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Sammendrag 
Forfattere: Anja Solberg Aasebøstøl og Inger Amanda Kitterød Åvitsland 

Tittel på hovedoppgaven: Den konstruktive angsten: Invitasjoner til vekst. En utforskning av 

den konstruktive angsten i psykologisk teori og implikasjoner for klinisk praksis. 

Veiledere: Erik Stänicke og Hanne Weie Oddli 

I denne oppgaven belyser vi hvordan angsten kan forstås som konstruktiv ut fra sentrale 

psykologiske teorier, samt hvordan disse teoretiske perspektivene kan integreres og informere 

oss som klinikere. Vi peker også på utfordringer som kan melde seg ved en integrering av dette 

perspektivet i klinisk praksis – spesielt med tanke på arbeidsrammene i psykisk helsevern og 

pakkeforløp. I gjennomgangen tar vi utgangspunkt i følgende psykologiske perspektiver: 

evolusjonspsykologi, psykoanalyse og psykodynamiske perspektiver, behaviorisme og 

læringsteori, kognitiv psykologi, humanistiske og eksistensialistiske perspektiver. 

Gjennomgangen viser at den konstruktive angsten kan betraktes som et sentralt trekk ved de 

psykologiske teoriene vi har presentert. Et fellestrekk ved teoriene er at de anser angst som et 

normalfenomen i menneskets utvikling og eksistens. Angsten er ikke patogen i seg selv; det er 

forsvarene eller forsøkene på å unngå og kontrollere angsten som danner grunnlag for de 

patogene symptomene. Teoriene viser også at det å konfrontere og jobbe seg gjennom angsten 

kan føre til blant annet økt kongruens, større fleksibilitet, mening, innsikt og personlig vekst. Ut 

fra dette foreslår vi at angsten som konstruktiv og som en invitasjon til vekst kan anses som et 

integrerende fellestrekk på tvers av de teoretiske perspektivene. Utfordringer ved integrering av 

dette perspektivet på angst i klinisk praksis kan blant annet være å balansere aktualisering av 

angst med ivaretakelse av arbeidsalliansen. Arbeidsrammene i psykisk helsevern kan utgjøre en 

utfordring med sin biomedisinske forankring, spesielt med tanke på krav til diagnostisering, 

standardisering og effektivitet. Vi hevder likevel at en holdning til angsten som konstruktiv kan 

forenes med disse arbeidsrammene. Dette krever en bevissthet hos terapeuten om hvordan en 

forholder seg til angst og kriterier for bedring i terapi. Hvis vårt fokus kun er på å dempe angsten 

som symptom, mister vi muligheten til å bruke angsten konstruktivt – som kilde til vekst, læring 

og meningsdannelse. En teoretisk gjennomgang som belyser angsten som konstruktiv kan gjøre 

dette perspektivet tydeligere og mer tilgjengelig for oss som terapeuter.	  
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Forord 

 
Vår interesse for den konstruktive angsten ble vekket i hovedpraksis, hvor vi opplevde et slags 

skille idet pasientene forholdt seg til sin egen angst med en form for inderlighet – å virkelig møte 

angsten og gå inn i den – istedenfor å behandle den som noe som skulle reduseres eller fjernes. 

Rundt samme tid var vi også på et arrangement i regi av Psykologisk salong hvor Hanne Weie 

Oddli og Peder Kjøs hadde en samtale om angst. De reflekterte også rundt dette med angsten og 

inderligheten. Vi ble nysgjerrige på om det gikk an å skrive en hovedoppgave om dette temaet, 

og se på hvordan psykologisk litteratur beskriver angst som kilde til motivasjon, innsikt og 

mening. Vi kontaktet Hanne Weie Oddli, som koblet oss på Erik Stänicke. Etter hvert ble det 

klart at vi ville skrive en teoretisk oppgave, hvor vi så på hvordan angsten kunne betraktes som 

noe konstruktivt på tvers av psykologiske teorier. 

Det å skulle skrive om angst som noe konstruktivt skulle, ironisk nok, komme til å vekke 

en del angst i oss i løpet av denne skriveperioden. Angst er et spennende, men svært omfattende 

tema – og kan oppleves overveldende å skulle ta tak i. Likevel har vi satt stor pris på å kunne 

fordype oss i dette temaet. Gjennom arbeidet har vi tilegnet oss kunnskap og gjort oss 

refleksjoner som vi kan ta med oss videre i klinisk praksis – og våre egne liv. 

 

Vi vil gjerne takke våre veiledere, Erik Stänicke og Hanne Weie Oddli, for inspirerende idéer og 

innspill, gode kommentarer og ikke minst oppmuntrende ord når vi trengte det. Vi vil også takke 

våre venner, kjærester og familier for god støtte i en krevende tid. Vi vil spesielt takke Gaute 

Andersen for gjennomlesing og gode innspill. 

 

12. mai 2020 

 

Anja Solberg Aasebøstøl 

Inger Amanda Kitterød Åvitsland 
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1 Innledning 

Fenomenet angst er et omfattende og bredt tema, og anses av mange som selve kjernen i 

menneskelig psykologi. I boka Begrepet angst skriver Kierkegaard at angsten peker på 

spørsmålet om hva det vil si å være menneske – den henger sammen med menneskets frihet og 

mulighet for å bli seg selv (Kierkegaard, 1844/2001). Angst har gjennom psykologiens historie 

blitt beskrevet og forsøkt forstått ut ifra en rekke ulike perspektiver. Freud viet store deler av sitt 

virke til forståelsen av angst – han så den som et knutepunkt for den menneskelige psyke, og 

gikk så langt som å si at en løsning på problemet angst ville måtte kaste lys over hele vårt 

mentale liv  (Freud, referert i Barlow, 2000). Andre har beskrevet angsten som en skygge av 

menneskets intellekt, og som prisen vi betaler for å kunne forestille oss fremtiden og reflektere 

over oss selv og verden (LeDoux, 2015; Liddell, 1950). Fenomenet angst er en uunngåelig del av 

den menneskelige erfaringen, og er både en del av normalpsykologisk fungering, og sentral i 

psykiske lidelser. 

Angsten har noe iboende janusaktig over seg. På den ene siden har den åpenbare fordeler 

knyttet til forberedelse for ulike former for trusselsituasjoner, og unngåelse av disse. De fleste vil 

også kunne kjenne seg igjen i at angsten ofte vekkes i forbindelse med områder i livet som på en 

eller annen måte er betydningsfulle og utfordrende for oss – når det står noe på spill. Slik sett kan 

angsten ses som en drivkraft som peker mot viktige områder for overskridelse i våre liv (Kjøs, 

2019). På den andre siden kan angst virke nærmest lammende på individet, og innskrenke 

livsutfoldelse, utvikling og livskvalitet (Malt & Malt, 2012). For mange er det dette en forbinder 

med angst: psykisk lidelse og subjektiv smerte. Ifølge en rapport utgitt av Folkehelseinstituttet i 

2018 rammes en fjerdedel av befolkningen av en angstlidelse i løpet av livet, og omtrent 15 

prosent hvert år. Angstlidelser er sammen med depresjon og rusbrukslidelser den vanligste 

formen for psykiske lidelser i befolkningen (Folkehelseinstituttet, 2018). Lidelsen forbundet med 

angst er altså stor, og det legges ned store ressurser for å behandle angsten mest mulig effektivt, 

både gjennom psykoterapi og psykofarmaka. 

Følgelig er angsten også et av områdene innen psykologien som det er skrevet mest om 

og forsket mest på. Eksempelvis vil et enkelt søk etter publikasjoner med ordet «anxiety» i 
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tittelen på databasen PsycINFO gi over 53000 resultater. Alle sentrale retninger innen 

psykologien har forsøkt å forstå fenomenet. Psykoanalytikere og psykodynamikere har vektlagt 

blant annet angstens signalfunksjon, og hvordan underliggende, ubevisste konflikter fører til 

angst (Freud, 1936). Innen den eksistensialistiske og humanistiske psykologitradisjonen, ses 

angst som en del av den menneskelige eksistens, og som nært knyttet til eksistensielle vilkår som 

frihet, ensomhet, meningsløshet og død (Yalom, 2018). Her vektlegges også forhold som 

autentisitet/inautentisitet og inkongruens i forståelsen av angst (Rogers, 1959; Yalom, 2018). En 

sentral antakelse innen behaviorisme og læringsteori, er at angst dreier seg om lærte betingede 

emosjonelle responser, som forsterkes og opprettholdes gjennom unnvikelse (Holt et al., 2012, s. 

666).  Innen kognitive retninger anser man kognitive prosesser som oppmerksomhet og tolkning 

som viktige i forståelsen av angst (Beck, Emery & Greenberg, 1985). Det er altså mange 

innfallsvinkler for å beskrive og forstå angst, og kanskje er samtlige perspektiver nødvendige for 

å romme kompleksiteten og nyansene i fenomenet angst. 

Psykologen og nestoren innen eksistensiell psykoterapi, Rollo May, er en av de som har 

undersøkt fenomenet angst i særlig grad. May utga i 1950 boka The Meaning of Anxiety, hvor 

han sammenstilte ulike teoretiske perspektiver på angst for å komme fram til fellestrekk og skape 

sammenheng i feltet. May etterlyste på dette tidspunktet flere objektive fremstillinger av angst og 

konstruktive måter å håndtere den på, og mente at kun Kierkegaard og Freud hadde gjort 

«virkelige forsøk» på dette tidligere (May, 1977/1996). I tiårene som fulgte, økte den 

vitenskapelige interessen for angst betraktelig. I en nyutgivelse av boka i 1977 påpeker May at 

det er kommet minst 6000 studier på angst siden den første utgaven. Til tross for den økte 

vitenskapelige interessen, mente May at den «normale angsten» ikke ble gitt nok betydning. Han 

hevdet at vi klamret oss til den ulogiske oppfatningen om at «god mental helse er å leve uten 

angst» (May, 1977/1996, s. xv). Noen og førti år etter May skrev dette, kan vi spørre oss om 

denne oppfatningen fortsatt eksisterer. 

Hvordan forholder vi oss til angst i 2020? Vi mener å kunne se to hovedstrømninger i 

dagens psykologiske kultur. På den ene siden har vi en strømning preget av den biomedisinske 

modellen, hvor angst betraktes som noe patologisk, en sykdomsenhet med kjent årsak. På den 

andre siden har vi det vi kan kalle en aksept-åpenhet-strømning, hvor en i større grad betrakter 

angst som et fenomen som angår oss alle, og som det bør være åpenhet rundt. Det biomedisinske 
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perspektivet må sies å være definerende for arbeidsrammene i dagens psykiske helsevern, særlig 

etter innføringen av pakkeforløp for rus og psykisk helse. Pakkeforløpene trådte i kraft i januar 

2019, med mål om å gi behandlingsforløp som er helhetlige og forutsigbare, uten unødig 

ventetid. Et sentralt mål var også brukermedvirkning og brukertilfredshet (Helsedirektoratet, 

2018 5. juni; Helsenorge.no, 2019). Innen disse rammene differensieres angst gjennom 

diagnosesystemet ICD inn i definerte kategorier som sosial angst, generalisert angstlidelse, 

tvangslidelse, panikklidelse og så videre. I utredningen av pasienten er det klinikerens oppgave å 

prøve å finne ut hvilken angst pasienten har – for så å kunne gi en spesifikk behandling til den 

spesifikke angsten. 

Aksept-åpenhets-strømningen reflekteres i dagens diskurs rundt psykisk helse og i nyere 

retninger innen psykoterapi. Dette ser en tydeligst i terapiformer med elementer av mindfulness 

og østlig filosofi, som dialektisk atferdsterapi (DBT) og Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). 

Her er det en klar tendens til å skulle akseptere angsten; å behandle den som et normalfenomen, 

noe allmennmenneskelig. Innenfor et slikt perspektiv kan angsten likevel være en psykisk lidelse 

som innebærer mye smerte for individet – uten at det er snakk om en sykdomsenhet av den 

grunn. Samtidig er det mye snakk om «åpenhet rundt psykisk helse» i dagens mediebilde, og 

kanskje får angsten spesielt stort fokus siden det er noe de fleste har kjent på kroppen. Utgivelser 

som Peder Kjøs’ bok Angst – hva er du redd for? Hvorfor er angsten viktig? Hva kan du gjøre 

med den? (2019) mener vi er et godt eksempel på denne tendensen. Tilsynelatende er det mer 

rom for å være åpen om angst enn på 1970-tallet – dette kan jo være et uttrykk for at «den 

normale angsten» har fått større betydning i vår tid, slik Rollo May etterlyste. 

 Til tross for at det tilsynelatende er større aksept for angsten og dens normalitet i 2020, 

får ofte det biomedisinske perspektivet en slags forrang i psykisk helsevern. Når vi snakker om 

psykisk helsevern sikter vi først og fremst til forhold i Norge, men tendenser her vil også kunne 

ses i store deler av den vestlige verden. Som psykologistudenter i hovedpraksis ved henholdsvis 

BUP og DPS fikk vi erfaring med hvordan den biomedisinske modellen kan prege den kliniske 

hverdagen. Her skal angsten kategoriseres etter diagnose, som behandles med behandlingsplan, 

pakkeforløpskoder og gjerne bestemte intervensjoner tilpasset denne diagnosen. Likevel kan 

klinisk praksis innenfor disse biomedisinske rammene være veiledet av et perspektiv hvor angst 
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ikke bare forstås som et tegn på patologi – men som noe meningsbærende, og kanskje til og med 

helt avgjørende for terapiens fremdrift og effekt. Selv om diagnoser regnes som viktige, er det 

også en bevissthet blant klinikere om diagnosenes begrensninger – det er personen vi skal forstå 

i første rekke, ikke diagnosen. I klinisk praksis opplevde vi en avgjørende endring hos mange av 

pasientene idet de møtte sin egen angst med en slags inderlighet: en måte å forholde seg til egen 

angst som del av seg selv, som noe meningsgivende, heller enn et uønsket symptom på patologi 

som skal kureres bort. Vår opplevelse var at det var først da virkelig varig endring kunne skje. 

Gjennom dette fikk angsten preg av å være noe konstruktivt – noe som kunne bidra til endring, 

vitalitet og motivasjon. Vi ble nysgjerrige på hvordan dette konstruktive ved angsten var belyst i 

psykologisk teori, samt hvordan vi kunne bruke dette i vår kliniske praksis. 

Målet med denne oppgaven er dermed å belyse konstruktive sider ved angst ved å 

sammenligne sentrale perspektiver innen psykologi, samt å si noe om hvordan denne kunnskapen 

kan informere oss som klinikere. I store norske leksikon defineres ordet konstruktiv som «nyttig, 

positiv eller oppbyggende» («Konstruktiv», 2019).  Et viktig poeng er likevel at det konstruktive 

ikke er det udelt positive eller behagelige for individet: Selv om angsten kan ha konstruktive 

aspekter, er den også smertefull av natur. 

Gjennom denne oppgaven vil vi først belyse det konstruktive ved angsten ved å 

sammenstille teori fra sentrale psykologiske perspektiver. Det blir naturlig å innta et integrativt 

perspektiv hvor de ulike perspektivene både kan ha faktorer til felles og ha særegne bidrag. I 

andre del av oppgaven vil vi se på hvordan disse perspektivene kan integreres og informere oss 

som klinikere. Med dette ønsker vi å kunne komme fram til mer overordnede prinsipper for 

forståelse av angst heller enn spesifikke terapeutiske teknikker. Vi ønsker å gå litt tilbake til 

«kilden» – hvor kommer dagens strømninger fra? Hvordan kan vi implementere den konstruktive 

angsten som perspektiv i klinisk praksis? Å se nærmere på dette mener vi kan informere oss som 

klinikere. 

 



	 5	

2 Metode, problemstilling og avgrensning 

Vi har gjennom litteraturstudier forsøkt å belyse hvordan sentrale psykologiske teorier ser på 

angst som et konstruktivt fenomen og hvilke fellestrekk som kan utledes fra disse. Oppgaven er 

dermed av teoretisk og analytisk art. Forståelse av angst og det konstruktive ved den er et bredt 

tema, som det er skrevet mye om i løpet av psykologiens historie. Formålet med oppgaven har 

således ikke vært å gi en dekkende oppsummering av all sentral teori og forskning på temaet. 

Følgelig har det ikke vært hensiktsmessig å anvende systematisk litteratursøk som metode, slik 

man ville gjort ved systematisk oversikt eller review-artikkel som sjanger 

(Universitetsbiblioteket UiO, 2020). 

 Første del av oppgaven er en sammenstilling av ulike teoretiske forståelser av angst som 

konstruktivt fenomen. Det er her benyttet et strategisk litteraturutvalg, hvor vi tar utgangspunkt i 

sentrale psykologiske retninger gjennom psykologiens historie. Teoretikerne som i størst grad 

vektlegges her er anerkjente representanter for sine respektive retninger, og har med sine bidrag 

vært delaktige i å forme dagens forståelse og praksis knyttet til fenomenet angst. Utvalget av 

retninger, teoretikere og de enkelte bøker og artikler, er gjort på bakgrunn av gjennomgang av 

oppslagsverk og oversikter som tar for seg psykologiens historie (f.eks. Teigen, 2004), samt 

litteratursøk. Også nyere verk, som bygger på eller har videreutviklet originale teorier, vil 

behandles. I noen av teoriene tematiseres det positive, konstruktive eller funksjonelle ved 

angsten eksplisitt. I andre teorier har disse aspektene ved angsten en mindre tydelig rolle. 

 I andre del av oppgaven vil vi bruke nyere terapiformer som illustrasjoner på hvordan den 

konstruktive angsten kan integreres i klinisk praksis. Her vektlegges nyere litteratur vedrørende 

angst og angstbehandling for å belyse dagens forståelse.  

