mor i 

situasjoner der hun blir sint og oppfarende med barna. Hun opplever sterk skyldfølelse knyttet til 

slike scener, men beskriver samtidig en manglende evne til å la seg motivere på adaptive måter 

av denne følelsen. I stedet går hun i forsvar overfor døtrene sine, hvilket ytterligere forsterker 

den underliggende følelsen av utilstrekkelighet som mor. Utover i terapiforløpet ser vi at disse 

automatiske slutningene gradvis erstattes av mer nyanserte og avgrensede oppfatninger av seg 

selv, og dette synes å skje i takt med økning i affektbevissthet for skyldfølelse Mot slutten synes 

Ida i større grad å reflektere over egen uhensiktsmessig atferd overfor barna, uten at dette dermed 

resulterer i en generalisert opplevelse av utilstrekkelighet. I stedet for å forsvare seg, tar hun 

ansvar og forsøker å sette seg inn i barnas opplevelser. Skyldfølelsens signalverdi synes med 

andre ord å integreres i Idas persepsjon, kognisjon og atferd på en måte som fristiller henne fra 

en immobiliserende selvrepresentasjon som dårlig mor. Denne økte evnen til integrasjon av 

skyldfølelse kommer også tydelig til syne i ABI T2 i form av godt etablert signalfunksjon.  

En slik utvikling som vi her ser hos Ida synes å representere en strukturell endring fra 

rigid og generalisert organisering av selvopplevelsen til mer nyansert og avgrenset 

affektrepresentasjon. Tilsvarende utvikling ser vi i Monas evne til å representere ømhet. I 
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terapiens tidlige timer er Monas opplevelse dominert av en beredskap for avvisning. Dette synes 

å medføre vansker med å vedstå seg ønske om å søke nærhet med andre, da dette vil kunne 

bekrefte kjernescriptets iboende konklusjon om egen verdiløshet. Mot slutten av terapien virker 

dette ønsket betraktelig mer vedstått og Monas sterke savn etter å oppleve nærhet virker tvert om 

å ha en motiverende virkning på henne. Dette kommer til syne ved at hun uttrykker et ønske om 

å treffe ekskjæresten igjen for å oppleve «den nærheten som var der en gang». Dette illustrerer 

hvordan Mona i større grad evner å integrere de informative og motiverende aspektene ved 

ømhetsfølelsen og et underliggende behov for nærhet, uten at kjernescriptets overskyggende 

konklusjon om verdiløshet immobiliserer henne. Dette indikerer etablering av alternative og 

adaptive script for denne følelsen som bidrar til å løsrive ømhetsfølelsen fra kjernescriptet og 

dens emosjonelle beredskap. 

I kontrast synes slike strukturelle endringer ikke å forekomme i samme grad for skam hos 

Mona, eller tristhet og frykt hos Ida. Disse følelsene virker ved ABI T2 å være mindre integrert 

enn de andre følelsene, og vi ser tegn til kjernescriptets beredskap og automatiserte slutninger i 

deres besvarelser i intervjuet. Disse funnene peker i retning av at forholdet mellom kjernescript 

og affektbevissthet er affektspesifikt. Det vil si at integrasjon av en gitt følelse innebærer en 

løsrivelse fra kjernescriptorganiseringen for denne følelsen, men ikke for andre følelser. En 

potensiell implikasjon av dette, er at reorganisering av affektorganiserende strukturer må skje for 

hver enkelt følelse.   

 

4.1.3.1 Signalfunksjon 

Kvaliteten på signalfunksjonen peker seg ut som en sentral faktor i variasjonen vi ser mellom 

ulik grad av endring i affektbevissthet i vårt utvalg. Begrepet signalfunksjon henviser i ABT til 

individets evne til å kunne benytte seg følelsenes adaptive signalverdi. Det spesifiseres 

ytterligere at signalverdien til en gitt følelse er «dobbel» i den forstand at følelsesaktiveringen 

både forteller noe om betydningen av den utløsende hendelse eller stimulus og samtidig gir 

informasjon om hvorvidt relevante behov i individet trues eller ivaretas (Monsen & Solbakken, 

2013). For å kunne la seg informere av følelsenes differensierte signaler, forutsettes en viss 

kapasitet til å differensiere affektiv aktivering i selvtilstanden og tåle virkning av denne. For Ida 

og Mona ser vi en økning i oppmerksomhet og toleranse for alle de utvalgte følelsene, men 

etablering av god signalfunksjon kun for noen av disse. Vi har tidligere vist hvordan Ida mot 

slutten av forløpet tydelig differensierer skyldfølelse i selvtilstanden og lar denne virke inn på 
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seg så den får en adaptivt motiverende signalverdi for henne. I kontrast til dette, forteller Ida om 

økt toleranse og opplevelse av kontroll ved aktivering av tristhet og frykt, men vi ser ingen 

eksempler på at hun lar seg informere på meningsfulle måter av disse følelsene. Dette kan forstås 

ut ifra Idas utsagn om at hun har blitt bedre til å «tåle» og «kjempe imot» disse følelsene. 