2.1 Problemstilling 

Vår problemstilling vil være todelt: 
 

1. Hvordan forstås angsten som konstruktiv i sentrale psykologiske teorier?  
 
2. Hvordan kan disse perspektivene integreres og informere oss som klinikere? 
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2.2 Avgrensning 

En rød tråd gjennom vår lesning har vært det konstruktive ved angsten. Dette perspektivet kan 

utledes fra ulike teorier, også de med tilsynelatende motstridende forståelser av fenomenet angst. 

Vi har valgt følgende sentrale perspektiver for å undersøke angst: evolusjonspsykologi, 

psykoanalyse og senere psykodynamisk forståelse, behaviorisme og læringsteori, kognitive 

perspektiver, humanistisk psykologi og eksistensialistisk psykologi. Disse teoriene er valgt fordi 

de har vært historisk toneangivende og sentrale for forståelse av angst som psykologisk fenomen, 

samt fordi mange av dagens behandlingsmetoder for angst tar utgangspunkt i en eller flere av 

disse teoriene. Disse kan slik sett anses som «basal teori» som har vært viktige for nyere 

behandlingsmetoder som brukes i psykisk helsevern i dag. 

Å kunne se det konstruktive ved angsten vil innebære å finne noe oppbyggende, nyttig og 

meningsfullt i den – selv om den er vond. En slik vinkling på angst vil for mange gi 

assosiasjoner til eksistensialistisk psykoterapi. Vi er da også i stor grad inspirert av det 

eksistensialistiske perspektivet, og i særlig grad Irvin Yalom og Rollo May. Å bruke ordet 

konstruktiv om angst, er noe vi kan finne igjen i denne tradisjonen: I boka The Meaning of 

Anxiety (1977/1996) beskriver May blant annet konstruktive måter å håndtere angst på, en 

beskrivelse han opplevde at manglet i hans samtid. Vår utforskning av det konstruktive ved 

angsten er inspirert av en slik tilnærming, hvor vi vil ha et eksplisitt fokus på de konstruktive 

aspektene ved angst. Vi tilstreber ikke en eksplisitt eksistensialistisk analyse, men dette 

perspektivet vil likevel prege oppgaven som en slags underliggende grunntone. Den konstruktive 

angsten er riktignok ikke et nytt perspektiv, men imidlertid et perspektiv vi tror at vi som 

klinikere har behov for å få tydeliggjort og fortsette å reflektere rundt – kanskje spesielt etter 

implementeringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus. 
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2.3 Begreper 

2.3.1 Begrepet konstruktiv 

 
Bokmålsordboka og Nynorskordboka (2020) definerer konstruktiv som «har med konstruksjonen 

av noe å gjøre», samt i overført betydning oppbyggende, positiv, givende og fruktbar 

(Språkrådet, 2020). Når vi velger å se på det konstruktive ved angsten, er det fordi vi mener dette 

begrepet best beskriver det tvetydige ved angsten som vi ønsker å undersøke i denne oppgaven: 

Angsten kan oppleves som dypt smertefull, men kan samtidig ha positive og nyttige aspekter. 

Det konstruktive er nettopp noe som er oppbyggende, men samtidig ikke det udelt positive – 

jamfør det velkjente uttrykket konstruktiv kritikk. Ordet konstruktiv har altså en iboende 

dobbelthet. Ordet er også nært knyttet til konstruksjon og oppbygging, noe som også kan være 

treffende når det kommer til angst: Angsten kan oppleves nedbrytende og hindrende, men er 

likevel en uunngåelig bestanddel av det å være menneske. Den er en del av vår konstruksjon, vår 

oppbygning. Andre begreper vi vurderte var det positive ved angsten, men dette ville ikke romme 

denne tvetydigheten vi var ute etter. Et annet alternativ ville være å skrive om det funksjonelle 

ved angsten. Noe funksjonelt vil også kunne være tvetydig, men det har likevel en mer objektiv 

og mekanistisk klang. Ved å bruke begrepet funksjonell ville vi dessuten raskt knytte oss til 

funksjonalismen innen psykologi; en retning hvor det avgjørende er hvilken funksjon sjelelivet 

har, blant annet hvilken rolle det spiller for tilpasningen til omgivelsene (Teigen, 2018). Selv om 

vi i denne oppgaven ønsker å se på nettopp hvilken funksjon angsten har, ønsker vi også å se på 

det som nærmer seg det mer meningsdannende og opplevelsesnære ved angsten for individet. Vi 

ønsker altså både å belyse angstens konstruktive sider på det ytre plan (mer funksjonalistisk 

perspektiv) og på det indre, subjektive plan (mer eksistensialistisk og fenomenologisk 

perspektiv). 

2.3.2 Angst 

Angst er et flittig brukt begrep – både på folkemunne, i media og innen psykologien. Fenomenet 

har blitt beskrevet og diskutert lenge før psykologien ble etablert som en egen vitenskap, og fikk 

status som et særskilt problem gjennom Kierkegaards Begrepet Angst utgitt i 1844 (Tjønneland, 

2017). De fleste har nok en umiddelbar fornemmelse av hva angst er, hvordan det føles og hva 
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det dreier seg om. Angst er likevel er bredt og diffust begrep, som tilsynelatende kan referere til 

ulike forhold. I Store Medisinske Leksikon defineres angst som «en følelse av uro, anspenthet og 

nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en 

hendelse» (Skre, 2019). Angstforskeren David H. Barlow (2002) beskriver at angstresponser har 

fire overordnede komponenter til felles: en subjektiv og emosjonell komponent, som innebærer 

følelse av uro og spenning; en kognitiv komponent, der bekymringstanker og nedvurdering av 

egne evner kan være sentralt; en fysiologisk komponent, som for eksempel kan innebære økt 

hjertefrekvens, raskt pust og muskelspenning; og en atferdskomponent, slik som unngåelse eller 

reduserte prestasjoner.  

 Disse definisjonene kan imidlertid romme svært ulike subjektive opplevelser, og angsten 

kan ha utallige uttrykk. Angsten kan vise seg i form av blant annet vedvarende gnagende uro, 

panikkanfall, tvangsmessige ritualer, unngåelse, psykomotorisk retardasjon og derealisering 

(Barlow, 2000, s. 1257). Det er slik sett utfordrende å klart avgrense og operasjonalisere begrepet 

angst, noe som kan sies å være betegnende for en av de sentrale utfordringene for psykologien 

som vitenskap. Når vi i denne oppgaven snakker om angst, legger vi en bred forståelse av 

angsten som fenomen til grunn. Vi ønsker å utforske angst på et overordnet nivå, og vil ikke 

konsentrere oss spesifikt om gitte angstlidelser eller diagnoser relatert til angst. Likevel kan det 

være nyttig å undersøke angstbegrepet vi legger til grunn. Ulike forsøk har blitt gjort på å 

differensiere begrepene angst og frykt, og skille mellom normalangst og patologisk angst. Vi vil 

nå skissere noen kjente forsøk på å skille mellom disse begrepene.  

2.3.3 Angst og frykt 

Frykt og angst er nært relaterte fenomener, med røtter i forsvarssystemer utviklet gjennom 

evolusjonen. Sentrale trekk ved frykt og angst er at de er aktiverende tilstander sentrert rundt 

trussel, som forbereder handling og fremmer læring (Öhman, 2010, s. 710). Det er imidlertid 

også viktige forskjeller mellom de to fenomenene. I boka Begrepet Angst beskriver Kierkegaard 

angst som frykt for intet, altså som noe gjenstandsløst (Kierkegaard, 1844/2001). Selv om denne 

beskrivelsen kan tolkes på flere måter, er lignende distinksjoner mellom frykt og angst vanlig i 

dag. 

 Frykt kan sies å betegne en redsel knyttet til nært forestående farer, og en medfølgende 

trang til å forsvare seg selv gjennom unngåelse av trusselsituasjonen (Öhman, 2010). Sentralt her 
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er at det finnes en ytre, identifiserbar, utløsende stimulus. Frykt kan slik sett ses som en sann 

alarm, som mobiliserer oss fysisk og kognitivt for handling for å overleve (Barlow, 2000, s. 

1251). Ved angst derimot, vekkes et sterkt subjektivt ubehag, ofte uten en tydelig ytre, 

identifiserbar, truende stimulus. Angsten er en ubehagelig følelse av at noe truende, fysisk eller 

psykologisk, potensielt kan oppstå, og dette truende objektet kan være mer eller mindre diffust 

og definerbart. En viktig distinksjon mellom frykt og angst kan altså oppsummeres ved hvorvidt 

det foreligger en identifiserbar utløsende trusselstimulus (Öhman, 2010, s. 710; Ledoux, 2015). 

Med denne distinksjonen tatt i betraktning, kan én forståelse av skillet mellom angst og frykt 

være at den oppfattede trusselen ved angst er mer obskur når det kommer til lokalisasjon og type. 

Dermed blir også trusselen vanskeligere å håndtere ved hjelp av forsvarssystemene, noe som 

fører til en vedvarende angsttilstand (Öhman, 2010). 

 De nevnte forskjellene kan sies å være generelle skiller mellom frykt og angst. Videre vil 

ulike psykologiske teorier vektlegge andre distinksjoner, men en utgreiing av disse vies ikke 

plass her. Frykt og angst anvendes ofte nærmest synonymt, og nøyaktig hva som legges i 

begrepene vil variere fra teori til teori. Kanskje er det ikke mulig eller hensiktsmessig å trekke 

klare skillelinjer mellom angst og frykt hos mennesker. I vår oppgave blir en sentral distinksjon 

likevel det paradoksale ved angsten, som er mindre tydelig når det kommer til frykt. Samtidig 

som angsten har visse åpenbare fordeler, kan den bli uproporsjonalt stor i omfang og intensitet, 

selvforsterkende og resistent mot endring (Mowrer, 1950, s. 486).	 

2.3.4 Normal angst versus patologisk angst 

Når er angsten en del av normale svingninger i et menneskeliv, og når blir den en psykisk 

lidelse? I klinisk øyemed vurderer man visse generelle forhold for å skille mellom normalangst 

og patologisk angst. Hyppigheten, intensiteten i angstresponsene i forhold til triggersituasjonene 

og angstens påvirkning på individets funksjon og livskvalitet må tas i betraktning (Holt et al., 

2012, s. 655 ). Også grad av subjektivt emosjonelt ubehag er sentralt, samt grad av unngåelse. 

Det finnes dog ikke et klart cut-off, og kulturelle forhold vil også spille inn i vurderingen av hva 

som anses som patologisk og ikke (World Health Organization, 1993).  

Ulike psykologiske teorier skiller mellom normal angst og patologisk angst på 

forskjellige måter. Sigmund Freud (1936) gjorde et skille mellom objektiv angst (tysk: 

Realangst) versus nevrotisk angst – som har fellestrekk med skillet mellom frykt og angst – uten 
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at inndelingene overlapper fullstendig. Objektiv angst eller Realangst er fremprovosert av en 

ekstern fare som utgjør en reell trussel for subjektet (Laplanche og Pontalis, 1988), mens 

nevrotisk angst er knyttet til en ukjent, instinktuell fare. Nevrotisk angst er typen angst som setter 

i gang forsvarsmekanismer og kan gi opphav til symptomdannelse og psykopatologi. Hos Freud 

er skillet mellom realangst og nevrotisk angst ikke definitivt: Ved å bli bevisst den indre 

trusselen, kan den nevrotiske angsten få mer preg av realangst. Mange ganger kan også en helt 

reell ytre fare (et kjent objekt) vekke en disproporsjonal angst. Dette disproporsjonale utgjør det 

nevrotiske elementet ved responsen (Freud, 1936, s. 113). 

Ifølge Aaron T. Beck er angst en ubehagelig følelsesmessig reaksjon på kognitiv 

vurdering av fare, og kan anses som en normalreaksjon i de tilfeller den utløses av en realistisk 

fare, og forsvinner når faren ikke lenger er til stede. I likhet med Freud peker han på forholdet 

mellom risikoen og angstresponsen: Dersom graden av angst er disproporsjonal til risikoen, kan 

reaksjonen anses som unormal. Beck vektlegger også den negative innvirkningen angsten har på 

individets fungering. Også her påpekes det at en tydelig grense mellom normal og unormal angst 

er vanskelig å sette, og at sosiale normer vil påvirke hva som vurderes som henholdsvis normalt 

og unormalt (Beck et al., 1985, s. 30).  

Fra et mer eksistensialistisk synspunkt, kan det også være svært vanskelig å skille mellom 

nevrotisk angst og normal angst når det kommer til angsten rundt menneskets eksistensielle 

vilkår, slik som døden – noe Rollo May har påpekt (1977/1996). Hva er en proporsjonal 

angstreaksjon på døden? Her vil normal angst og nevrotisk angst være tett sammenviklet. Selv 

om dødsangsten kan være av nevrotisk art og gi opphav til psykopatologi, er den også en viktig 

del av normal angst og kan brukes konstruktivt og bidra til mer ansvarlig, entusiastisk og 

meningsfull bruk av tiden vi lever (May, 195/1996, s.196).  

Sammenfattet ser vi at det ikke et tydelig, definitivt skille mellom hva som er «normal» 

angst, frykt eller nevrotisk/patologisk angst. Angst, slik vi bruker begrepet i denne oppgaven, ses 

både som en del av normalpsykologisk fungering så vel som en sentral komponent i psykiske 

lidelser. En slik forståelse av angsten mener vi er nødvendig for å fange tvetydigheten i 

fenomenet, og for å romme de mange nyansene, i tråd med målet for oppgaven. 
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3 Teoretiske forståelser av den konstruktive angsten  

I denne delen av oppgaven vil vi belyse konstruktive sider ved angsten ut fra sentrale 

psykologiske teorier. Gjennomgangen vil bli gjort ut fra tre overordnede tema: angsten som 

signal, angsten i psykososial utvikling og den inderlige angsten – motivasjon, drivkraft og 

mening. 

3.1 Angsten som signal  

3.1.1 Evolusjon og emosjonsteori – angsten som forutsetning for overlevelse  

I Darwins bok The Expression of the Emotions in Man and Animals fra 1872, argumenterer han 

for at emosjoner, på lik linje med fysiske egenskaper, også har adaptiv verdi og er utviklet 

gjennom naturlig seleksjon. En av de grunnleggende emosjonene som ser ut til å være et 

universelt fenomen, er frykt. Også svært sterke uttrykk for frykt, slik som panikkangst, ser ut til å 

være universelle fenomener (Barlow, 2000; Katschnig, 1999).  

 Frykt og angst, dog ubehagelig for individet, har åpenbart adaptiv verdi. Evnen til å 

generere fryktresponser gir informasjon om når en befinner seg i nærheten av situasjoner eller 

objekter som truer ens overlevelse, og fører til initiering av atferd som kan fremme overlevelse: 

flukt eller frys (Ekman & Cordaro, 2011). Da mennesker er flokkdyr, vil også avvisning fra ens 

egen gruppe representere en reell fare for overlevelse. Dermed er det også adaptivt å kjenne på 

frykt/angst knyttet til samspill med andre artsfeller, slik at en unngår atferd som potensielt kan 

føre til utstøtelse fra gruppen (Malt & Malt, 2012, s. 264). Angst kan også føre til at individet i 

fremtiden unngår situasjoner og objekter som truer overlevelse, ved at det iverksetter 

betingingsnettverk og minnekonsolidering fra den fryktaktiverende episoden (LaBar, 2016). 

Angst kan slik sett ses som en del av nervesystemets planleggingsfunksjon. Evnen til å forestille 

seg framtidige trusler kan føre med seg betydelig subjektivt ubehag i form av angst, men spiller 

en viktig rolle for å planlegge og gjennomføre tryggest mulig atferd (Lidell, 1950).  

 En evolusjonspsykologisk forståelse av angst kan belyse hvordan det vi i dag vil kalle 

overdreven eller patologisk angst kan representere et atferdsmønster som på et tidspunkt i 

evolusjonshistorien kan ha vært funksjonelt. Denne forståelsen kan for eksempel anvendes for 

agorafobi: Det å kun oppholde seg i nærheten av hjemmet og unngå åpne plasser, var på et 
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tidspunkt viktig for å sikre overlevelse, men dette atferdsmønsteret er ikke hensiktsmessig i 

dagens miljø (Malt & Malt, 2012, s. 264).  

 Innen emosjonsforskning og emosjonsteorier vektlegges i stor grad emosjonenes 

funksjoner. Alle medfødte emosjoner anses innen dette perspektivet som funksjonelle og 

adaptive, uavhengig av om de for individet oppleves som positive eller negative. Emosjoner og 

deres funksjon kan overordnet defineres som fundamentale reaksjonsmønstre og 

handlingstendenser med hensikt å motivere atferd relatert til overlevelse. Emosjoner kan endres 

gjennom læring og utvikling, men det eksisterer allerede ved fødsel grunnleggende emosjoner og 

emosjonsuttrykk i mennesker og dyr. Emosjonenes adaptive verdi er knyttet til informasjon og 

handlingsforberedelse, samt kommunikasjon (Barlow, 2000, s. 1249). 

 En vanlig måte å konseptualisere emosjoner på, som bygger på evolusjonsteori, er såkalte 

basic emotion-modeller. Disse modellene har til felles at de definerer visse grunnleggende 

emosjoner som diskrete kategorier, med et fast sett av nevrale og fysiologiske komponenter, 

samt faste følelses- eller motivasjonskomponenter. Disse komponentene ses som selektert fram 

gjennom evolusjonen via interaksjoner med miljøet, og som sentrale for tilpasning og 

overlevelse. Samtlige modeller inkluderer frykt som en grunnleggende og universell emosjon, 

som iverksetter menneskets systemer for å håndtere trusler (f.eks. Ekman, 1992; Ekman & 

Cordaro, 2011; Izard, 1992; Tracy & Randles, 2011). 