Uttalelsene vitner om en undertrykkende håndtering av følelsen, som tross alt er bedre enn 

overveldelsen hun beskrev ved T1. Likevel synes grad av toleranse ikke å være høy nok til at 

disse følelsenes spesifikke referanser til egne behov og ytre objekter tydeliggjøres for henne. 

Disse funnene peker i retning av at signalfunksjon har en avgjørende betydning for hvorvidt 

aktivering av en følelse oppleves truende eller ikke. Ved integrasjon av følelsens adaptive 

signalverdi vil ikke signalet (følelsesaktiveringen) i seg selv oppleves farlig, men heller orientere 

individet mot relevante stimuli i omgivelsene og informere om deres betydning for egne behov. 

Samtidig synes en slik mangelfull signalfunksjon å medføre en sårbarhet i individet for 

kjernescriptaktivering. Dette ser vi komme til uttrykk hos Ida ved at hennes svar på T2 for frykt 

og tristhet er preget av tap- og utilstrekkelighetsberedskap. I lys av konvergente og diskriminante 

resultater fra de andre følelsene i vårt utvalg, synes begrepet signalfunksjon å fange opp et aspekt 

av toleransefunksjonen med avgjørende betydning for hvorvidt bestemte affekter organiseres i 

kjernescript eller ikke. 

 

4.1.3.2 Selv/andre-representasjoner 

I vårt materiale fremkommer det spesifikke endringer i pasientenes selv/andre-representasjoner 

som later til å reflektere de differensierte endringene i affektbevissthet. Individets mentale 

representasjoner av seg selv, andre og verden, er et sentralt fokus innen ARIF-modellen. Lav 

evne til affektrepresentasjon viser seg på dette nivået i form av rigide og unyanserte 

representasjoner, slik som Monas nærmest invariante selvrepresentasjon som verdiløs, liten og 

barnlig og Idas globale selvbilde som dårlig mor. Derimot antas ens mentale representasjoner å 

bli mer fleksible og nyanserte ved høyere grad av affektintegrasjon. Dette synes å være tilfelle 

for de følelsene der Ida og Mona utvikler god signalfunksjon. Både Ida og Mona fremviser 

endringer i selvrepresentasjon ved avslutning der behov for selvbeskyttelse og selvhevdelse 

synes mer vedstått. Samtidig fremstår provoserende aspekter ved andres atferd tydeligere for 

dem, slik som Idas mors «tankeløse» utøsing av egen sykdomsangst og Monas samboers 

dominerende væremåter. Disse endringene ligger tett opp mot sinnefølelsens fenomenologi 

(Solbakken, 2013, s. 149), og vi ser hvordan både behov relatert til følelsen og typiske 

objektreferanser integreres i hennes mentale representasjoner. Tilsvarende har vi vist hvordan 
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Idas globale konklusjoner om egen utilstrekkelighet ser ut til å forsvinne i takt med økning i 

affektbevissthet for skyldfølelse. I ABI T2 for skyldfølelse fremkommer et selvbilde preget av 

anerkjennelse og aksept for egen feilbarlighet. Dette synes å være et direkte uttrykk for økt 

toleranse for skyldfølelse og integrasjon av denne følelsens adaptive signalverdi. Hos Mona ser 

vi også en slik parallell endring i selvrepresentasjon og affektintegrasjon. Mona går fra å 

fordømme egen kontaktsøkende atferd som barnslig til å vedkjenne seg behovet for å være nær 

andre og bety noe for dem, og som vist i resultatene etableres god signalfunksjon for følelsen 

ømhet i Mona.   