 Hjerneforskeren Joseph Ledoux har utviklet en anerkjent nevrobiologisk emosjonsteori 

som dreier seg spesifikt om frykt. Teorien postulerer at fryktstimuli kan sendes til amygdala via 

to ruter: en high road som går via cerebral cortex til amygdala, og en low road som går direkte 

fra thalamus til amygdala. Den raskeste ruten, low road, gjør at amygdala mottar direkte input fra 

sanseapparatet, og dermed kan iverksette emosjonsresponser før cerebral cortex har kunnet 

bevisst tolke emosjonen og situasjonen. Denne mekanismen tillater individet å handle raskt og 

automatisk, dog av og til unøyaktig, på trusselstimuli. Den lengre ruten tillater en mer kompleks 

og nøyaktig representasjon av situasjonen, basert på høyere ordens kognitive prosesser (LeDoux, 

1998, s. 164). 

 Ut ifra evolusjonsteori og emosjonsteori er det tydelig at frykt, og i utvidet forstand angst, 

er funksjonelle og adaptive fenomener. Ved å fungere som signal knyttet til farer, har de spilt 

sentrale roller i menneskets utvikling og overlevelse, gjennom iverksettelse av defensive 

systemer. Forskning innen affektiv nevrovitenskap har vist hvordan emosjonell informasjon 
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knyttet til fysiske, sosiale og psykologiske trusler får en forrang i informasjonsprosesseringen, 

noe som belyser frykten og angstens iboende informasjonsverdi. 

3.1.2 Sigmund Freud: angst som signal på fare og som det sentrale fenomenet i nevroser 

Sigmund Freud (1856-1939) sin forståelse av angst har vært definerende ikke bare for 

psykoanalysen, men også alle senere former for dynamisk psykoterapi. Freud plasserte angsten i 

sentrum av sin forståelse av menneskesinnet og dets nevroser: «.. anxiety would be the 

fundamental phenomenon and the central problem of neurosis» (Freud, 1936, s. 85). For Freud 

ble angsten den underliggende forutsetningen for nevroser; det som gjør at forsvarsmekanismer 

og symptomer utvikles. Angst ble dermed sentralt for å forstå hvilke krefter som driver og 

motiverer mennesket, og som former både personlighet og psykopatologi. 

            Freuds teorier om angst endret seg betraktelig gjennom hans forfatterskap. 

Hovedforskjellen ligger i kausalitetsforholdet mellom angst og forsvar (Compton, 2002, s. 28). 

Tidlig i sin karriere anså Freud angst som et resultat av opphopning av libido grunnet manglende 

seksuell tilfredsstillelse. I en revidert utgave av denne «libidohypotesen» antok Freud at angsten 

oppstod som et resultat av fortrengning av seksuelle impulser – altså at angsten hadde årsak i et 

indre forsvar. Den antatt undertrykte, uforløste libidoen (seksuelle energien) ville da omdannes 

til angst etter et energiøkonomisk prinsipp. Freud forlot aldri denne første «libidohypotesen» 

fullstendig, men en ny angsthypotese fikk etter hvert forrang (Brenner, 1953; Compton, 2002; 

Freud Museum London, 2018). 

Freud presenterte den nye hypotesen om angstsignal i boka The Problem of Anxiety 

(1936, originalutgivelse på tysk i 1926: Hemmung, Symptom und Angst). Freud hevdet da at 

angsten var et affektivt signal på en faresituasjon. Denne nye forståelsen av angst kan ses på som 

en følge av endringer i Freuds overordnede forståelse av menneskets psyke, spesielt 

utarbeidingen av strukturmodellen (de Bianchedi, Scalozub De Boschan, De Cortiñas og De 

Piccolo, 1988). I strukturmodellen forstår Freud menneskets psyke som bestående av tre 

komponenter: id, ego og superego. Disse tre komponentene kan være mer eller mindre bevisste 

eller ubevisste. Id er rå, ustrukturerte, impulsive energier; ego er en samling av regulerende 

funksjoner som holder id-impulsene under kontroll; superego er et sett av moralske verdier og 
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selvkritiske holdninger i stor grad organisert rundt internaliserte foreldrebilder (Mitchell & 

Black, 2016, s. 20). Freuds angstsignal-hypotese tar utgangspunkt i den strukturelle modellen: 

Freud hevder at det er ego, eller jeg-et som er «the real seat of anxiety» (Freud, 1936, s. 80). 

Angsten er signalet ego bruker for å danne et forsvar som respons på en faresituasjon. Freud snur 

med dette om på det kausale forholdet mellom angst og forsvar fra sin opprinnelige 

libidohypotese, slik at kausalforholdet blir slik: Driftsimpuls → angst → forsvar. Freud foreslår 

altså med dette at forsvarsmekanismene og symptomene som utvikles er dannet for å fjerne eller 

redde ego fra en underliggende faresituasjon som har opphav i en driftsimpuls. Angst er det 

signalet som gjør ego i stand til å igangsette de nødvendige forsvarsmekanismene. I tråd med 

den strukturelle modellen kan disse forsvarsmekanismene (i likhet med driftsimpulsene) foregå 

på et ubevisst plan. 

I likhet med Darwin og evolusjonsteoretikere understreker Freud at angst som signal på 

en faresituasjon har en avgjørende biologisk funksjon, og at lignende funksjoner derfor er å finne 

i andre organismer – selv om vi ikke kan vite om angsten har samme innhold hos dyr som hos 

mennesket (Freud, 1936, s. 72). Freud antyder altså at angst som signal på fare har hatt en 

adaptiv funksjon evolusjonsmessig, på tvers av arter – men at menneskets angst kan skille seg fra 

andre arter i innhold og opplevelse. Freud gir flere karakteristikker av hva som utgjør 

faresituasjonen som utløser angstsignalet. Vårt første møte med angsten er ifølge Freud (1936) 

fødselen («the birth trauma»): Det vekkes ved fødselen et diffust ubehag i barnet idet det 

oppdager at det ikke kan tilfredsstille sine behov automatisk slik det kunne i mors liv (Levitt, 

1980, s. 19). For Freud blir separasjonsangsten ved fødselen prototypen på senere 

faresituasjoner: det som vekker angst senere i livet er særlig knyttet til separasjon eller tapet av 

et kjært objekt. Likevel argumenterer Freud for at det ved fødselen ikke er separasjon fra mor 

som et kjært objekt barnet reagerer på (mor har enda ikke blitt et objekt for barnet ved fødselen). 

Det barnet dypest sett reagerer på, er en form for psykisk hjelpeløshet når barnet oppdager at 

hens (biologiske) behov ikke kan tilfredsstilles uten mor. Barnet er avhengig av mor for å klare 

seg, og angstsignalet har dermed en selvopprettholdende funksjon idet det igangsetter atferd som 

kan sikrer nærhet til mor (Freud, 1936; Levitt, 1980, s. 18-21). 
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Freud gjør videre et skille mellom automatisk angst og angst som signal, hvor sistnevnte 

er en attenuert og tilpasset reaksjon (Freud, 1936, s. 73, 115).  Automatisk angst er den vi 

opplever i møte med en traumatisk situasjon – det vil si hver gang vi konfronteres med 

overveldende aktivering av eksternt eller internt opphav, som vi ikke er i stand til å mestre 

(LaPlanche & Pontalis, 1988, s. 48). Freud (1936) bruker angsten barnet opplever ved fødselen 

som eksempel: Den første angstreaksjonen ved fødselen er automatisk, som svar på biologisk og 

psykisk hjelpeløshet hos det nyfødte barnet. Ved senere anledninger vil mors fravær derimot 

vekke et angstsignal. Denne reaksjonen er annerledes enn den første, automatiske angsten – og 

beskrives som attenuert og tilpasset. Ifølge Freud bruker ego angstsignalet som forvarsel på at en 

faresituasjon kan komme til å skje – og gjør det i stand til å sette i gang nødvendige ego-prosesser 

(etablere et forsvar). Angsten som signal gjør oss slik i stand til å forutse potensielle 

traumesituasjoner (situasjoner preget av psykisk hjelpeløshet), og ta styring for å unngå disse 

(Freud, 1936, s. 115). Å kunne reagere med en slik attenuert, aktiv respons, betegner Freud som 

en nyttig angstreaksjon: som en måte å gi en advarsel på og å unngå en faresituasjon (Freud, 

1936, s. 73). 

Det adaptive ved angsten som signal er også tydelig i Freuds beskrivelse av angstens 

skiftende former gjennom vår psykososiale utvikling: Hver faresituasjon korresponderer til en 

gitt periode i livet eller utviklingstrinn av psyken, som den synes å være tilpasset til (Freud, 

1936, s. 88-89). For det lille barnet er det nettopp adaptivt å ha separasjonsangst. Senere følger 

kastrasjonsangsten, som Freud også hevder er berettiget. Frykten for straff og gjengjeldelse fra 

foreldre er ifølge Freud en tilpasset reaksjon – hvor den ødipale kastrasjonsangsten er en 

spesifikk, evolusjonsmessig nedarvet variant (Freud, 1936, s. 89). Freud påpeker imidlertid at 

viktigheten av kastrasjonsangst ikke skal overvurderes, da denne ikke kan være essensiell hos 

kvinnen, som jo er kjønnet som er «certainly more predisposed for neurosis» (Freud, 1936, s. 

83). Hos kvinnen forblir objekttap eller tapet av et objekts kjærlighet den dominerende 

faresituasjonen, hevder Freud (1936, s. 84). Videre i barndommen fram mot ungdomsårene skjer 

det en internalisering av samfunnets krav og moral gjennom at foreldrebildene internaliseres og 

danner et upersonlig overjeg (superego). Den nye faresituasjonen blir da trusselen fra superego 

som gir opphav til sosial angst eller en form for moralsk samvittighet. Frykten for straff fra 
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superego oppleves som skyld eller skam og omtales også som moralsk angst (Levitt, 1980, s. 

20). Den siste transformasjonen av denne frykten for superegos straff er dødsangsten, ifølge 

Freud (1936, s. 79). 

Oppsummert ser vi at vår psykososiale utvikling hos Freud i stor grad er formet og drevet 

av angst: Angsten gjør at vi reagerer på separasjon og tap av objekter, samt gjør oss i stand til å 

utvikle en samvittighet og tilpasse oss samfunnet vi lever i. Slik kan angsten hos Freud ses på 

som en essensiell en del av menneskets normalutvikling – og ikke utelukkende en del av 

psykopatologi. 

 

Freud: når angsten blir en hindring 

Det vellykkede ego bruker forsvarene til å omdanne angsten til sosialt akseptabel, nyttig atferd. 

Men når angsten blir for sterk, og de etablerte forsvarene svikter, kan psykopatologi utvikles som 

en måte å takle den overveldende angsten (Levitt, 1980, s. 21). Ved nevrotisk angst hos Freud er 

det snakk om en indre, ukjent faresituasjon – som Freud mener har opphav i driftsimpulser. 

Driftsimpulsene vekker angst, som ego bruker som signal for å utvikle forsvar for å fjerne seg fra 

faren. Det dreier seg da også i stor grad om å holde den driftsmessige faren ute av bevissthet, 

men dette har også sine negative konsekvenser: 

«When the ego has succeeded in defending itself against a dangerous instinctual impulse, 

as for example by the mechanism of repression, it has inhibited and inflicted damage 

upon that portion of the id but also given it a bit of independence and renounced a bit of 

its own sovereignty.» (Freud, 1936, s. 97) 

Undertrykkelse av en driftsimpuls gjør at ego er midlertidig fjernet fra faresituasjonen – men 

fører til innskrenkning av egos frihet og svekker dets evne til å takle nye, lignende 

faresituasjoner. Forsvarene kan beskytte oss, men kan samtidig innebære hindringer i ego-

prosesser. Disse hindringene utgjør symptomene og danner grunnlaget for psykopatologi. Freud 

(1936) bruker blant annet fobier og tvangslidelser som eksempler på slike hindringer oppstått 

som en del av et forsvar mot underliggende angst. Den indre faresituasjonen holdes her ute av 

bevisstheten ved hjelp av former for fortrengning og eksternalisering: Det er eksempelvis 

«lettere» å ha en konkret og avgrenset frykt for hester, enn å bevisst oppleve kastrasjonsangst 
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eller frykt for straff eller tap av foreldrenes kjærlighet (jamfør det kjente kasuset Lille Hans). I 

tvangslidelser holdes derimot den moralske angsten i sjakk ved symptomer som overdreven 

renslighet. Dette symptomet kan få en selvopprettholdende funksjon, påpeker Freud (1936): 

Rensligheten kan gi følelse av å være bedre enn de andre, og slik være en slags støtte til ego. 

Symptomet vil dermed også kunne oppleves som positivt for personen. Slike symptomer holder 

den underliggende faren eller angsten på avstand – men har likevel sin pris i form av rigiditet og 

hindring av fri ego-utfoldelse. Freud (1936) hevder undertrykkelsen av den egentlige 

faresituasjonen kan føre til et repetert, kompulsivt reaksjonsmønster som følger reaksjonen på 

den opprinnelige undertrykte faresituasjonen – vår frihet innskrenkes, vi stagnerer på et vis. For å 

gjenvinne egos frihet må vi oppheve undertrykkelsen, noe Freud mener vi kan gjøre gjennom 

psykoterapi (Freud, 1936, s. 99). Forsvarsmekanismene og symptomene som er utviklet for å 

fjerne oss fra den underliggende angsten har altså fordeler (vi unngår bevisst opplevelse av 

angst/fare), men kan på lang sikt gjøre oss ufrie i tanker, følelser og handling. Et viktig poeng er 

også at superego ikke bare er en godartet samvittighet, men også kan bli like rigid og irrasjonell 

som id hvis ikke ego beholder sin frihet. 

Oppsummert ser vi at Freuds angstteori sier oss noe om at symptomer er tegn på 

underliggende angst for en ukjent, indre faresituasjon. Blir vi klar over denne ukjente 

faresituasjonen kan vi kanskje bryte ut av rigide mønster, bli mer fri og mindre preget av 

hindring. Ut fra dette vil forsvaret og symptomet være tegn på at det er noe ved oss selv vi bør se 

nærmere på – forsvaret og symptomet bærer altså på en mening, og kan være en invitasjon til 

dypere utforskning av oss selv. For klinikeren er det noe svært verdifullt i dette: Symptomet er 

ikke bare et symptom, men kan være et tegn på noe dypere og ubevisst. En enkel fobi eller 

vasketrang kan skjule en dypere, mer kompleks angst. Ut fra Freuds angstteori blir det 

klinikerens oppgave å prøve å utforske symptomet og forsvaret for å komme fram til den 

underliggende og angstvekkende faresituasjonen. Symptomet og forsvaret kan slik ses på som 

veiledende for klinikeren. Slik kan også forsvaret og symptomet være noe konstruktivt i 

terapiprosessen idet det kan gi terapien retning og bidra til meningsdannelse. 
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3.1.3 Behaviorisme og læringsteori – brent barn skyr ilden 

En grunnleggende antakelse innen behaviorisme og læringsteori er at atferd, både normal og 

patologisk, er lært, og videre at all atferd kan avlæres. Maladaptive atferder, slik som 

uhensiktsmessige angstresponser, anses ikke symptomer på underliggende problemer, men er i 

seg selv problemet. Nevrotiske symptomer ses som tillærte atferdsmønstre som av ulike grunner 

er maladaptive. Et generelt skille mellom adaptiv og maladaptiv angst innen dette perspektivet, 

blir dermed hvorvidt det fobiske objekt representerer en reell fare for individet (Eysenck, 1966). 

Angst ses i dette perspektivet som et produkt av betingede emosjonelle responser, som kan 

oppstå gjennom ulike former for læring. Ved klassisk betinging innebærer prosessen en kobling 

mellom en i utgangspunktet nøytral stimulus (framtidig fobisk objekt) og en aversiv ubetinget 

stimulus, som produserer den betingede responsen: angst. Angsten kan videre generaliseres slik 

at den knytter seg til en rekke objekter som på ulike måter har likheter med det fobiske objektet 

(Holt et al., 2012, s. 238-242). I det kjente eksperimentet med Albert og den hvite rotta, ønsket 

behaviorismens far, John B. Watson, å demonstrere hvordan betinging og generalisering av 

emosjonelle reaksjoner, i dette tilfellet frykt, kunne oppstå. I eksperimentet ble det vist hvordan 

Albert (11 måneder) utviklet en betinget frykt for hvite rotter, ved at synet av den hvite rotta ble 

koplet med en høy, skremmende lyd. Frykten syntes også å ha blitt generalisert, da Albert viste 

fryktresponser også overfor andre hvite, hårete stimuli (Watson & Rayner, 1920).  

 Med begreper fra Skinners radikale behaviorisme og operant betinging kan man videre 

forklare hvordan angsten opprettholdes: Unngåelsesatferd overfor det fobiske objekt 

opprettholdes og forsterkes ved at den opplevde angsten reduseres, gjennom prosessen kalt 

negativ forsterkning (Holt et al., 2012, s. 666; Skinner, 1953, s. 176). Ifølge Skinner kan 

unngåelsesresponser tolkes delvis som en flukt fra den betingede aversive stimulus, og delvis 

som en flukt fra de ubehagelige emosjonelle komponentene ved angst. Altså vil en person med 

tannlegeskrekk unngå tannlegekontoret både fordi det kommer forut for en smertefull stimulus, 

og fordi tannlegekontoret vekker en kompleks emosjonell tilstand (angst), som i seg selv er 

aversiv. Den totale effekten av dette er ifølge Skinner svært kraftig (Skinner, 1953, s. 179). De 

nevnte synene på angst kan sies å ha stor innflytelse på dagens forståelse av angst og 

angstbehandling, da det å aktivt jobbe med unngåelse gjennom ulike former for eksponering er 

sentralt i flere av de mest brukt angstbehandlingene.   

 På bakgrunn av behavioristiske og læringsteoretiske forståelser av angst, kan angsten 
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forstås som konstruktiv i visse situasjoner. Det er åpenbart adaptivt for mennesker å kunne lære 

seg angst knyttet til situasjoner og objekter som representerer farer. Angsten kan gjennom ulike 

læringsprosesser fungere som et signal, som motiverer individet for å unngå eller forhindre farer 

som en tidligere har erfart – brent barn skyr ilden. Eysenck framhever viktigheten av å kunne 

tilegne seg angst, når han maler et bilde av et individ som ikke evner å danne betingede 

responser, og dermed heller ikke utvikle angst. Dette individet, mener Eysenck, dog spart for 

ubehaget av angsten, vil ikke kunne danne nyttige betingede responser nødvendige for å unngå 

farer, og heller ikke bli et godt sosialisert individ (Eysenck, 1966, s. 352).  

 Utover den nevnte adaptive verdien av å kunne lære seg nyttige angstresponser, er det 

ikke en utpreget vektlegging av det konstruktive ved angsten innen disse perspektivene. I sin bok 

Science and Human Behavior (1953) skriver Skinner: 

Although the biological advantage of avoidance is obvious, the emotional pattern of 

anxiety appears to serve no useful purpose. It interferes with the normal behavior of the 

individual and may even disorganize avoidance behavior which would otherwise be 

effective in dealing with the circumstances. (s. 178) 

Dette synet på angst kan tenkes å henge sammen med premissene for hvordan angsten forstås: 

Angstsymptomene er i seg selv problemet, og ses ikke som symptom på noe underliggende. 

 Det finnes likevel en viktig representant innen læringsteori med en spesiell interesse for 

angst og dens konstruktive aspekter. Psykologen Orval Hobart Mowrer skrev i løpet av sin 

karriere mye om temaet, og viste en interessant utvikling i sin forståelse av angstens rolle og 

betydning for mennesket. Tidlig i sin karriere definerte Mowrer angst som den betingede formen 

av en smertereaksjon: Organismen oppfatter et faresignal, og den følgende betingede responsen 

som oppstår grunnet forventning om fare, kalles angst. Angstresponsen er preget av spenning, 

ubehag og smerte. All atferd som reduserer den ubehagelige angsten vil være belønnende, og vil 

dermed bli innlært og forsterket (Mowrer, 1939). Angsten har således en svært nyttig funksjon: 

Den motiverer og forsterker atferd som fører til unngåelse eller forhindring av 

smerteproduserende stimuli. 

 Videre påpeker Mowrer at mennesker, i motsetning til dyr, ofte kan bli engstelige av 

muligheten for traumatiske hendelser, og dermed bli motiverte for å ta forholdsregler for å 

beskytte seg. Dette er ifølge Mowrer en viktig og nyttig psykologisk mekanisme, og det er 



	 20	

nettopp denne framtidsrettede angsttilbøyeligheten som skiller mennesket fra dyr, og kan 

forklare mange av menneskehetens prestasjoner (Mowrer, 1939). Mowrer foreslår at 

menneskelig angst kan forstås som et slags bindeledd mellom fullstendig velvære (complete 

well-being) og aktivt organisk ubehag eller skade. Denne forståelsen underbygges med at 

angsten, eller forventningen om fare, effektivt motiverer mennesker, og at angstreduksjon har en 

kraftfull virkning i at den forsterker atferd som fører til en opplevelse av trygghet og lettelse for 

individet (Mowrer, 1939). Oppsummert forstår Mowrer gjennom denne analysen angst som en 

grunnleggende og sentral motivasjon for mennesket, som gjennom læring av tidligere erfaringer 

og menneskets evne til å tenke framtidsrettet, motiverer handling som fremmer både opplevd og 

reell trygghet. Denne forståelsen ligger tett opp mot annen læringsteori vedrørende angst, men 

har en spesiell vektlegging av det konstruktive ved angsten, både for menneskets overlevelse og 

utvikling, og for individets subjektive velbehag. 

 Mowrer påpekte allerede i sine første verk at menneskers angstresponser av og til var 

affektivt uproporsjonale i forhold til den objektive faresituasjonen (Mowrer, 1939). Han ble etter 

hvert interessert i å undersøke hvorfor noen individer lærer og opprettholder det han kalte non-

integrativ atferd – atferd som anses som nevrotisk, og som er konsistent mer straffende enn 

belønnende for individet (Mowrer & Ulman, 1945). Gjennom forskning på rotter som utviklet 

nevrotisk eller avvikende atferd, kom han fram til at det sentrale ved integrativ atferd, som skiller 

mennesker fra dyr, er evnen til bringe fremtiden inn i den psykologiske nåtid. Dette fører med 

seg at en kan vekte og vurdere både umiddelbare og framtidige konsekvenser av atferd. Mowrer 

peker videre på at nevrotisk atferd hos mennesker kan ha sammenheng med svekkelser i disse 

integrative ferdighetene, som blant annet henger sammen med hensiktsmessig bruk av symboler 

(Mowrer & Ulman, 1945).  

 I Mowrer og Ulmans artikkel fra 1945 argumenterer forfatterne for at det er 

hensiktsmessig med en tydelig avklaring av begrepene integrativ og tilpassende (adjsutive) 

atferd, som ofte brukes synonymt i psykologisk litteratur. Forfatterne peker på at all vedvarende 

atferd, både nevrotisk og avvikende, på en eller annen måte representerer tilpasning gjennom 

driftsreduksjon. Altså er nevrotisk atferd alltid en måte på å tilpasse seg utfordringer, og fører til 

reduksjon i drifter, for eksempel frykt. Det karakteristiske ved nevrotisk og avvikende atferd, 

argumenterer forfatterne, er at de er non-integrative. Dette vil si at de preges av manglende evne 

til å bruke symboler for å vekte umiddelbare og framtidige konsekvenser, noe som fører til 
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hemming av konstruktiv utvikling av individet (Mowrer & Ulman, 1945).  

 Denne analysen har interessante implikasjoner for forståelsen av angst hos mennesker. 

Når mennesker vurderer langsiktige konsekvenser av ens atferd, vil dette være en sosial 

handling, da det vil involvere spørsmål knyttet til verdier i samfunnet og for en selv. Altså 

bringes den nevrotiske angsten inn i en sosial og historisk kontekst, og ses som relatert til 

menneskers problemer med sosialt ansvar og etikk (May, 1950, s. 105-106; Mowrer & Ulman, 

1945). I denne nyere analysen av angstens rolle hos mennesker kan angsten forstås som et signal 

knyttet til sosiale og etiske dilemmaer og farer. Angsten utvides altså fra å være et signal knyttet 

til fysiske og ytre farer, til å dreie seg om etiske og sosiale dilemmaer. Dette er unikt for 

mennesket grunnet vår evne til å bringe både fortid og fremtid inn i vår psykologiske nåtid. 

3.1.4 Kognitiv psykologi – sårbarhetsvurdering og overlevelsesmekanismer i regi av 

kognitive prosesser  

Også innen kognitiv psykologi har det adaptive ved angsten blitt vektlagt. I boka Anxiety 

disorders and phobias: A cognitive perspective, argumenterer Aaron T. Beck for at 

angstsymptomer kan forstås som en manifestasjon av overlevelsesmekanismer utviklet gjennom 

evolusjonen, i regi av kognitive prosesser (Beck et al., 1985). Beck peker på det paradoksale ved 

angsten i sin utforskning av hvorfor mennesket har utviklet et apparat som på den ene siden har 

gjort oss svært godt utrustet til å tilpasse oss og håndtere trusler, men som på den andre siden gir 

oss enorm lidelse i form av for eksempel sterk angst. Ifølge Beck favoriserer evolusjonen 

engstelige gener; det er bedre med falske positive enn falske negative i en tvetydig 

trusselsituasjon. Dermed kan en kostnad ved menneskehetens overlevelse være en livstid med 

ubehag for dens individer (Beck et al., 1985, s. 4). I motsetning til andre perspektiver som setter 

søkelys på det evolusjonsmessig adaptive ved angst, er fokuset her på de kognitive aspektene ved 

angsten. Forfatterne postulerer ikke at kognitive faktorer forårsaker angstlidelser, men 

argumenterer for at ulike former for kognitiv prosessering, slik som oppmerksomhet, 

automatiske tanker, forestillingsbilder og tolkning av fysiologiske responser, er viktig for å forstå 

hvordan ubehagelige følelser og inhibisjoner skapes og opprettholdes. En grunnleggende 

antakelse innen kognitiv teori er altså at måten du tenker påvirker måten du føler (Beck et al., 

1985; Clark & Beck, 2011, s. 31). 

 Beck argumenterer for at det psykologiske fenomenet sårbarhet representerer en kjerne i 
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angstlidelser. Opplevelsen av sårbarhet kan ses som kognitiv styrt, da den innebærer en 

devaluering av egne problemløsningsevner i kombinasjon med en overdrivelse av grad av trussel 

(Beck et al., 1985, s. 67). Ifølge Beck kan dysfunksjonelle atferder som oppstår i forbindelse med 

angstlidelser ses som grunnleggende funksjoner eller strategier som brukes for selvbeskyttelse. 

Sannsynligheten for at disse selvbeskyttende mønstrene mobiliseres er større når det kommer til 

områder der individet føler seg spesielt sårbart. Dette kan gjelde både sårbarhet knyttet til fysisk 

trygghet, samt sårbarhet i forbindelse med en persons sosiale bånd eller følelse av frihet og 

individualitet (Beck et al., 1985).  

 Beck påpeker at det er en interessant sammenheng mellom estimert skadepotensiale og et 

individs forventning om dårlig prestasjon: Jo mer drastiske konsekvenser en dårlig prestasjon vil 

ha, desto dårligere forventer individet å prestere, og jo større vil opplevelsen av angst være. Dette 

kan forstås som at kognitive systemer forsikrer varsomhet gjennom prosesser som selvtvil og 

negative prediksjoner. Svekkelsen i selvtillit og opplevelsen av angst fører til inhibisjon – 

personen stanser seg selv fra å eksponere seg for både fysiske og psykososiale farer. Beck 

argumenterer for at mennesker har visse essensielle interesser (vital interests), som er viktige for 

sosiale og individuelle områder av deres selvfølelse. Det er særlig når disse essensielle 

interessene trues, at sårbarhetsmodusen aktiveres. Trusler mot disse interessene, symbolske eller 

reelle, bærer med seg en spesiell mening, og trigger angst. Beck påpeker at spesifikke frykter 

ofte kan forstås dersom man forsøker å se dem i lys av de essensielle interessene. Ved slike 

trusler fører de kognitive systemene til økt persepsjon av fare og tegn på svakhet, som gjør at 

personen blir mer bevisst på sin tenkning og atferd. Altså er det en sammenheng mellom det 

angstproduserende systemet og selvbevissthet (Beck et al., s. 74-81).  

  Angsten kan slik sett forstås som en strategi i respons til trussel. Denne prosessen kan 

ses som styrt av oppmerksomheten. Individers angst i møte med trusler oppleves som dramatisk 

og intenst ubehagelig. Angst fungerer altså som en «oppmerksomhets-fanger» som trekker 

oppmerksomhet vekk fra andre forhold, og dirigerer den mot den ubehagelige subjektive 

opplevelsen. Dette vil videre føre til et skifte i strategi for å redusere ubehaget, og dermed også 

trusselen (Beck et al.,, 1985, s. 14-15). Angsten øker farten på reaksjonen, ved å skape en sense 

of urgency. Ifølge Beck er det ikke angsten (den intenst ubehagelige emosjonelle opplevelsen) 

som er den patologiske prosessen i angstlidelser. Angstens funksjon kan sammenlignes med 

smertens funksjon: Den varsler individet om at noe er galt, og formidler at han må endre strategi 
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for å redusere fare og ubehag. Beck argumenterer for at hovedproblemet i angstlidelser ikke er 

genereringen av angst, men heller overaktive kognitive skjemaer knyttet til fare, som 

kontinuerlig strukturerer indre og ytre stimuli som tegn på fare (Beck et al.,, 1985, s. 15; Beck, 

1971). Et sentralt problem i angstlidelser kan dermed konseptualiseres som manglende kognitiv 

fleksibilitet: Individet evner ikke å fleksibelt skifte sine kognitive systemer vekk fra «faremodus» 

(Beck et al., 1985, s. 20-21). 

 Hensikten med den angstproduserende mekanismen er altså beskyttende, men 

aktiveringen av den i dagens trusselsituasjoner, kanskje spesielt i psykososiale trusselsitusjoner, 

fører ofte til dysfunksjonell inhibering av atferd. Mekanismen vil likevel ved en del tilfeller 

fremme adekvat utvikling og forhindre unødvendig risiko når mye står på spill, men kan også 

hemme prestasjoner og utvikling. Angsten kan ses som nært knyttet til menneskets 

selvbevissthet; den springer ut ifra innsikt i egen sårbarhet, egne evner og vurdering av en selv i 

en større kontekst. Særlig vekkes angsten i forbindelse med våre essensielle interesser, som 

henger sammen med vår selvfølelse. Slik sett peker angsten på sentrale aspekter av vår 

konstruksjon som mennesker: en selvbevissthet og blikk på ens rolle i verden, som er smertefull, 

men også viktig for utvikling og meningsdannelse. 

3.2 Angsten som faktor i psykososial utvikling og i relasjoner 

3.2.1 Melanie Klein: angstens rolle i modning av objektrelasjoner og som kilde til vitalitet 

Hos Sigmund Freud kan angsten i vår psykososiale utvikling forstås som adaptiv og tilpasset ved 

at faresituasjonene former seg etter relevante utfordringer og krav gitt ulike utviklingsperioder. 

Angsten kan altså ses på som en nødvendig, konstruktiv faktor i vår normalutvikling som 

mennesker. En annen viktig psykoanalytisk teoretiker som tydeliggjør angstens betydning i vår 

psykososiale utvikling, er Melanie Klein (1882-1960). Klein var sentral for den relasjonelle 

dreiningen i psykoanalysen; hennes forståelse av sinnet forskjøv fokus fra impulser til relasjoner 

(Mitchell & Black, 2016, s. 92). Hos Klein knyttes angsten opp mot nettopp relasjoner og indre 

representasjoner av disse. Hos Klein er også angsten en viktig faktor i menneskers 

normalutvikling av mentale funksjoner, spesielt i våre første leveår.  
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Mens Freud i all hovedsak arbeidet med voksne i sin kliniske praksis, var Kleins kliniske 

arbeid sentrert rundt barn (Mitchell & Black, 2016). Klein forsøkte inderlig å sette seg inn i 

barnets indre liv og opplevelse; hvordan ser verden ut for spedbarnet? Mens Freud postulerte at 

ego-funksjoner utvikles senere i barndommen, hevdet Klein at vi helt fra spedbarnsalder av har 

tidlige ego-funksjoner og danner oss tidlige forsvar. Det tidlige egoet er imidlertid labilt og 

uorganisert, og ikke i stand til å organisere sine opplevelser i samme grad som det modne egoet 

kan (Segal, 1974). Barnet opplever derfor sitt møte med verden som smertefullt, kaotisk og 

forfølgende. Uten et integrert ego, har barnet vanskelig for å skille mellom seg selv og andre, og 

følelser av frustrasjon og kjærlighet projiseres ut på barnets omgivelser. Barnet blir også helt 

tidlig var destruktive krefter i seg selv, som Klein knytter til dødsdriften. Klein hevder at all 

angst dypest sett kan knyttes til angsten for dødsdriften – eller dødsangst. I all angst finnes det 

altså et element av dødsangst (Klein, 1948, s.116); angsten for det destruktive i oss, angsten for å 

miste seg selv, å fragmenteres og utslettes (Klein, 1948; Klein1952b). 

 

Angsten som faktor i utviklingen – å jobbe seg gjennom persekutorisk og depressiv angst  

Klein skiller mellom to grunnleggende former for angst: persekutorisk angst og depressiv angst. 

Disse er tett forbundet med Kleins nøkkelbegreper den paranoid-schizoide posisjon og den 

depressive posisjon. De to posisjonene betegner to ulike former for psykologisk fungering som er 

karakteristiske for gitte perioder av barnets første leveår. Klein anvender imidlertid begrepet 

posisjon og ikke stadier eller utviklingstrinn for å understreke at denne formen for psykologisk 

fungering ikke er begrenset til en gitt periode, men er noe vi kan vende tilbake til gjennom hele 

livsløpet under spesielle forhold (Klein, 1952b, s. 236). Persekutorisk angst dreier ser i hovedsak 

om angsten for utslettelse av ego, mens depressiv angst i stor grad dreier seg om angsten for 

skaden påført elskede objekter av subjektets egne destruktive impulser. Depressiv angst er tett 

forbundet med skyld og til tendensen til å søke reparasjon (Klein, 1948, s. 119).  

Persekutorisk angst og ekstreme forsvar som del av normal utvikling 

De første tre til fire månedene i barnets liv kaller Klein den paranoid-schizoide posisjon som 

betegner en organisering av objektrelasjoner som er spesifikk for denne perioden, men som også 
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kan ses senere i barndommen eller under spesielle forhold hos voksne (LaPlanche & Pontalis, 

1988, s. 298-300). Paranoid i Kleins begrep refererer til forfølgelsesangst, mens schizoid 

refererer til det dominerende forsvaret i denne perioden – splitting. I denne helt tidlige, kaotiske 

perioden er destruktive impulser og den persekutoriske angsten på sitt høyeste, og barnet 

oppfatter verden i stor grad som smertefull, ugjestmild og forfølgende (Klein, 1952b, 1952a). 