I kontrast til dette, har vi merket oss at Ida ikke ser ut til tilegne tap av sin biologiske far 

eller brudd med stefar særlig verdi. Samtidig er får sinne fokus når Ida snakker om at det ikke 

var lett for henne å få så mye ansvar i barndommen. Vi kan spekulere i om vi ville ha sett mer  

vedståtte behov for (selv-)omsorg og representasjoner av far og stefar preget av deres betydning 

for Ida, dersom tristhetsfølelsen ble bedre integrert. Oppsummert synes resultatene våre å peke i 

retning av at økt integrasjon og mangel derav gjenspeiles i pasientenes representasjoner av seg 

selv og andre på differensielt grunnlag. Samtidig synes begrepet signalfunksjon å stå sentralt i 

sammenhengen mellom affektbevissthet og selv/andre-representasjoner.  

 

4.2 Endringsprosesser 

I partiet ovenfor har vi redegjort for endringene vi ser i affektbevissthet for Ida og Mona, samt 

diskutert betydningen av disse. I det følgende vil vi trekke frem det som i lys av ABT og våre 

analyser peker seg ut som avgjørende endringsprosesser tilknyttet disse endringene. Sentralt i vår 

forståelse av disse prosessene er distinksjonen mellom terapiendringsprosesser og 

klientendringsprosesser, slik de beskrives av Doss (2004). Som nevnt tidligere er denne 

inndelingen er ment å skille mellom henholdsvis terapeutens intervensjoner og hvordan disse 

eventuelt virker inn på klientens/pasientens atferd og opplevelser. Modellen henviser dermed til 

det kontinuerlige og gjensidige samspillet mellom terapeut og pasient. En viktig del av dette 

samspillet kan tenkes å være utviklingen av en god arbeidsallianse. I tråd med dette anses i ABT 

en god arbeidsallianse å være en forutsetning for terapeutiske endring, men er i seg selv ikke 

tilstrekkelig for å bevirke strukturelle endringer (Monsen & Monsen, 1999). Denne distinksjonen 

synes i vårt utvalg å være viktig. Hvorvidt terapeutenes intervensjoner involverer Ida og Mona i 

en form for undersøkelse av egne opplevelser virker avgjørende for hvorvidt terapeutens 

intervensjoner fører til endring i affektbevissthet. 
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4.2.1 Differensiering av affekt og identifisering av script 

Terapeutisk endring i ABT, innebærer både å oppnå bedre tilgang til opplevelsenes innhold, så 

vel som økt kunnskap om hvordan ens affektive opplevelser er strukturert på scriptnivå. Begge 

disse aspektene anses som avgjørende for individets evne til å integrere affekt på adaptive måter. 

Det siste momentet holdes frem som essensielt i ABT dersom man ønsker å oppnå strukturell og 

varig endring, og fordrer således eksplisitt arbeid med tydeliggjøring av script (Monsen & 

Monsen, 2000; Monsen & Solbakken, 2013). I det forenevnte har vi sett at det for både Ida og 

Mona forekommer betydelige strukturelle endringer i kjernescript og at de gjennom økt AB har 

etablert nye adaptive script for organisering og håndtering av egne affektive opplevelser. I 

overenstemmelse med dette viser ARIF-statistikken fra de to forløpene at arbeid med script 

forekommer i en betydelig andel av tiden for de utvalgte følelsene (8-28%). I de utvalgte timene 

i Monas terapi trer scriptets organiserende virkning på hennes opplevelser hyppig frem i 

terapidialogen. Dette kommer innledningsvis ofte til syne gjennom sceniske beskrivelser eller 

generaliserte representasjoner av selv og andre, der følelsene skyld og skam bare implisitt inngår. 

Terapeuten intervenerer i disse sammenhengene ved å gjøre de implisitte følelsene eksplisitte i 

den terapeutiske dialogen og engasjerer så Mona i en utforsking av hennes følelsesmessige 

opplevelser. Gjennom terapeutens gjentakende tydeliggjøring og “dekomponering” av hvilke 

ulike følelser som inngår i Monas opplevelser, tydeliggjøres også følelsenes innvirkning på 

Mona, hvordan de bidrar til hennes meningsdannelse og hvordan hun håndterer dem. Gjentatte 

etableringer av dette arbeidsmønstret muliggjør identifisering av kjernescript og hvordan Monas 

affektive beredskap i ulike sammenhenger virker inn på hennes selvopplevelse. Dette synes å 

muliggjøre en mer bevisst refleksjon rundt hennes habituelle måte å organisere egne opplevelser 

på og hennes sårbarhet for å føle seg verdiløs.  

En annen tilsynelatende avgjørende intervensjon i Monas terapi synes å være hvordan 

terapeuten ved flere anledninger forsøker å benevne de følelsene som Monas selv ikke klarer å 

representere direkte, men som implisitt representeres i scenene hun beskriver. Ved noen 

anledninger synes dette å ta form som informerte gjetninger fra terapeutens side, og Mona synes 

også å respondere noe varierende på disse terapi-prosessene. Som vi har sett være tilfellet med 

både sinne og ømhet, synes denne intervensjonformen å igangsette en klient-prosess i Mona. 

Dette kommer til syne gjennom hennes responsivitet på terapeutens empatiske innlevelse og hvor 

benevning av disse følelsene bidrar til å utvide hennes oppmerksomhet for disse følelsene, som 

vanligvis syntes å bli “overdøvet” av scriptets dominerende virkning på hennes selvopplevelse. 
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Gjennom terapeutens plassering av disse følelsene i aktuelle scener  synliggjøres det hvordan de 

konsekvent immobiliseres av scriptet. Denne prosessen bidrar til å gjøre scriptets organiserende 

aktivitet, som tidligere bare var automatisk og ubevisst, tilgjengelig for bevisst refleksjon og 

dermed mulig å utfordre. Dette synes å være avgjørende for den økte affektbevisstheten vi ser for 

disse følelsene og tilsvarende for etablering av alternative og mer adaptive script. 

 

4.2.2 Kontekstualisering av scriptdannelse 

Etter å ha tydeliggjort affekt og identifisert maladaptive scriptmønstre, forsøker terapeutene ved 

flere anledninger å undersøke den formative konteksten disse mønstrene ble dannet i. Dette 

fokuset synes i vårt utvalg å være avgjørende for etablering av signalfunksjon for følelsene. I 

Idas terapi identifiseres formative kjernescener med mor der følelsene frykt, sinne og skyld 

inngår. Vi ser andelen tid brukt på kontekstualisering av script for disse følelsene er høy (27-

36%), og terapeuten synes gjentatte ganger å trekke frem slike scener når Idas script kommer i 

fokus. For eksempel leder terapeuten ofte Idas fokus over på tidlige opplevelser med 

overveldende ansvar og frykt for å bli alene når Idas utilstrekkelighetsfølelse aktiveres i 

dialogen. I undersøkelsen av slike scener inviterer hun Ida til å gjenerindre følelsesmessige 

opplevelser og hva som aktiverte dem. Her differensierer terapeuten tydelig mellom skyld, sinne 

og frykt, og knytter disse til objektreferanser i mors atferd og situasjonen Ida befant seg i. 

Samtidig tydeliggjøres mors manglende evne til å ta hensyn til Idas behov og vise innlevelse i 

Idas opplevelser. Av avgjørende betydning synes å være hvordan Ida responderer godt på dette 

fokuset og etter hvert selv begynner å kontekstualisere eget script i lys av disse scenene og mors 

væremåter. En interaktiv terapiprosess avstedkommer der følelsenes adaptive signalverdi 

tydeliggjøres samtidig som at scriptdannelsen blir satt i en relasjonell kontekst. Ida får her 

erfaringer med at følelser hun i dag opplever som lite meningsfulle, var svært meningsfulle 

signaler i en formativ kontekst. Denne prosessen synes avgjørende for etablering av 

signalfunksjon for skyldfølelse og sinne. Derimot synes ikke det samme å være tilfelle å være 

tilfelle for frykt. Dette kan ha flere årsaker. En av disse kan være fryktens sammenkobling med 

tristhet og mangelfull integrasjon av denne følelsen.  

I de tilfellene tristhet tematiseres i Idas formative kontekst, synes Idas oppmerksomhet 

for denne å være lav. Dette kommer til syne i utdraget fra time 2 der tristhet undersøkes i 

forbindelse med Idas biologiske far og vi ser at Idas tapsberedskap og angst for sykdom får figur 

i hennes oppmerksomhet. Ida forteller i samme time at hun hadde dødsangst om nettene i 
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perioden da stefar flyttet ut første gang, men kobler ikke dette selv til tap av hans tilstedeværelse 

i livet. Hun synes med andre ord å representere tristhet i form av angst for å bli syk eller dø. Vi 

har merket oss at antatt betydningsfulle tap av far og stefar ikke knyttes til tristhet i våre utvalgte 

timer etter denne timen. I kjernescener med mor, blir heller ikke tristhet viet særlig fokus. 

Terapeuten virker med andre ikke å vende fokus tilbake til tristhet i Idas formative kontekst. 