Den persekutoriske eller paranoide angsten vekkes i barnet som et tilsvar på dødsdriften og 

frykten for de destruktive impulsene som springer ut av den. Dette beskrives både som en frykt 

for det destruktive i seg selv og i den ytre, skremmende verden. For å håndtere den ekstreme 

persekutoriske angsten, danner det tidlige egoet til dels «ekstreme» og primitive forsvar som 

splitting. Ved splitting kan et objekt deles i separate delobjekter som oppfattes som utelukkende 

god eller utelukkende ond. Klein (1952a, 1952b) beskriver at det skjer en splitting av det første 

objektet: mors bryst. Dette vil oppfattes og representeres som enten det gode bryst eller det onde 

bryst. Det gode bryst er elsket og elskende, og idealiseres. Det onde bryst er hatet og hatende, og 

oppfattes som en fryktelig forfølgende instans. Samtidig blir barnet også allerede ved fødselen 

klar over det destruktive i seg selv – som springer ut av dødsdriften (Klein, 1952a, 1952b). Dette 

skaper angst i barnet, som det projiserer ut på det onde brystet for å kvitte seg med ubehaget – 

det onde brystet får dermed også noe av barnets egen destruktivitet i seg, og blir enda mer 

skremmende og fryktelig. Det onde og gode brystet internaliseres gradvis i barnet og vil inngå i 

etableringen av barnets ego og superego (Klein, 1952b, 1952a). 

Klein understreker gjennomgående viktigheten av mor som et kjært relasjonelt objekt – 

ikke bare som kilde til gratifikasjon av barnets rent fysiske behov. Det er helt grunnleggende for 

barnet å verne om dette elskede objektet. Det er gjennom opplevelser av trygghet og kjærlighet at 

egofunksjoner kan utvikles – det gode objekt virker integrerende for ego (Klein, 1952b). For å 

verne om dette gode, integrerende objektet må det skjermes for barnets destruktive impulser og 

fantasier – derav splittingen. I den tidlige fasen hvor barnets mentale funksjoner og egofungering 

enda ikke er godt utviklet, er dette forsvaret helt nødvendig – selv om det er ekstremt. Uten dette 

forsvaret vil ikke normalutvikling og integrering av ego kunne skje som normalt. Repeterte 

erfaringer med det gode objekt, gjennomarbeiding og modifikasjon av persekutorisk angst gjør at 

barnet gradvis blir i stand til å integrere mors gode og onde sider til en helhetlig, og sammensatt 



	 26	

person. Klein (1948, 1952b) beskriver slik persekutorisk angst og ekstreme forsvar som en del av 

normal utvikling. Et viktig poeng er at det skjer en parallell modning av mentale kapasiteter hos 

barnet som gjør det i stand til å jobbe seg gjennom den persekutoriske angsten. Klein 

understreker også viktigheten av et omsorgsgivende og støttende miljø for at en slik utvikling kan 

skje, noe andre objektrelasjonister som Winnicott og Fairbairn vektla ytterligere i sine arbeider 

(Klein, 1952b; Mitchell & Black, 2016).  

 

Depressiv angst, reparasjon og kreativitet 

Den depressive posisjon følger etter den paranoid-schizoide posisjon. Ifølge Klein oppnår barnet 

denne posisjonen rundt fjerde måned og den overkommes deretter gradvis gjennom resten av 

barnets første leveår. Denne type fungering kan også gjenoppstå senere i barndommen eller 

reaktiveres hos voksne, særlig i perioder med sorg eller depresjon (Laplanche & Pontalis, 1988, 

s. 114). Denne perioden kjennetegnes blant annet av det Klein kaller depressiv angst. Klein 

hevder at grunnlaget for depressiv angst er syntesen mellom destruktive impulser og kjærlige 

følelser overfor ett objekt (Klein, 1948, s. 120). Barnet klarer gradvis å integrere gode og onde 

sider av mor til én hel person som innehar både gode og dårlige egenskaper – som et fullstendig 

subjekt. Barnet opplever nå sine aggressive impulser som rettet mot et elsket, helt objekt. 

Følelsen av at ens egne aggressive impulser har påført skade på de elskede objektene vekker 

skyld og depressiv angst i barnet. Dette fører videre til en tendens til å søke reparasjon: «an 

overriding urge to preserve, repair and revive the loved objects – the tendency to make 

reparation» (Klein, 1948, s. 120). Dette mente Klein å se helt konkret hos barn hun observerte i 

lek – etter å ha ødelagt en leke, kunne de forsøke å sette dem sammen igjen, eller prøve å gjøre 

opp for aggressive utsagn rettet mot foreldre ved å tegne eller bygge noe (Hinselwood, 1989, s. 

397). Klein antar at depressiv angst, skyld og reparative tendenser kun oppleves når vi opplever 

at våre følelser av kjærlighet for objektet dominerer over destruktive impulser. Gjentagende 

opplevelser av at kjærlighet dominerer over hat er en essensiell betingelse for egos evne til å 

integrere seg selv og til å syntetisere de motsigende aspektene av objektet (Klein, 1948, s. 120). 

Ved gjennomarbeiding og modifikasjon av den depressive angsten, blir vi altså i stand til å 

forholde oss til andre som hele objekter, og danner mer modne relasjoner. Relasjonen til objektet 
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preges i den depressive posisjon av ambivalens (Klein, 1952b, s. 203) – men er til gjengjeld mer 

autentisk og kompleks enn relasjonen i den paranoid-schizoide posisjon. Den depressive angsten, 

eller skyldfølelsen – gjør oss i stand til å føle empati og ekte omsorg for andre. Andre vil kunne 

oppfattes som hele personer med både gode og mer dårlige sider – noe som også gjør at 

relasjonen blir mer rotfestet i virkeligheten. Slike relasjoner vil også være mer robuste. Selv om 

den depressive angsten er vond, er den unektelig viktig for oss for å kunne utvikle modne, 

komplekse måter å forstå og relatere oss til andre – og til oss selv. 

Den depressive angsten har også en konstruktivitet i at den på paradoksalt vis kan drive 

fram omsorg, vitalitet og kreativitet. De reparative tendensene, hvor barnet søker å reetablere sin 

indre verden gjennom å reparere sine indre og ytre objekter – kan ifølge Klein (1952b s. 223) 

nemlig være en drivkraft for utviklingen av livsdriften, libido. Den depressive angsten driver 

fram et ønske om reparasjon, som igjen er en drivkraft for tendenser preget av livsdriften. Klein 

skulle komme til å anse reparasjon som en grunnleggende kilde til all kreativ aktivitet 

(Hinselwood, 1989 s. 398).  Klein hadde tidlig merket seg at barn kunne vise sjokkerende grad 

av sadistiske impulser i lek og fantasier – som å leke at man kokte og spiste sin egen mor til 

middag. Hun observerte imidlertid også en stor evne til følelse og omtanke for mennesker, leker 

og gjenstander hos barn når de lekte (Hinselwood, 1989, s. 397).  Etter «de mest sadistiske 

impulser», kunne barna vise stor evne til kjærlighet og ønske om å gjøre godt igjen. Klein 

påpekte også «It is impressive to see in analysis how these destructive tendencies can be used for 

sublimation… how the phantasies can be liberated for most artistic and constructive work (Klein, 

1927, s. 176, sitert i Hinselwood, 1989). Den depressive angsten driver altså fram reparative 

tendenser som fører med seg ønske om å gjøre godt igjen – i form av tendenser knyttet til 

livsdriften – handlinger preget av kjærlighet og ektefølt omtanke for den andre, vitalitet og 

kreativitet. Klein bemerker slik hvordan den depressive angsten slik kan frigjøres på konstruktivt 

vis. 

Oppsummert ser vi at angsten hos Klein anses å være en viktig del av normal utvikling 

hos mennesket. Angsten er en viktig faktor for vår utvikling av mentale funksjoner, spesielt 

objektrelasjoner og dannelsen av ego og dets funksjoner. En gjennomarbeidelse av persekutorisk 

og depressiv angst bidrar blant annet til en modning av våre objektrelasjoner – hvordan vi 
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forholder oss til andre – og oss selv. Klein tydeliggjorde slik angstens rolle i våre relasjoner, 

måten vi representerer disse på, og hvordan vårt mentale liv formes av dem. Selv om mange av 

hennes begreper kan virke fremmede, har dette perspektivet hatt stor innvirkning i psykologien 

og fortsetter å ha stor verdi for klinikere. Hun peker blant annet på angstens rolle i det 

interpersonlige, og dets samspill med intrapsykiske prosesser: En gjennomarbeiding av angst 

skjer ikke i et vakuum – men i stor grad gjennom våre relasjoner. For å klare en god 

gjennomarbeiding av angst og øke vår angsttoleranse, trenger vi også et støttende sosialt miljø. 

3.2.2 Læringsteori – angsten som medierende drift i sosialiseringsprosessen 

Innen læringsteori har angsten også blitt forstått som en viktig faktor for adekvat psykososial 

utvikling. Både Eysenck og Mowrer peker på at angsten fungerer som en medierende drift i 

sosialiseringsprosessen hos barn. Når barnet viser atferd som anses som for umoden eller sosialt 

uakseptabel, slik som å slå når det opplever sinne, vil denne atferden bli møtt med ulike former 

for straff fra barnets foreldre. Ifølge Mowrer er den bakenforliggende intensjonen ved slik straff 

å assosiere den umodne atferden med frykt. Denne frykten, som bunner i angsten for straff, fører 

til en konflikt med den underliggende motivasjonen for den umodne atferden, og inhibering av 

denne atferden. Dette vil videre føre til initiering og læring av ny, mer akseptabel atferd 

(Mowrer, 1950; Mowrer 1960, s. 25). Således kan det ifølge Eysenck argumenteres for at hele 

sosialiseringsprosessen er bygd på betinging: Sosialt uakseptable atferder, slik som sterke uttrykk 

for aggressive og seksuelle tendenser, straffes, og dette produserer betinget frykt og 

angstresponser til situasjoner forbundet med slike tendenser (Eysenck, 1966, s. 351). Løsningen 

vil ofte være å lære seg akseptabel atferd; barnet utvikler nye løsninger på drifter, som er i tråd 

med adekvat psykososial utvikling innen de eksisterende sosiale normer.  

 Som vi har sett tidligere, utviklet Mowrer en interesse for angsten i en sosial kontekst, 

med fokus på etikk og moral. Ifølge Mowrer vil individer i sin modningsprosess normalt sett nå 

et punkt der det å oppføre seg i tråd med sosial orden og moral oppleves ønskelig og naturlig, og 

ikke lenger som noe som går imot ens egentlig lyster, slik det kan kjennes ved tidligere faser i 

utviklingen. For noen individer blir denne overgangen av ulike grunner utfordrende, og dette kan 

ifølge Mowrer spille seg ut i nevrotisk atferd (Mowrer og Ulman, 1945). I et foredrag gitt i 1939, 

gjengitt av May (1950), peker Mowrer på at det sosiale dilemmaet, som er en forutsetning for 
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angst, har sin opprinnelse i barnets relasjoner med sine foreldre. Barnet er avhengig av sine 

foreldre, samtidig som det frykter straff eller deprivasjon av kjærlighet fra dem. Mowrer er i stor 

grad enig med Freuds forståelse av mekanismen for angstdannelse, der reelle frykter 

undertrykkes og siden kommer til uttrykk som nevrotisk angst. Likevel er det store kontraster 

mellom Freud og Mowrer i den videre tolkningen av angstens betydning for mennesket. Mowrer 

postulerer at det særlig er etiske konflikter, som har sin kilde i frykt for sosial avstraffelse, 

deprivasjon av kjærlighet og assosiert skyldfølelse, som vil undertrykkes og få uttrykk som 

nevrotisk angst. Altså fremmer Mowrer en skyld-teori for angst, der angsten ses som et produkt 

av «avviste moralske formaninger», heller enn avvisning av iboende lyster eller impulser. Ifølge 

Mowrer er ikke angsten årsaken til personlig disorganisering, men heller uttrykket av en slik 

tilstand. Angsten representerer således et forsøk på å gjenopprette og oppnå enhet, helse og 

modenhet av selvet. Med andre ord ses angsten som å spille en viktig rolle i menneskelig 

utvikling. Dermed bør man i psykoterapi ifølge Mowrer akseptere angstens essensielle 

vennlighet og hjelpsomhet, som under slik behandling vil omgjøres til ordinær skyld og moralsk 

frykt, som fremmer realistiske tilpasninger og ny læring (Mowrer, referert i May, 1955, s. 108-

109).  

3.3 Den inderlige angsten: motivasjon, drivkraft og mening 

3.3.1 Humanistisk psykologi – angsten som vei til kongruens og konstruktiv utvikling  

Humanistisk psykologi oppstod på midten av 1900-tallet som et alternativ til de dominerende 

psykologiske retningene psykoanalyse og behaviorisme. Humanismen fremmet en psykologi 

som var mindre deterministisk, mindre problemfokusert og hadde mindre fokus på ytre atferd. 

Generelt representerte retningen en mer positiv orientering mot den menneskelige natur, med 

vektlegging av menneskets ressurser, iboende utviklingstendens, evne til symbolisering og 

selvrefleksjon, samt muligheten for å ta bevisste valg. Humanistene fattet en spesiell interesse for 

de indre, subjektive prosessene hos individer, som de så som kjernen i menneskelig fungering 

(Greenberg, 2011, s. 13; Watson & Schneider, 2016). 

 Blokkeringer i menneskets indre erfaring og symboliseringen av denne forstås innen 

humanismen som sentralt i utviklingen av psykopatologi (Watson & Schneider, 2016, s. 124). 

Dette viser seg spesielt tydelig i vektleggingen av selvets rolle i menneskelig fungering og 



	 30	

psykisk mistilpasning. Teorier som omhandler forskjeller mellom ekte selv og ideelle selv, og 

hvordan dette fører til forstyrrelser i den iboende utviklingstendensen, er sentrale for å forklare 

psykiske plager. Dermed anses det som sentralt å jobbe med evnen til selvrefleksjon i terapi, slik 

at klienten blir kjent med sine sanne følelser, ønsker og verdier, og kan foreta bevisste valg på 

dette grunnlaget. Dette vil bringe dem nærmere utvikling av sitt fulle potensial og autentisk 

livsførsel (Watson & Schneider, 2016) . 

 En sentral representant innen humanistisk terapi, og grunnleggeren av klient-sentrert 

terapi, er Carl Rogers. Vi vil nå se nærmere på hans teori om psykopatologi og terapeutisk 

endring, med særlig fokus på hans forståelse av angst. En rask begrepsgjennomgang er 

nødvendig innledningsvis. Hovedmotivasjonen for mennesket kalles aktualiseringstendensen, og 

beskrives som individers iboende tendens til å utvikle alle sine kapasiteter for å vedlikeholde og 

forbedre seg. Dette innebærer både driftsreduksjon, men også vekstmotivasjoner, slik som søken 

etter større kompleksitet og kreativitet. Rogers vektlegger selvets sentrale rolle i menneskelig 

fungering og psykopatologi. Begrepet selvkonsept refererer til den organiserte gestalten av 

karakteristika en oppfatter at utgjør en selv. Det er altså den delen av selvet som symboliseres i 

individets bevissthet. Et individs erfaring eller selverfaring er det råmaterialet som selvkonseptet 

organiseres ut fra. Dette innebærer personens totale erfaring, og det varierer hvor stor del av 

denne som faktisk symboliseres i bevisstheten (Rogers, 1959). 

 Dette bringer oss videre til de sentrale begrepene kongruens og inkongruens. Inkongruens 

betegner diskrepans mellom selvkonseptet (det oppfattede selvet) og individets faktiske erfaring. 

Dette oppstår grunnet betingelser for verdi, som dannes ved introjeksjon av signifikante andres 

bedømmelser av hvilke erfaringer som er verdifulle og ikke. Betingelser for verdi fører til at 

erfaringer som er i strid med disse betingelsene forvrenges eller benektes i bevisstheten, noe som 

kan forstås som individets forsvar. Dermed oppstår det en uoverensstemmelse mellom individets 

erfaring og selvkonsept. Inkongruens preges av spenning og indre forvirring, samt 

uhensiktsmessig regulering av atferd. Rogers beskriver eksempelvis en student som erfarer en 

dyp frykt for universitetseksamener, da disse truer med å avdekke en utilstrekkelighet i han. 

Frykt for utilstrekkelighet er imidlertid i strid med hans bevisste selvkonsept, der han ser seg selv 

som selvsikker og trygg på egne evner. Dermed forvrenges frykterfaringen i bevisstheten, og 

kommer til uttrykk som en irrasjonell frykt for å gå opp trappene som fører til eksamensrommet, 

og etter hvert også andre trapper. Den irrasjonelle trappefrykten er uforståelig og forvirrende for 
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studenten, men kan symboliseres i hans bevissthet fordi det ikke strider imot hans selvkonsept. 

Likevel er det tydelig at konsekvensene av forvrengingen fører til uhensiktsmessig atferd, og 

hemmer effektiv regulering. Inkongruensen skaper altså usammenhengende atferd og 

psykologisk dysfunksjon. Kongruens er i motsetning til dette en tilstand der selvkonseptet og 

personens erfaring er forente og helhetlige, noe som fører til psykologisk tilpasning gjennom 

aktualiseringstendensens regulering (Rogers, 1957, 1959). 

 Angst beskrives fenomenologisk sett som en tilstand av uro eller spenning med ukjent 

årsak. Studenten kan altså kjenne på en ubehagelig uro og spenning, som foreløpig er uforklarlig 

for ham. Teoretisk sett forstås angsten som en tilstand der inkongruens mellom selvkonseptet og 

erfaringen nærmer seg symbolisering i bevisstheten. Angsten oppstår når individet på et ubevisst 

plan oppfatter inkongruensen i seg selv, og den inkongruente erfaringen truer med å komme til 

overflaten – studentens frykt for grunnleggende utilstrekkelighet, som han har forsøkt å holde på 

avstand gjennom forvrengning, nærmer seg altså bevisstheten. Dette er angstfylt, da det vil 

tvinge fram en endring i individets selvkonsept (Rogers, 1957, 1959).  