Disse observasjonene, i kombinasjon med at tristhet representeres hele 69% av tiden i Idas 

selvrelasjon, vitner om at kontekstualisering av script gjøres i lavere grad for tristhet enn for de 

andre scriptfølelsene. Dette samsvarer med våre observasjoner av mangelfull etablering av 

signalfunksjon for denne følelsen og tilsvarende mangler i endring av selv/andre-

representasjoner. I ABT forstås tristhet som viktig for å bearbeide tap og omstille seg som følge 

av dette (Solbakken, 2013, s. 150). Dette er et sentralt tema i klassisk psykodynamisk litteratur, 

der blant annet Alice Miller (1981, s. 85) fremhever det psykologisk helbredende ved å sørge 

over lengsler og sår fra oppveksten. Til tross for flere omfattende endringer i Idas psykologiske 

organisering, synes hennes evne til å sørge over betydningsfulle tap i livet å forbli begrenset. Vi 

mener å se en sammenheng mellom dette og hennes vedvarende tapsberedskap. Både frykt og 

tristhet er som vist koblet til en scriptpreget tapsberedskap ved T2. Manglende fokus på 

kontekstualisering av scriptdannelse for tristhet og manglende bearbeiding av faktisk opplevde 

tap, kan muligens være en forklaring på hvorfor det ikke etableres god signalfunksjon for frykt. 

Det er sammenkoblet i script med tristhet uten at denne koblingen er gitt en tydelig formativ 

kontekst.    

    

4.2.3 Arbeid med toleranse i Idas terapi 

Et interessant aspekt ved Idas terapiprosess, er den store andelen tid brukt på toleranse for 

følelsene frykt og tristhet (36% og 35%). Dette arbeidet er ofte uten relasjonell kontekst og vendt 

mot Idas evne til å få kontroll over affektaktieringen. Dette arbeidet ser ut til å skje uavhengig av 

de betydningsfulle endringsprosessene nevnt ovenfor, og følelsene forstås gjerne i slike 

sammenhenger som et symptom av Ida og terapeuten. De fokuserer ikke på å identifisere 

objektreferanser og tydeliggjøre Idas behov. For øvrig synes Ida å respondere godt på disse 

intervensjonene, hvilket tyder på en god allianse om dette arbeidet. Endringen i affektbevissthet 

peker også mot at det gir Ida økt toleranse for disse følelsene. Likevel indikerer våre funn at det 

foreligger et avgjørende skille mellom evnen til å tåle en affekt og evnen til å la seg informere av 

den på adaptive måter. Til sammenligning er toleransearbeid med skyldfølelse og sinne mye mer 
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preget av direkte fokus på signalfunksjon og adaptiv verditilegnelse av følelsen. Med andre ord 

kan det virke som at etablering av følelsens signalverdi i en relasjonell kontekst skjer sjeldnere 

og mindre konsekvent for tapsfølelsene, og særlig da tristhet. Det kan se ut til at dette utgjør en 

viktig forskjell i endringsprosesser relevant for endring i affektbevissthet. I våre resultater synes 

dermed de meningsdannende intervensjonene rettet mot signalverdi i det aktuelle og i formativ 

kontekst å være viktigere for etablering av god signalfunksjon for en gitt følelse enn det mer 

rendyrkede fokuset på å tåle affektive aktivering.  

 

4.3 Begrensninger og implikasjoner 
Terapiprosesser og deres sammenheng med ulike typer endring, er et svært kompleks felt å 

studere. Vi har forholdt oss til transkripsjoner av terapitimer, og mister dermed viktig non-verbal 

og paralingvistisk informasjon. For øvrig er flere slike forhold beskrevet i parentes i 

transkripsjonene, slik at vi får en viss innsikt i disse kvaliteten ved disse. Videre kan vårt 

teoretisk predefinert fokus på endringsmekanisme og endringsprosess ha satt begrensninger for 

hva vi har fanget opp i gjennomgang av datamaterialet. Andre endringsmekanismer og 

endringsprosesser og potensielle tredjevariabler som kan virke modererende, er det ikke direkte 

kontrollert for i denne studien. For øvrig er positive fellesfaktorer som god allianse, eksponering, 

emosjonelt korrigerende erfaringer og fremming av håp vurdert å foreligge i begge terapier på 

bakgrunn av våre implisitte inntrykk av kvaliteten i den terapeutiske dialogen.  

Såkalt «narrative smoothing» (Spence, 1986) er en potensiell fallgruve ved seleksjon av 

data og dialogutdrag i presentasjon av resultatene. Dette handler om utvelgelse og fremstilling av 

materiale i form av en sammenhengende fortelling som støtter opp under forskerens ønskede 

konklusjoner. Likevel er seleksjon av relevant materiale nødvendig i denne typen studier, og en 

viss grad av subjektivitet og motivert fortolkning er uunngåelig. Vi har forsøkt å motvirker 

narrative smoothing ved å ha en åpenhet for data som avviker fra forventningene og forsøke å 

gjengi også slike funn i resultatdelen.  

Utfordringer ved bruk av ARIF-koding gjør seg også gjeldende. Denne modellen er ennå 

ikke testet systematisk for validitet og reliabilitet. Beslutninger i turinndeling og koding vil 

kunne variere mellom ulike kodere. I vår gjennomgang kom vi flere ganger frem til andre 

kodebeslutninger enn det tidligere studenter hadde gjort. For øvrig har vi som nevnt etterstrebet 

reliabilitet i kodingen ved å kontrollere hverandres koder og diskutere med veileder.  

Mer spesifikke begrensninger ved denne studien, vedrører utvelgelse av timer, følelser og 

mål på endringsmekanismen. Forskjeller i antall timer utvalgt fra Monas og Idas forløp, samt 
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ulik varighet for forløpene, setter som vist begrensninger på utvalgets representativitet. Grad av 

koherens mellom observasjoner i ABI og i terapitimene var vanskeligere å avgjøre i Monas 

forløp, der avstanden mellom timene er langt større. Utover å utvide utvalget i Monas 

terapiforløp, kunne en fordel i denne sammenheng vært å ha flere ABI-målepunkter underveis og 

tettere opp i tid til de undersøkte timene. Dette ville bidratt til å styrke (eller svekke) 

troverdigheten til de observerte sammenhengene mellom endringsprosess og 

endringsmekanisme. Videre er en begrensning ved denne studien vårt innsnevrede fokus på noen 

få utvalgte følelser, og dermed en utelatelse av andre. I Monas tilfelle synes mange følelser å 

inngå i scriptorganiseringen hennes, og viktige sådanne som frykt og skyld, er ikke inkludert i 

vår analyse. Tilsvarende for Ida, synes integrasjonsgrad av skam å være av betydning for hennes 

psykologiske organisering, uten at denne er vurdert eksplisitt i vår studie. Arbeid med disse 

følelsene kan potensielt stå sentralt i timer vi ikke har hatt tilgang på, slik at det må tas høyde for 

at de prosesser og endringer vi her har presentert, kan interagere med viktige forhold utenfor vårt 

datamateriale.     

    Samtidig mener vi at det avgrensede fokuset på integrasjon av noen få, sentrale følelser 

også er en styrke ved denne studien. Det har muliggjort inngående undersøkelse av prosess og 

endring for hver enkelt følelse, og dermed belyst betydningen av den differensielle 

affektintegrasjonen som foreligger i de utvalgte forløpene. Funnene vi har presentert og diskutert 

peker i retning av viktige nyanser i grad av affektbevissthet knyttet til bestemte terapeutiske 

prosesser. Inndeling i endringsprosess og endringsmekanisme har syntes fruktbar, med 

sannsynlig overføringsverdi til fremtidige studier av lignende art. Videre forskning på 

affektbevissthet og psykoterapi bør innebære eksperimentelle studier der endringsprosesser 

modifiseres fortløpende for å etablere kausale sammenhenger med økning i affektbevissthet 

(Doss, 2004).       

 

4.4 Konklusjon 
Denne studien har hatt som formål å beskrive endring i affektbevissthet i to terapiforløp med 

godt utfall og identifisere viktige endringsprosesser til grunn for slik endring. Med spesifikt 

fokus på noen utvalgte følelser, er datamaterialet analysert i lys av affektbevissthetsteori og teori 

om endringsprosess og -mekanisme. Studien finner substansielle endringer i affektbevissthet hos 

begge pasientene, samtidig som endringene varierer for de utvalgte følelsene. Disse variasjonene 

og deres konsekvenser for pasientenes psykologiske organisering peker seg ut som studiens 

viktigste funn. Vi finner støtte for antakelser i differensiert emosjonsteori om at følelser har ulik 
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motivasjonell og informativ verdi for tilpasning. Samtidig fremstår skillet mellom aktivering og 

integrasjon av affekt som avgjørende i å forstå hvordan pasientene klarer å nyttiggjøre seg 

følelsenes adaptive funksjoner. Pasientene i vårt utvalg ser ut til å gjennomgå omfattende og 

spesifikke endringer i deres måter å representere seg selv og andre på som sammenfaller med 

differensiert økning i affektbevissthet. Sentralt i denne sammenheng, synes etablering av 

signalfunksjon å være avgjørende for hvorvidt affekt integreres godt eller ikke. Vi vil hevde at å 

øke forståelsen for denne funksjonens natur, kan bidra til dypere innsikt i hvordan 

affektintegrasjon foregår. 