 Altså oppleves angsten som smertefull og uforståelig for individet. Likevel representerer 

angsten noe svært viktig – nemlig begynnelsen på å kunne symbolisere en større del av sin indre 

erfaring. Dette vil føre til økt kongruens mellom selvet og erfaringen, noe som vil fremme et mer 

integrert og konstruktivt levesett. Dersom angsten ikke hadde blitt vekket og forsøkt forstått, 

ville inkongruensen og den psykologiske mistilpasningen vedvart. Skillet mellom angsten slik 

den oppleves fenomenologisk og angsten forstått fra en ytre referanseramme, er interessant med 

tanke på hvordan man behandler angsten i terapi. Kanskje kan det være nyttig å løfte opp nettopp 

disse ulike referanserammene for klienten: Anerkjenne det smertefulle i opplevelsen, og samtidig 

invitere klienten til å se nærmere på hva angsten kan bære med seg av mening. 

 Rogers (1957) skisserer seks betingelser som han mener er nødvendige og tilstrekkelige 

for terapeutisk personlighetsendring. Terapeutisk personlighetsendring innebærer endring i 

individets personlighetsstruktur, både på overflaten og dypere nivåer, i en retning av større grad 

av integrasjon, mindre indre konflikt, mer energi som kan benyttes for «effective living» og mer 

moden atferd. Betingelsene for terapeutisk endring er ifølge Rogers 1) at to personer er i 

psykologisk kontakt; 2) klienten er i en tilstand av inkongruens; 3) terapeuten er kongruent i 

relasjonen; 4) terapeuten opplever ubetinget positiv aktelse for klienten; 5) terapeuten opplever 

en empatisk forståelse for klientens indre referanseramme, og bestreber seg på å kommunisere 
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dette til klienten; 6) kommunikasjonen til klienten om terapeutens empatiske forståelse og 

ubetingede positive aktelse er oppnådd. En videre utgreiing av alle de seks betingelsene vies ikke 

plass her, men vi skal se nærmere på noen av betingelsene som er viktige for å belyse hvordan 

angsten kan være konstruktiv. En av de seks betingelsene er som nevnt at klienten er i en tilstand 

av inkongruens, og er sårbar eller engstelig. Videre må terapeuten oppleve ubetinget positiv 

aktelse overfor alle klientens erfaringer og uttrykk. Terapeuten må altså oppleve like mye aksept 

for klientens smertefulle, defensive, fryktfulle og abnormale følelser, som for klientens modne 

og positive følelser, og denne holdningen må kommuniseres til klienten. Da kan den terapeutiske 

relasjon fungere som en slags motgift mot klientens internaliserte betingelser for verdi, slik at 

pasienten kan oppleve økt aksept og eierskap overfor alle sine erfaringer (Greenberg, 2011, s. 15; 

Rogers, 1957). 

 Dersom Rogers’ seks betingelser for terapeutisk personlighetsendring er til stede, kan 

klienten i terapi få tilgang på og uttrykke mer og mer av seg selv. Denne prosessen er 

angstproduserende, fordi selverfaringer som er i konflikt med individets selvstruktur kommer 

nærmere og nærmere presis symbolisering i bevisstheten, og dette representerer en trussel for 

selvstrukturens gestalt. Graden av angst er avhengig av i hvilken grad selvstrukturen er truet. I 

det frirommet terapien tilbyr kan altså klienten komme til å befinne seg på randen av å uttrykke 

en følelse eller erfaring som er sann og viktig, men som er i strid med selvkonseptet. Dersom 

situasjonen er passende, mener Rogers, vil denne angsten være moderat, og resultatet 

konstruktivt. Dette konstruktive resultatet vil innebære reorganisering av selvkonseptet, slik at 

det kan romme de tidligere forvrengte eller benektede erfaringene. Altså reintegreres selvet og 

erfaringen, og kongruensen øker. Men, dersom klienten av en eller annen grunn, for eksempel 

grunnet for brå og overmodig tolkning fra terapeuten, blir konfrontert med mer av sin benektede 

eller forvrengte erfaring enn han kan håndtere, kan desorganisering eller psykotiske tendenser 

oppstå (Rogers, 1959, s. 228-230). 

 Altså må visse betingelser være til stede for at angsten skal kunne være konstruktiv for 

individet. I tillegg til Rogers’ seks betingelser, ser det ut til at timing og omfang av innsikt i 

forvrengt eller benektet erfaring må tilpasses, slik at klienten ikke overveldes av den 

motstridende erfaringen som ligger til grunn for angsten. Det er også verdt å merke seg at Rogers 

mener at mennesket har en iboende evne til selvrefleksjon og reorganisering av sitt selvkonsept 

slik at det blir mer kongruent med erfaring, og at disse evnene kan bli forløst i enhver 
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interpersonlig relasjon der den andre er kongruent i relasjonen, og opplever og kommuniserer 

ubetinget positiv aktelse og empati. Således bidrar psykoterapi med å frigjøre allerede 

eksisterende evner i et individ, som også kunne blitt frigjort i andre relasjoner (Rogers, 1959). 

 Oppsummert ser man at angsten innen dette perspektivet signaliserer at forvrengt eller 

benektet, men sann, erfaring nærmer seg bevisstheten. Dette er truende og ubehagelig for 

individet, men dersom man klarer å se nærmere på meningen som ligger bak angsten, kan dette 

på sikt føre til større kongruens, bedre psykologisk tilpasning og mer integrert, autentisk og 

konstruktiv livsførsel. Det er viktig å merke seg at dette utfallet ikke er et statisk mål, men en 

dynamisk prosess hos individet. Angsten kan altså være svært viktig for å gi individet retning og 

mening, i prosessen med å oppdage og akseptere hele seg. For at angsten skal kunne være 

konstruktiv på denne måten, er visse betingelser nødvendig, både knyttet til ubetinget positiv 

aktelse fra et annet menneske, og passende timing og omfang av den motstridende erfaringen 

som individet konfronteres med. 

3.3.2 Eksistensiell psykoterapi: angsten som mulighet for personlig vekst og forandring 

«The positive aspects of selfhood develop as the individual confronts, moves through, and 

overcomes anxiety-creating experiences» Rollo May (1977/1996, s. 372) 

I denne gjennomgangen av psykologisk teori som belyser konstruktive aspekter ved angsten, er 

det naturlig å runde av med eksistensiell psykoterapi. Eksistensiell psykoterapi er ikke en 

«uavhengig terapiskole», men en form for terapi som kan integreres med andre terapiretninger. 

Heller enn å være en teknisk tilnærming som tilbyr et sett med regler for psykoterapi, tilbyr 

eksistensiell psykoterapi en måte å tenke rundt den menneskelige erfaring som kan være – eller 

kanskje burde være – en del av alle terapiformer (Yalom & Josselson, 2014). Den øvrige teorien 

vi har belyst hittil vil dermed også kunne forenes med dette perspektivet. Rollo May og Irvin D. 

Yalom er to sentrale forfattere som har frontet dette perspektivet og bidratt til en stor 

popularisering av det – også utenfor terapeutkretser. Det eksistensielle perspektivet treffer oss 

alle fordi det fremhever de evige, grunnleggende spørsmål knyttet til vår menneskelige eksistens: 

Hva betyr det å være menneske? Hvordan skal vi leve? Hva er meningen med vår eksistens? Hva 

betyr det at vi skal dø? Eksistensiell psykoterapi har røtter i filosofien – da i særlig grad i 

fenomenologien til Husserl samt eksistensialistiske filosofer som Kierkegaard, Heidegger, Sartre 
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og Camus (Føllesdal, 2018; Yalom, 2018). Eksistensiell psykoterapi har også flere fellestrekk 

med humanistisk psykoterapi – som at de begge vektlegger den subjektive opplevelse, her-og nå-

fokus og autentisitet. De to retningene er likevel ikke synonyme, blant annet fordi eksistensiell 

psykoterapi i større grad vektlegger de mer «tragiske» dimensjonene ved den menneskelige 

erfaring (Yalom, 2018).  

Helt sentralt i eksistensiell psykoterapi er nettopp angsten – å konfrontere den, lære av 

den og håndtere den konstruktivt for å kunne leve et mer engasjert, ansvarlig og autentisk liv. 

Yalom (2018) postulerer at angst har opphav i konflikter knyttet til det han kaller de fire endelige 

betingelsene knyttet til den menneskelige eksistens: døden, friheten, isolasjon og mening. Her er 

døden og angsten for døden det mest sentrale, og regnes som grunnleggende for de andre 

betingelsene. Angst knyttet til friheten – ansvaret for våre handlinger, valg, verdier – blir nettopp 

tydeliggjort i møte med døden. Så lenge vi lever, har vi frihet til å handle – vi har mulighet for 

muligheten, slik Kierkegaard sa det – men dette opphører så snart vi er døde. Videre forsterker 

døden angst knyttet til eksistensiell isolasjon – vi kan aldri forenes fullt og helt med et annet 

individ, og i døden er vi alle alene. Døden påvirker også angsten knyttet til det å finne mening i 

eksistensen – er det noe mening med livet om vi alle likevel skal dø? Yalom hevder slik at 

dødsangsten er et grunnleggende element i all eksistensiell angst, og setter den i sentrum av sin 

eksistensielle modell for forståelse av psykopatologi. Angsten knyttet til eksistensielle 

betingelser kan gi opphav til ekstreme og rigide forsvar – men kan også snus om til noe 

konstruktivt. Men dette krever en konfrontasjon med det angstfylte: å konfrontere friheten, 

isolasjonen, mening – og mest effektivt av alt: døden (Yalom, 2018). 

 

Angstens opprinnelse og forsvar 

Yalom (2018, s. 22) definerer eksistensiell psykoterapi som en dynamisk terapiform – ut fra en 

modell som postulerer at mennesket rommer motstridende krefter. Som vi har sett, postulerte 

Freud at angsten er et affektivt signal på en faresituasjon som har sitt opphav i en driftsimpuls 

(Freud, 1936). I eksistensiell psykoterapi er innholdet i den indre, angstvekkende konflikten 

annerledes. Yalom (2018) postulerer at angsten har opphav i en konfrontasjon med tilværelsens 

grunnleggende vilkår («de endelige vilkår»). Angsten oppstår dermed ved en konflikt i møte med 
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døden, friheten, isolasjon og mening. Eksempelvis kan vårt ønske om trygghet og kontroll 

komme i konflikt med erkjennelsen av døden. I likhet med Freud postulerer Yalom at angsten 

som oppstår setter i gang en rekke forsvarsmekanismer. Hos Yalom vil det kausale forholdet se 

slik ut (etter Yalom, 2018, s. 26): 

Bevissthet om endelige vilkår →  angst →  forsvarsmekanisme 

Forsvarsmekanismene som dannes er en viktig del av normal menneskelig utvikling og fungering 

– men kan også bli rigide, hemmende og danne grunnlag for psykopatologi. Dette er helt i tråd 

med Freuds angstforståelse. Yalom (2018) kritiserer imidlertid Freud for å nærmest ha oversett 

døden og dødsangsten i sin teori. I likhet med Melanie Klein, hevder Yalom (2018) at vi helt 

siden vi er små barn opplever en form for dødsangst. Yalom mener at vi gjennom utviklingen 

danner oss ulike forsvar mot dødsangsten – forsvar som blir med oss resten av livet. De to 

grunnleggende forsvarene vi benytter oss av kaller Yalom «særegenhet» og «troen på en endelig 

befrier»: Vi kan flykte fra dødsangsten ved å etablere en slags irrasjonell antagelse om at vi er 

særegne eller spesielle – «andre blir gamle, andre blir syke, men ikke jeg eller mine nærmeste». 

Eller vi kan søke trygghet fra døden i en endelig befrier i form av en gud, foreldre eller andre 

personer eller institusjoner som kan gripe inn for å redde oss. Slike forsvar kan være nyttige og 

nødvendige, men kan også hindre utvikling og fører til et innsnevret og utilfredsstillende liv 

(Yalom, 2018, s. 141-142). Yalom mener at psykologisk uro kan oppstå på bakgrunn av ulike 

faktorer: biologisk sårbarhet, undertrykte impulser, tilknytningserfaringer, relasjoner, eller 

opplevde traumer – men han poengterer at angsten også kan oppstå i en konfrontasjon med vår 

eksistens (Yalom & Josselson, 2014). Han avskriver altså ikke andre faktorer som bidrar til 

psykologisk uro og psykopatologi, men argumenterer for å gi angsten knyttet til vår eksistens 

større plass – da den er underliggende for mange symptomer. Yalom påpeker likevel at det ikke 

alltid er lett å få øye på dødsangsten i det pasienten forteller eller viser av manifeste symptomer. 

Den årvåkne terapeut vil imidlertid kunne gjenkjenne den skjulte dødsangsten og kunne bruke 

den i terapien for å skape en positiv endring hos pasienten (Yalom, 2018). 

  

Å bruke angsten konstruktivt 
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Hvordan bruke angsten konstruktivt? Yalom viser i sine bøker Å stirre på solen og Eksistensiell 

psykoterapi til mange eksempler som illustrerer hvordan en konfrontasjon med døden kan føre til 

personlig vekst eller forandring (Yalom, 2015, 2018). Et eksempel Yalom trekker fram fra 

litteraturen, er En julefortelling av Charles Dickens. Fortellingens hovedperson, Ebenezer 

Scrooge endrer seg mirakuløst etter et besøk av «fremtidens ånd» en julenatt. Ånden viser 

Scrooge hans egen død og begravelse samt hvordan folk vil minnes ham etter hans død. Den 

hittil gjerrige og ubarmhjertige Scrooge snur så om på sine verdier og livsførsel; han viser 

omtanke for andre, og virker også å ha det bedre med seg selv. Yalom viser også til sin egen 

kliniske erfaring med kreftpasienter der mange av pasientene opplevde personlig vekst eller 

forandring gjennom å bli konfrontert med døden gjennom sykdommen. Yalom (2018) bruker 

Karl Jaspers begrep om døden som en «grensesituasjon»; en bestemt, uforglemmelig opplevelse 

som trekker oss ut av en overfladisk værensform og får oss til å reflektere på et dypere (dog 

kanskje mer smertefullt) nivå. Yalom trekker også inn Heidegger, som fremhevet at forsøk på å 

glemme døden spolerer våre muligheter til å få innsikt i hva det er å leve, og til å leve et 

autentisk liv hvor vi fullt ut verdsetter vår unike situasjon som subjekter (Føllesdal, 2018). 

Yalom begrunner hvorfor det er viktig å konfrontere de endelige vilkår med at «Klokskap fører 

ikke til galskap, like lite som fornektelse fører til forstand». Å se eksistensens grunnleggende 

vilkår i øynene er smertefullt, men til sjuende og sist veien til helbredelse (Yalom, 2018, s. 31). 

Rollo May skriver også om konstruktive måter å håndtere angst på i sin bok The Meaning 

of Anxiety. Å konfrontere de eksistensielle betingelser, som døden, er understreket hos May som 

viktig for personlig vekst og selvrealisering. May har imidlertid mindre eksplisitt fokus på 

dødsangsten, og snakker mer om angsten i sin vide forstand. Han knytter likevel angstens 

opprinnelse til trusselen om ikke-væren (nonbeing): Vi opplever angst når vi aner en trussel mot 

vår eksistens eller mot verdier som vi identifiserer med vår eksistens (May, 1977/1996). May 

poengterer at angsten kan ikke unngås, men den kan reduseres (May, 1977/1996, s. 344). 

May understreker også at angst ikke bare er et symptom på psykopatologi, men en 

grunnbetingelse ved vår eksistens. Han ber oss huske på «den normale angsten»; angsten vi 

møter i hverdagen, som kan møtes konstruktivt. Et poeng er at hvis vi kan møte 

«hverdagsangsten» konstruktivt i øyeblikket, uten å vike unna, kan vi unngå å danne oss rigide 
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forsvar som gjør oss komfortable i øyeblikket, men som på sikt hindrer vår livsutfoldelse (May, 

1977/1996). May beskriver angsten som et indre rop om en løsning på noe i oss som er «galt» 

(May, 1977/1996, s. 344). Med dette mener ikke May at det er noe «galt» i form av 

psykopatologi – men at det er noe i oss som ikke stemmer for oss som subjekter. Problemet kan 

være så mangt; det kan være noe som oppleves «galt» i våre relasjoner til andre mennesker – 

eller vi opplever at vår livsførsel strider med våre verdier. Det som oppleves som «galt» kan også 

ligge i konfrontasjonen med eksistensens vilkår – det at vi skal dø, eller mangelen på en endelig 

mening i tilværelsen – i slike tilfeller er «løsningen» på problemet å lære leve med dette og 

akseptere vilkårene som en del av det å være menneske (May, 1977/1996). Angsten er altså 

ifølge May et signal som vi kan bruke konstruktivt til å se nærmere på noe i oss som ikke 

stemmer – heller enn å ignorere signalet slik at det underliggende «problemet» forblir uløst.  

May påpeker videre: «The constructive way of dealing with anxiety in this sense consists 

of learning to live with it, accepting it as a «teacher», to borrow Kierkegaard’s phrase, to school 

us in confronting our human destiny» (May, 1977/1996, s. 345). Destruktive måter å håndtere 

angst på er ifølge May (1977/1996) nettopp å flykte fra og unngå angsten uten å løse den 

underliggende konflikten. Ved å bli bevisst den underliggende konflikten eller problemet, kan 

også symptomene svekkes. Det betyr likevel ikke at en konfrontasjon med angsten er lett. 

Forsvarsmekanismer og symptomer kan holde en sterk underliggende angst unna, og når disse 

fjernes, oppstår det en smerte. Yalom understreker også at det å gå i eksistensiell terapi kan øke 

pasientens ubehag: «En kan ikke kaste seg ut i kildene til sin egen angst uten å oppleve høyere 

grad av angst og depresjon for en stund» (Yalom, 2018, s. 249). Både Yalom og May fremhever 

her det viktige i å klare å tåle psykisk smerte: å stå i angsten. Målet er ikke å bli kvitt angsten, 

men å lære å akseptere den som en del av vår eksistens. I terapeutisk sammenheng fordrer dette 

at både terapeut og pasient tåler å møte angsten når den melder seg, og ikke viker unna den 

virkelige, underliggende konflikten. Klarer en dette, og får løst den underliggende konflikten, 

kan en også skape en form for personlig forandring eller vekst hos pasienten. I likhet med 

Melanie Klein, fremhever dessuten May hvordan (døds)angsten kan være kilde til kreativitet og 

selvrealisering. «The yearning to give form arises out from our human anxiety about death», 
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hevder May (1977/1996, s. 345). Angsten knyttet til eksistensielle vilkår er ikke bare en kilde til 

innsikt, men til kreativitet og indre motivasjon til å skape. 