Samtidig finner vi i denne studien at terapeutisk arbeid med differensiering av affekt, 

tydeliggjøring av script og kontekstualisering av scriptdannelse, er sentrale endringsprosesser i å 

øke affektbevissthet. Direkte arbeid med toleransefunksjonen, uten meningsdannelse i en 

relasjonell kontekst, synes imidlertid mindre fruktbart for å fremme høy grad av affektbevissthet.   
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Vedlegg 

Affekt – Representasjon og Intervensjons Fokus (ARIF). Affektbevissthetsmodellen 6 fokusnivåer. 

Hierarkisk organisert intervensjonsfokus basert på pasienters evne til å representere egne opplevelser. 

Affektkategorier (A) Relasjonskategorier (R) ABS- skåringskriterier-(AB) stikkordsliste 

 

 

1. Tydeliggjøring av scener:  

Arbeider for å få frem det imaginære – ved å:  

a. Få pasienten til å fylle ut scenene  

b. Undersøke – hvordan forløpet i scener er  

c. Fokusere på hva eller hvem som danner figur og grunn i scenen(e)  

d. Når andre tar figur- trekke frem pasienten som figur og undersøke pasientens opplevelser  

 

2. Forsøker å få plassert det affektive i scenene og semantisk representert 

a. Undersøker/validerer hvilke følelser som inngår 

b. Undersøker/validerer hvilke følelser som dominerer 

c. Identifiserer evt. affektive skiftninger, (f.eks. hvordan en god scene snus til å bli negativ ) 

 

3. Undersøker/validerer de fire affektbevissthetsaspektene  

i forhold til hvor pasienten befinner seg i prosessen personlig refleksjon 

3.1. Undersøker/validerer oppmerksomhet  

   a. Konkrete, kroppslige signaler 

   b. Symbolske, stemningsbeskrivende signaler 

   c. Ulike nyanser vedr. intensitet eller kontekst 

3.2. Undersøker/validerer toleranse  

   a. Virkning - Hva følelsen gjør med pasienten 

   b. Håndtering - Hva pasienten gjør med følelsen 

   c. Følelsens signalfunksjon 

3.3. Undersøker/validerer emosjonell ekspressivitet 

   a. Grad av vedståtthet 

   b. Grad av nyansering 

   c. Grad av desentrering 

   d. Interpersonlige virkninger av pasientens emosjonelle uttrykk 

3.4. Undersøker/validerer begrepsmessig ekspressivitet 

   a. Om og hvordan følelsesaspektet i opplevelsen artikuleres 

   b. Pasientens begrepsmessige repertoar, dvs. hvor dekkende, innholdsmettede eller nyanserte begreper 

vedkommende har 

   c. Opplevelse av valg, evt. hva som gjør at pasienten ikke forteller andre hva han/hun opplever  

   d. Interpersonlige virkninger av pasientens artikulerte uttrykk 

 

4. Identifsering av script, evt. sentrale deler av script.  

 a. Undersøker/validerer script – mønster, dvs. underliggende regler for organisering av  

   scener og sammenkoblinger av scener. Evt. deler av habituell måte å forstyrre affektopplevele på  

 b. Ser etter nye analoger og utforsker disse for hver gang de dukker opp. 

 

5. Kontekstualisering av script/ undersøker representasjoner selv-andre: 

 Script/ deler av script relateres til formativ kontekst på måter som gir mening til pasienters 

affektopplevelser og som kan  

 utfordre eksisterende selv-andre representasjoner. 

 a. Undersøker/validerer hva som utløser scriptet i formativ kontekst 

 b. Undersøker/validerer hvordan har andre bidratt til å skape dette mønstret av affektorganisering   

   Stikkord: andres atferd + deler av script med- behøver ikke være eksplisitt, men henvise til script 

(oppgitthet – ulike     

      avsporinger, etc) 

 c. Undersøker/validerer pasientens opplevelse/ bilder av betydningsfulle andre/selv. Stikkord: bilde av selv-

andre-  
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      beskrivelser- mindre strengt krav til eksplisitt skript-kobling, men må ha relevans for scriptdannelse/ 

opprettholdelse.  

   d. Undersøker/validerer hvordan scriptet danner nye analoger til tidligere formative scener 

 e. Undersøker/validerer dynamikken og pasientens egen delaktighet i opprettholdelse av scriptet   

 f. Tydeliggjøring av scriptet i terapirelasjonen, undersøker også hvordan terapeuten bidrar til  

   aktivering av scriptet (for eksempel empatisk svikt)  

 

6. Undersøker/validerer vitale relasjoner/scriptoverskridelse 

 a. Undersøker/ validerer pasientens scriptoverskridelse/ opplevelse av relasjoner med andre som beskrives som 

bekreftende eller  

    vitaliserende (faktisk scriptoverskridelse)) 

 b. Utfordrer til eller forestiller seg scriptoverskridelse  

 

 

 

 
ARIF – Hovednivåer-fokus:  

Type intervensjon 

1. Scenisk 

2. Semantisk  

3. Affektbevissthet 

    3.1- Oppmerksomhet 

    3.2- Toleranse 

    3.3- Emosjonell ekspressivitet 

    3.4- Begrepsmessig ekspressivitet 

4. Script 

5. Selv-andre representasjon - kontekstualisering av script 

6. Scriptoverskridelse 

 
Affektkategori  

 0. Ingen affekt  

 1. Interesse 

 2. Glede 

 3. Frykt 

 4. Sinne 

 5. Forakt 

 6. Avsky 

 7. Skam 

 8. Tristhet 

 9. Sjalusi 

10. Skyld 

11. Ømhet 

12. Overraskelse 

13. Følelser generelt  

14. Udifferensiert behagelig 

15. Udifferensiert ubehagelig 

16. Uklar 

17. Affektiv skiftning  

18. Flere  
 

 
Relasjonskategori:  
 0.Ingen relasjon 

1. Selv 

2. Terapeut 

3. Ektefelle/samboer –  

4.  eks (tidligere 3) 

5. Kjæreste (som ikke er samboer eller ektefelle) 
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6.  eks (tidligere 5) 

7. Venn(er)  

8. Mannli (e) venn(er) 

9. Kvinnelig(e) venn(er) 

10. Barn 

11.Sønn(er) 

12. Datter(døtre) 

13. Foreldre 

14. Mor (stemor, pleiemor) 

15. Far (stefar, pleiefar) 

16. Søsken 

17. Søster (søstre, halv-hel) 

18. Bror (brødre, halv-hel) 

19. Andre i familien (spesifiser) 

 

20. Naboer 

21. Arbeidskollegaer 

22. Annet-beskriv 

23. Blandet: beskriv 

24. Relasjon- generelt, uklart hvem. 
  

 

 

 

 

Affektbevissthetsskalaene – ABS. Stikkord- undernivå for hver skala: 

skala 1: Oppmerksomhet. 

1. uten fokusering 

2. brudd  

3. uklar fokusering 

4. begrenset fokusering 

5. tydelig fokusering 

6. kroppslig og mental fokusering 

7. nyansert fokusering 

8. nyansert - intensitet /kontekst 

9. fokusering, konsentrasjon, åpenhet 

 

skala 2: Toleranse. 

1. avspalter 

2. brudd, overveldelse, utagering 

3. undertrykker 

4. ambivalent, ujevn 

5. aksepterer 

6. adaptivt motiverende virkning  

7. anerkjenner 

8. refleksjon selv-andre 

9. aktiv verditilegnelse 

 

skala 3: Emosjonell ekspressivitet. 

1. ikke vedstått  

2. avbrutt, intenst, unyansert  

3. lav grad vedstått / utydelig 

4. ambivalent 

5. vedstått - feltavhengig 

6. vedstått  

7. vedstått og nyansert 

8. nyansert - intensitet/kontekst   

9. nyansert og differensiert 

 



64 

 

skala 4: Begrepsmessig ekspressivitet. 

1. løs kategorisering 

2. avbrutt, intenst, unyansert 

3. grov kategorisering/ indirekte 

4. ambivalent 

5. klar kategorisering, feltavhengig 

6. klar kategorisering, lite feltavhengig 

7. nyansert og tydelig 

8. nyansert - intensitet eller kontekst 

9.differensiert og nyansert  

 

 

 

 