           Oppsummert ser vi at eksistensiell psykoterapi i stor grad handler om nettopp å kunne 

bruke angsten konstruktivt. Den postulerer at psykopatologi har opphav i konflikter knyttet til 

eksistensielle vilkår som døden. Vår konfrontasjon med vår eksistens vekker en dyp angst som vi 

i stor grad forsøker å flykte fra og dempe. Angsten kan være et signal om at det er noe 

underliggende som ikke stemmer for oss som subjekt, og som vi kan se nærmere på. Hvis vi 

konfronterer døden og de andre grunnbetingelsene ved vår menneskelige eksistens, kan 

forsvarene og symptomene mykne. Å konfrontere angsten er krevende og smertefullt, men kan 

føre til personlig vekst og forandring. Hvordan denne konfrontasjonen skal foregå i 

terapirommet, er et stort spørsmål. Hverken Yalom eller May argumenterer for en sjokk-

konfrontasjon, eller nødvendigvis et eksplisitt fokus på døden eller de andre vilkårene i terapien. 

Det viktigste er at terapeuten har det eksistensielle perspektivet i mente, og bruker det som 

implisitt forståelsesramme – som kan veilede intervensjoner og fokus i terapien. 

3.4 Oppsummering av teori 

Gjennomgangen av psykologisk teori gjør det tydelig at angsten har mange konstruktive 

aspekter. Sammenfattet ser vi at angsten som noe konstruktivt kan betraktes som et 

gjennomgående trekk ved de sentrale psykologiske teoriene vi her har presentert. Nettopp fordi 

angsten er så sentralt i psykologisk teori, har vi måttet gjøre et avgrenset utvalg av teori, og det er 

følgelig mange andre teoretikere og retninger som kunne vært inkludert. Et fellestrekk ved 

teoriene er at de anser angst som et normalfenomen i menneskets utvikling og eksistens. Angsten 

er ikke patogen i seg selv; det er forsvarene som eller forsøkene på å undertrykke det angstfylte 

og å unngå angst som danner grunnlag for de patogene symptomene. Teoriene viser også at det å 

konfrontere og jobbe seg gjennom angsten – gjennom vår psykososiale utvikling, i interaksjon 

med andre og i terapi – kan føre til økt kongruens, fleksibilitet, mening, innsikt og personlig 

vekst. 
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4 Kliniske implikasjoner og den konstruktive angsten som 

integrert i klinisk praksis 

I første del av oppgaven, har vi sett på del 1 av vår todelte problemstilling: Hvordan forstås 

angsten som konstruktiv i sentrale psykologiske teorier? I denne delen av oppgaven ønsker vi 

besvare det andre punktet i vår problemstilling: Hvordan kan disse perspektivene integreres og 

informere oss som klinikere? I vår gjennomgang av sentrale psykologiske teorier blir det tydelig 

at angsten kan ha flere konstruktive aspekter. Angsten kan blant annet være et signal om noe som 

ikke stemmer, noe vi bør se nærmere på – og kan virke vitaliserende og motiverende. Hvordan 

kan teorien vi har belyst om den konstruktive angsten, integreres og omsettes i klinisk praksis? Et 

utfordrende aspekt kan være angstens paradoksale natur: Den er på samme tid konstruktiv og 

dypt smertefull. En annen utfordring vil være hvordan vi kan forene den konstruktive angsten 

som perspektiv med rammene for klinisk praksis i psykisk helsevern, spesielt med tanke på 

pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

4.1 Perspektivering av den konstruktive angsten 

Den konstruktive angsten er, som vi var inne på i innledningen, ikke et nytt perspektiv. Å 

konfrontere de mer smertefulle sidene av livet for å oppnå innsikt ble blant annet vektlagt av 

stoikerne. En av deres læresetninger var blant annet «Tenk på døden hvis du vil lære hvordan du 

skal leve» (Yalom, 2018, s. 201). Vi kan slik hevde at stoikerne frontet en holdning om å 

betrakte angsten som noe konstruktivt – en holdning som kanskje har vært til stede hos 

menneskene siden begynnelsen av vår eksistens. Uttrykk for at angst, utfordring og motgang er 

noe konstruktivt og vitaliserende finner vi dessuten igjen i litteraturen: «fred er ei det beste, men 

at man noe vil», for å sitere Bjørnson. Vi gjenkjenner også denne tendensen i nyere utgivelser 

som Peder Kjøs (2019) sin bok Angst – hva er du redd for? Hvorfor er angsten viktig? Hva kan 

du gjøre med den? Vi vil også nevne Eva Dalsgaard Axelsens Symptomet som ressurs (2009) 

som et tydelig uttrykk for en klinisk forståelse av psykologiske symptomer som funksjonelle og 

meningsbærende – til tross for sin smertefulle natur. Oppsummert ser vi at den konstruktive 

angsten (som både smertefull og samtidig vitaliserende, motiverende og meningsfull) som 

perspektiv er reflektert i både filosofien, kunstneriske uttrykk og psykologisk faglitteratur. Dette 

har vi også sett i vår gjennomgang av psykologiske teorier, hvor konstruktive aspekter ved 
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angsten kommer tydelig fram. Dette tyder på at angsten som konstruktiv er et gjennomgående 

trekk ved sentrale psykologiske teorier, og er viktig både for å forstå den menneskelige psyke og 

hvordan terapeutisk endring kan skje. Likevel er den konstruktive angsten et perspektiv som ofte 

havner i skyggen av en forståelse av angst som et patogent symptom som bør fjernes. 

Innledningsvis påpekte vi at det finnes en tendens eller strømning i samfunnet hvor en omtaler 

angst som noe utelukkende patologisk – et uønsket symptom som er avgrenset til diagnosene. 

Selv om de psykiske diagnosene i DSM og ICD er ment å være beskrivelser av symptomer, 

foreligger det likevel en tendens hvor en omtaler diagnoser for psykisk lidelse som om de var en 

sykdomsenhet – et uttrykk for den biomedisinske forklaringsmodell på psykisk lidelse (se blant 

annet Frances, 2013). Pakkeforløpene for psykisk helse og rus som ble innført i 2019, kan også 

tenkes å bidra til en biomedisinsk måte å omtale og forholde seg til angst på (Mjaaland, 2017). 

Pakkeforløpenes vektlegging av standardisert utredning og behandling, korrekt diagnostisering 

og effektivitet gir tilsynelatende lite rom for den konstruktive angsten som perspektiv. En annen 

årsak til at den konstruktive angsten som perspektiv kan være utfordrende å integrere med klinisk 

praksis, kan tenkes å være knyttet til angstens paradoksale natur: Angsten har klare konstruktive 

aspekter, men er samtidig dypt smertefull og kan skape store hindringer for enkeltindividet. På 

grunn av de smertefulle og inhiberende sidene ved angst, kan det være fristende for oss som 

individ og samfunn å prøve å omgå den. Til tross for at psykologisk teori i stor grad belyser 

angsten som mulighet for innsikt, meningsdannelse og læring – finnes det altså i dagens diskurs 

klare uttrykk for oppfatningen «god psykisk helse er å leve uten angst», som Rollo May advarte 

mot i 1977. Uttrykk for det biomedisinske perspektivet på angst kan anes i en kronikk publisert i 

januar 2020 i NRK Ytring skrevet av psykolog Rut Appelkvist med tittelen «Nei, du har ikke 

angst, du er bare litt bekymra». Appelkvist uttrykker en bekymring for at mange i dag bruker 

begreper om symptomer på psykisk lidelse med for stor letthet og frykter blant annet at dette kan 

føre til en sykeliggjøring av normaltilstander. Kronikken kan forstås som et uttrykk for å ta 

angstlidelser på alvor, og en erkjennelse av de smertefulle følgene den kan ha for de med en 

angstlidelse. Det er interessant å merke seg at Appelkvist i kronikken virker å bruke ordet angst 

synonymt med angst som symptom og diagnose i diagnosemanualene DSM og ICD. Ifølge et 

slikt perspektiv, vil en kun kunne snakke om angst dersom det er knyttet til psykopatologi. Dette 

står tilsynelatende i motsetning til de psykologiske teoriene vi har gjennomgått i denne 

oppgaven, der angsten også forstås som en del av normalpsykologisk fungering. Dette minner 



	 41	

oss om Rollo Mays formaning om å huske på den normale angsten; angsten som en uunngåelig 

del av å være menneske. Et viktig poeng er likevel at angsten kan bli så alvorlig og hindrende for 

et individ at den kan betraktes som psykopatologi. May (1977) påpeker at den patologiske 

angsten ikke kan fjernes, men kanskje reduseres til mer normale angstnivåer og brukes 

konstruktivt. Vi vil nå se nærmere på hvordan den konstruktive angsten kan informere oss som 

klinikere. Vi ønsker samtidig å diskutere hvordan vi kan forvalte angstens paradoksale natur – 

som både konstruktiv og smertefull –  i vår kliniske praksis. 

4.2 Den konstruktive angsten som integrerende perspektiv: Invitasjoner til 

vekst 

Vi har sett på hvordan angst kan forstås som noe konstruktivt ut fra noen sentrale psykologiske 

teorier. Teoriene har gjennom psykologiens historie utviklet seg delvis som motreaksjoner på 

eller som alternativer til hverandre. Følgelig er de ulike forståelsene av angst tilsynelatende 

kontrasterende, og til og med motstridende. Som vi har sett, virker det likevel å være et 

fellestrekk mellom de ulike psykologiske teoriene at en knytter angst til noe konstruktivt – både 

for individet og i endringsprosesser i terapi. På tvers av teoriene forstås angsten som noe som 

ikke bare er adaptivt og funksjonelt, men også som noe som kan representere en invitasjon til 

utvikling og mening for individet – noe konstruktivt og oppbyggende. Altså kan en holdning til 

angsten som konstruktiv forstås som et integrerende perspektiv på tvers av sentrale psykologiske 

teorier. På tvers av teoriene kan den konstruktive angsten forstås som ulike invitasjoner til vekst 

eller utvikling. Hva denne veksten innebærer, og hvordan man skal komme seg dit, vil variere på 

tvers av terapitradisjonene. Vi vil nå beskrive angsten som invitasjoner til vekst sett ut fra 

perspektivene vi har belyst, og trekke inn noen nyere terapiformer for å illustrere hvordan dette 

kan se ut i praksis.  

4.2.1 Dynamiske perspektiver 

Ut fra et dynamisk perspektiv, kan angsten være et signal på at det foreligger en dypere, ubevisst 

angst knyttet til en indre konflikt. Kan vi bli bevisst innholdet i den underliggende konflikten, 

trenger vi ikke lenger rigide forsvar for å holde det angstfylte ute av bevissthet. Forsvarene og 

symptomene vil etter en dynamisk modell myknes ved en konfrontasjon med den ubevisste, 
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angstfylte konflikten (Freud, 1936). Freud bemerket dessuten tidlig at det ikke holder å bli 

informert av terapeuten om hva konflikten inneholder -– dette ville kun gi en intellektuell, men 

ikke en følelsesmessig bearbeiding av det ubevisste innholdet (Jensen & Stänicke, 2018). 

Konflikten må heller avdekkes ved gjennomarbeiding av motstand og angst som vekkes når en 

nærmer seg det konfliktfylte. Melanie Klein påpekte også angstens rolle i modning av våre 

objektrelasjoner: Ved gjennomarbeiding av angst kan vi blant annet forholde oss til andre som 

hele personer. Angsten er slik ikke bare en mulig inngangsport til ny innsikt, men også for 

læring av nye måter å forholde seg til andre. I et dynamisk perspektiv, vil angsten altså være en 

invitasjon til å konfrontere en konflikt i oss selv som er oss ubevisst. Å bli bevisst denne 

konflikten og jobbe oss gjennom angsten den vekker, kan mykne våre forsvar og gjøre oss mer 

frie og uhemmede i våre tanker og handlinger, og kan modne våre relasjoner til andre. Angsten 

vil slik være en invitasjon til vekst i form av både intrapsykisk og interpersonlig endring. 

Å følge angsten vil i psykodynamisk sammenheng innebære å bruke forsvar og motstand 

som indikasjon på det underliggende som er konfliktfylt for pasienten. Et nyere eksempel på en 

slik anvendelse av angsten er Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP; Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy). Et hovedtrekk med denne retningen er nettopp fokuset på 

motstandsarbeid og systematisk utfordring av forsvar for å «låse opp» det ubevisste (Davanloo, 

2005; Hansen, Bakkevig, Langvasbråten, & Solbakken, 2013). ISTDP ble utviklet for å sørge for 

en optimal aktivering av pasienten – da det å klare å engasjere pasienten følelsesmessig er viktig 

for at terapien skal være effektiv (Hansen et al, 2013). Ved gjentagende utfordring av forsvar i 

den terapeutiske relasjonen, er målet at pasientens angsttoleranse skal økes slik at konfliktfylte 

følelser kan aksepteres og forsvarene myknes opp. Å utfordre forsvar vil innebære 

angstaktivering – noe som kan være en ressurs – men også må balanseres. Denne utfordringen 

ved å aktualisere angsten i terapi vil vi komme tilbake til. Som vi ser, kan angsten være en slags 

veiviser og ressurs i behandlingen: Angsten vil være et signal på tema eller områder i pasientens 

liv hvor det er noe uløst, og hvor det er stort endringspotensial. 

4.2.2 Behavioristiske og læringsteoretiske perspektiver 

Til tross for at behavioristiske og læringsteoretiske perspektiver tradisjonelt sett ikke har vektlagt 

angsten som konstruktiv for individet, kan vi likevel spore et konstruktivt perspektiv i 

vektleggingen av angstresponsenes adaptive funksjon. Dette henger sammen med den 
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evolusjonsteoretiske tenkningen som ligger til grunn for behaviorismen og senere kognitive 

perspektiver. Iboende i denne tenkningen er et funksjonalistisk perspektiv, der atferd, 

kognisjoner og følelsesuttrykk ses som å tjene en funksjon for individet (Teigen, 2004, s. 124). 

Dermed forstås også angsten som å tjene en funksjon, og vi kan slik sett anta et mer konstruktivt 

syn på angsten; selv om den virker maladaptiv, inngår den i et funksjonelt system hos individet. 

Relevante spørsmål i møte med angsten blir dermed hva slags funksjon angstuttrykket tjener, og 

hva de opprettholdende betingelsene for angsten er. På bakgrunn av den sentrale antakelsen om 

at all atferd er lært, kan angsten da forstås som en invitasjon til vekst ved å fungere som en 

inngangsport til individers læringshistorie: Angsten vil alltid være et resultat av en 

læringsprosess som tjener en funksjon, og som kan ha signifikant mening for individet.  

Behandlinger for angst som bygger på læringsteori, dreier seg i stor grad om ulike former 

for eksponering. Her er det tradisjonelt forstått at angsten reduseres gjennom prosesser som 

desensitivisering – angsten avlæres, noe som innebærer symptomlette for individet (Zalta & Foa, 

2012). Nyere forskning på eksponeringsterapi i behandling av angst peker på at det ikke 

nødvendigvis er eksponeringen i seg selv som er endringsbevirkende, men heller det at individet 

gjennom gjentatt eksponering danner nye måter å håndtere angsten på (Craske, Treanor, 

Conway, Zbozinek & Vervliet, 2014). Altså ser vi en foreslått nyansering i hva som er de 

grunnleggende endringsmekanismene i eksponeringsterapi: Gjentatt eksponering for fryktet 

materiale fører ikke bare til fjerning av angst, men igangsetter en utvikling av ny læring. Slik sett 

kan angsten forstås som en invitasjon til vekst: Det å virkelig møte angsten, kjenne den på 

kroppen, vil fremme vekst i form av nye måter individet møter emosjonelt ubehag på.  

4.2.3 Kognitive perspektiver  

Innen kognitive perspektiver tenkes angsten å henge sammen med måtene vi oppfatter og tolker 

oss selv og verden på. Beck postulerte at angsten vekkes i særlig stor grad når områder som er 

essensielle for vår selvfølelse er truet. Gjennom utforskning av kjerneantakelser og negative 

automatiske tanker som fører til emosjonelt ubehag, kan angsten altså gi innsikt i måter vi forstår 

og tolker de viktigste delene av våre liv (Beck et al., 1985). Innen dette perspektivet kan angsten 

forstås som en invitasjon til vekst ved å peke på måten vi tolker og oppfatter verden på, særlig 

knyttet til egen sårbarhet og selvfølelse. Gjennom utfordring av negative kjerneantakelser, kan 

pasienten danne nye måter å forstå seg selv og verden på. Veksten vil altså innebære økt kognitiv 
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fleksibilitet og ny meningsdannelse. Den økte kognitive fleksibiliteten vil tilrettelegge for at 

angsten kan bli konstruktiv; da det kognitive systemet ikke lenger er fastlåst i faremodus, kan 

angstens signaler knyttet til sårbarhet benyttes som verdifull informasjonskilde for individet.  

Økt kognitiv fleksibilitet ses også som et viktig mål for varig endring innen den nyere 

kognitive psykoterapien metakognitiv terapi (MCT; Metacognitive therapy). Her poengteres det 

at alle mennesker har negative tanker og ubehagelige følelser slik som angst; dette er en viktig og 

uunngåelig del av å være menneske. Til forskjell fra tradisjonell kognitiv terapi, postulerer MCT 

at det ikke er innholdet i negative tanker og følelser (for eksempel tanker om farer som gir en 

følelse av angst) som skaper angstlidelsen – de fleste mennesker har slike tanker, og angsten går 

som oftest over naturlig. Angstlidelser er i stedet et resultat av at personen blir fanget i en 

tilstand av emosjonelt ubehag (Wells, 2011, s. 3). Dette skjer på grunn personens 

uhensiktsmessige holdninger til sine tanker – metakognisjoner – slik som «bekymring gjør meg 

forberedt» (Wells, 2011, s. 15). Ved å tydeliggjøre negative følger av pasientens 

uhensiktsmessige metakognisjoner, samt trene opp nye strategier i møte med emosjonelt ubehag, 

vil individet kunne håndtere negative tanker og ubehagelige følelser på en mer hensiktsmessig 

måte og med betydelig mindre symptomer (Wells, 2011). Slik sett kan angsten innen dette 

perspektivet invitere til en vekst i form av økt innsikt i hvordan ens metakognisjoner og 

uhensiktsmessige strategier fører til økt lidelse. Dette vil fremme en endring der personen 

forholder seg til angst på en ny måte, samt løfte fram personens iboende evner til å forholde seg 

til emosjonelt ubehag på en konstruktiv måte.  

4.2.4 Humanistiske og eksistensialistiske perspektiver 

I et humanistisk perspektiv forstås opplevelsen av angst som at forvrengt eller benektet erfaring 

nærmer seg individets bevissthet, og truer individets selvkonsept. Dersom individet konfronterer 

angsten, og symboliserer den tidligere benektede erfaringen, kan selvkonseptet reorganiserses 

slik at det rommer mer av erfaringen – individet er nærmere en tilstand av kongruens. Slik sett er 

angstens invitasjon til vekst tydelig innen dette perspektivet: Klarer man å se nærmere på 

meningen som ligger bak angsten, vil dette fremme økt integrering av erfaring, som videre vil 

føre til konstruktiv utvikling og et mer autentisk liv. Veien til vekst innen dette perspektivet er 

kanskje mindre tydelig enn i mange andre retninger: det beskrives få eksplisitte terapeutiske 

teknikker eller intervensjoner. Et essensielt aspekt er likevel relasjonen: Dersom personen som 
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er i en tilstand av inkongruens og engstelse opplever å være i en kongruent relasjon med 

ubetinget positiv aktelse, vil ifølge Rogers den konstruktive endringsprosessen skje (Rogers 

1957, 1959).  

Innen humanistiske og erfaringsbaserte terapier ses videre det å erfare og kjenne på det 

emosjonelle ubehaget som sentralt. Pasienten må altså komme i kontakt med sin indre, subjektive 

erfaring; det nytter ikke å bare snakke om sine vansker på en overflatisk måte dersom 

transformativ endring skal skje (Greenberg, 2011; Watson & Schneider, 2016). Her kan angsten 

spille en viktig rolle: Aktualisering av angsten i terapirommet kan forstås som et virkemiddel for 

å bryte gjennom forsvar pasienten kan ha, slik som å snakke om sine vansker på en generell eller 

intellektualiserende måte. Den terapeutiske samtalen går altså fra å snakke om, til å være i 

pasientens vansker.  I Emosjonsfokusert terapi (EFT), som bygger på blant annet humanistisk 

teori, tydeliggjøres det at en del av affektbevissthetsprosessen er å føle følelser; ikke kun tenke 

på eller snakke om følelsene (Greenberg, 2011, s. 74). Først når pasienten virkelig kjenner på de 

smertefulle følelsene og lytter til hva slags budskap disse følelsene bærer med seg, kan disse 

følelsene bli tilgjengelige for transformasjon gjennom tilgang på andre, mer adaptive følelser 

(Greenberg, 2011, s. 78). Det å se nærmere på angsten kan altså føre til endring og vekst 

gjennom utforskning og aksept av maladaptive følelser, som videre kan transformeres via mer 

adaptive følelser. Denne prosessen fordrer imidlertid at pasienten virkelig kjenner på angsten og 

ubehaget (Greenberg, 2011). 

Det eksistensialistiske perspektivet tilbyr som vi har sett en invitasjon til vekst gjennom 

en konfrontasjon med de grunnleggende vilkårene ved den menneskelig eksistens: døden, 

friheten, isolasjon og mening. Eksistensialistisk perspektiv kan forenes med andre perspektiver, 

og tilbyr en integrativ holdning heller enn spesifikke teknikker og intervensjoner. Veiene til 

vekst innen dette perspektivet vil slik kunne se ulike ut, men overordnet sett vil den innebære å 

våge å konfrontere smertefulle sider av tilværelsen. En vekst i det eksistensielle perspektivet vil 

blant annet være å kunne lære å akseptere angsten som en del av tilværelsen og slik oppnå en 

mer autentisk, ansvarlig og engasjert værensform (May, 1977/1996; Yalom, 2018). 

4.2.5 Angsten som invitasjon til vekst: et integrerende perspektiv 

Oppsummert ser vi at angsten som invitasjon til vekst er et tydelig fellestrekk på tvers av sentrale 

psykologiske perspektiver og avledede terapiretninger. Angsten som konstruktiv og som en 
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invitasjon til vekst kan altså ses som et integrerende perspektiv på tvers av terapiretninger. Hva 

veksten innebærer, og hvordan man kommer seg dit, vil forstås og reflekteres ulikt i de 

forskjellige tradisjonene. Forskjellene ligger særlig i terapeutiske teknikker og intervensjoner 

samt den teoretiske forståelsesrammen og bakenforliggende rasjonale. Dette er i samsvar med 

Goldfrieds påstand om at konsensus mellom ulike terapiretninger ofte finnes på et «mellom-

abstraksjonsnivå» – et sted mellom observerbare teknikker og mer teoretiske tolkninger av 

hvorfor disse teknikkene kan fungere (Goldfried, 2009, s. 33). På bakgrunn av Goldfrieds 

abstraksjonsnivåer kan altså holdningen til angst som konstruktiv og kilde til vekst forstås som 

en slags klinisk strategi eller heuristikk som implisitt veileder terapien (Goldfried, 1980, s. 994). 

På tvers av terapiretninger, ser vi at den konstruktive angsten som perspektiv kan tilby noe 

konstruerende, aktivt og vekstrettet som del av endringsarbeidet; ikke kun redusering av 

angstsymptomene. 

4.2.6 Angsten som invitasjon til vekst og mekanismer for varig endring 

Denne grunnholdningen til angst som konstruktiv, og dermed som invitasjon til vekst, gir som vi 

ser interessante implikasjoner hva gjelder tenkning rundt endringsmekanismer i behandling av 

angst. Ser man på angsten som konstruktiv og som en uunngåelig del av det å være menneske, 

vil ikke det endringsbevirkende på sikt være å bare dempe eller forsøke å kvitte seg med angsten. 

Angsten er en del av oss, og vi må finne måter vi kan forholde oss til den slik at den kan bli 

konstruktiv. Det endringsbevirkende kan heller forstås som en form for vekst – at noe nytt skapes 

eller tilgjengeliggjøres. Et lignende syn på terapeutisk endring finner vi også i Bruce Eckers 

forskning på felles endringsmekanismer i terapi. Ecker skiller mellom det han kaller 

«counteractive change» og «transformational change». Counteractive change er ifølge Ecker 

resultatet av terapiprosesser der pasienten lærer seg en type teknikk eller strategi som innebærer 

at individets system aktivt må holde symptomene nede – en konkurrerende læring. Slik type 

endring kan bidra til gradvis symptomreduksjon, men tenkes å henge sammen med økt 

sannsynlighet for tilbakefall. Ecker trekker fram avslapningsteknikker for regulering av angst 

som et eksempel på counteractive change: Her dannes det nye nevrologiske kretser, men disse 

må aktivt kjempe for å holde angsten på et håndterbart nivå. Det som skal til for at varig, 

transformativ endring skal forekomme, er ifølge Ecker at den nye læringen i terapien omskriver 

og erstatter kodingen i den eksisterende læringen som gir opphav til psykisk lidelse. Dette 
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konseptualiseres som en minnerekonsolideringsprosess, som fordrer at pasienten aktivt erfarer 

og føler på sin symptomunderliggende læring (smertefulle minner, følelser og tanker), samtidig 

som pasienten introduseres for ny læring (Ecker, 2018).  Eckers forskning kan tilby en 

nyansering av den tradisjonelle forståelsen av hva som er endringsbevirkende på sikt i 

angstbehandlinger slik som eksponeringsterapi. Som vi ser, kan altså veksten ved å konfrontere 

angst konseptualiseres på flere ulike nivå: fra alternativ nevral prosessering, til økt fleksibilitet, 

ny mening og økt innsikt. 

4.3 Implikasjoner og utfordringer ved den konstruktive angsten som 

perspektiv 

Samtidig som angsten som konstruktiv kan være et viktig integrerende perspektiv, har det også 

sine klare utfordringer. Angsten kan være smertefull og være et hinder, men samtidig er den 

viktig og nyttig – i livet og i klinisk sammenheng. Hvordan kan dette iboende paradoksale i 

angstens natur behandles i klinisk sammenheng? Hvordan kan vi løfte fram de konstruktive 

aspektene ved angsten for pasienten, og samtidig anerkjenne, ta på alvor og hjelpe pasienten med 

å redusere de smertefulle og hindrende aspektene ved angsten? 

4.3.1 Å balansere angstaktivering med ivaretakelse av alliansen og vurdering av 

pasientens angsttoleranse 

 Det er ulike syn på hvor stor grad av angstaktivering det er fruktbart at pasienten opplever i 

terapi. Det har blitt pekt på at det er uheldig for den terapeutiske samtalen hvis pasienten 

overveldes av angst, og at det derfor er viktig at pasientens angstnivå reguleres i timen, slik at 

pasienten kjenner seg trygg nok til å kunne være nysgjerrig og utforskende (Hartman, 2013, s. 

35).  Som terapeuter må vi i tillegg til å utfordre det angstfylte, også kunne skape et rom hvor 

pasienten kan konfrontere angsten innen trygge rammer – et holding environment, med 

Winnicotts ord (Mitchell & Black, 2016, s.133). Ved overveldelse av angst, kan de konstruktive 

aspektene av å utfordre angsten komme til å utebli. En kan dessuten risikere at pasienten uteblir 

fra timene og eventuelt avslutter terapiforløpet. Skal en bruke angsten som invitasjon til vekst, er 

det derfor viktig at arbeidsalliansen ivaretas. Arbeidsalliansen, eller bare alliansen, defineres 

ofte ved Bordins modell for arbeidsallianse og inkluderer en enighet om mål og oppgaver samt 

det relasjonelle båndet mellom terapeut og pasient (Bordin, 1979, 1994). Stänicke (2011) 
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fremhever at vi som mennesker ikke er i stand til å reflektere og søke selvinnsikt, uten først å ha 

en opplevelse av trygghet, mening, og forbindelse til et objekt. På samme vis er det vanskelig å 

se for seg at en pasient vil være motivert til å gå inn i det hen er mest redd for, uten at hen har en 

opplevelse av trygghet, forståelse og forbindelse først. 

Et annet relatert aspekt til å ivareta arbeidsalliansen, er å gjøre det å konfrontere angsten 

relevant for pasienten (jamfør Oddli & Kjøs, 2013). Det å konfrontere egen angst må fremstå 

som meningsfullt og virkningsfullt for pasienten. En enkel verbal kommunikasjon om angstens 

konstruktive natur, kan oppleves som bagatelliserende og lite empatisk. Hvis du opplever sterk 

angst som hindrer deg mye i din livsførsel, kan det være rent provoserende å bli møtt av en 

terapeut som formaner at «Angsten er konstruktiv – du må bli venn med angsten!» eller lignende 

slagord. For å kunne konfrontere angsten og bruke den konstruktivt, må pasienten selv få en 

opplevelse av at det å konfrontere den er konstruktivt. Angsten som konstruktiv trenger ikke 

nødvendigvis å kommuniseres eksplisitt til pasienten, men terapeuten kan heller bruke dette som 

en implisitt veiledende holdning i terapien – slik vi tidligere har antydet. 

En annen utfordring ved å anvende angsten som noe konstruktivt ved å konfrontere den, 

blir å kunne vurdere pasientens angsttoleranse. Hvordan en slik vurdering gjøres, vil i stor grad 

avhenge av terapeutisk retning og den enkelte terapeuts kliniske skjønn. En vurdering av 

angsttoleranse vil også måtte ta hensyn til karakteristika ved den enkelte pasient og hens 

problematikk, samt pasientens subjektive opplevelse av egen angstaktivering. I dag er 

toleransevinduet, som betegner spennet at aktivering som er optimalt for individet, mye brukt for 

å gjøre en fortløpende evaluering av pasientens angstaktivering, særlig i arbeid med 

traumeproblematikk (Nordanger & Braarud, 2014). Et annet eksempel på hvordan en kan gjøre 

en slik vurdering, finner vi i terapiretningen ISTDP. Ved siden av en systematisk utfordring av 

pasientens forsvar, inkluderer også ISTDP en kontinuerlig monitorering av pasientens 

angsttoleranse – som gir indikasjon på hvor mye press og utfordring pasienten kan tolerere og ha 

nytte av (Hansen et al, 2013). Grunnlegger for ISTDP, Habib Davanloo, har identifisert tre ulike 

former for angstkanalisering: 1) angst kanalisert i tverrstripet muskulatur, 2) angst kanalisert i 

glatt muskulatur og 3) angst som fører til kognitive eller perseptuelle forstyrrelser. Her vil 

signaler på angst i tverrstripet muskulatur (som respiratoriske sukk) være «grønt signal» for 

videre press og utfordring av forsvar. Angstkanalisering i glatt muskulatur (hvor angsten kan 

oppleves som å føle seg fysisk uvel og kvalm) eller i kognitive eller perseptuelle forstyrrelser, er 
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derimot «rødt lys» for videre press – og terapeuten vil heller sakke ned på tempoet før en videre 

utfordring kan fortsette (Hansen et al, 2013; Davanloo, 2005). 

4.3.2 Å forene den konstruktive angsten med arbeidsrammer i psykisk helsevern – en 

kollisjon i grunnsyn? 

Å skulle implementere den konstruktive angsten som perspektiv innen rammene for psykisk 

helsevern kan også by på utfordringer. Som nevnt i innledningen, defineres arbeidsrammene i 

dagens psykiske helsevern i stor grad av det biomedisinske perspektivet: Klinikeren har som 

oppgave å plassere pasientens angst i en diagnose, og videre gi en valgt evidensbasert behandling 

for den aktuelle diagnosen. Klinikere i psykisk helsevern må forholde seg til pakkeforløp; et 

normerende pasientforløp, som blant annet beskriver organisering av utredning og behandling, 

samt gir konkrete forløpstider (Helsedirektoratet, 2019a). Flere klinikere har stilt seg kritisk til 

pakkeforløp fordi de overfører en modell beregnet på somatisk lidelse over på psykiske 

problemer. Mange har hevdet at organiseringsmodellen ikke vil være egnet i psykisk helsevern, 

da behandling av psykisk lidelse på mange vis vil være annerledes enn ved somatiske tilstander 

(Mjaaland, 2017; Pahle & Vogt, 2015; Vedeler, 2016). Det har også blitt påpekt at 

psykoterapiforskningen ikke støtter pakkeforløp, da pakkeforløpene bygger på en forutsetning 

om entydige sammenhenger mellom behandlingsmetode, psykisk lidelse og effekt av behandling 

(Stänicke, Oddli, Halvorsen & Benum, 2015). De biomedisinske rammene, med krav til 

standardisert utredning og behandling, diagnostisering og beskrivelse av angst som psykiske 

lidelser, fremmer et syn på angst som tilsynelatende er motstridende til å skulle forstå angsten 

som konstruktiv. Å anvende den konstruktive angsten som perspektiv innen disse rammene kan 

by på flere utfordringer. Vi vil kort skissere noen av disse. 

Som vi har vært inne på tidligere, kan det å konfrontere og bruke den konstruktive 

angsten føre til en økning av angst for en periode (Yalom, 2018) – før en oppnår varig endring. I 

pakkeforløp kreves det regelmessig evaluering av behandlingen for å sikre dens effektivitet 

(Helsedirektoratet, 2019b). Når rammene fokuserer på effektivitet og reduksjon i symptomtrykk, 

kan økning i angst tolkes som en utvikling i feil retning. Både terapeut og pasient kan bli innstilt 

på å skulle få en rask nedgang i symptomene. En annen utfordring ved pakkeforløp og praksis i 

psykisk helsevern, vil være kravet om korte forløp. Dette kan medføre at terapeuten er 

tilbakeholdende med å gå inn i komplekse, angstfylte områder, av frykt for ikke å ha tilstrekkelig 
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tid til en god gjennomarbeiding, slik at det å konfrontere angsten blir noe konstruktivt. Det å gå 

inn i det virkelig angstfylte kan også være krevende for terapeuten: Ved utfordring av sterk angst 

må en som terapeut tåle pasientens ubehag, sørge for et holding environment og stå trygt i at det 

å gå inn i det virkelig angstfylte vil medføre en positiv endring på sikt. 

En annen utfordring ved å skulle anvende den konstruktive angsten som perspektiv i 

psykisk helsevern, er kravene til diagnoser. Flere har argumentert for at de psykiatriske 

diagnosene kan ha uheldige konsekvenser for samarbeidet med klienten. Mjaaland (2017) 

påpeker at bruk av psykiatriske diagnoser kan fremme en forståelse av psykisk lidelse som noe 

som kommer «utenfra», slik som en lungebetennelse, og dermed også skal kureres «utenfra». 

Dette er ifølge Mjaaland ikke en hensiktsmessig tilnærming til psykiske lidelser, da det kan føre 

til en «sykerolle» for klienten som er passiviserende og hindrer tilfriskning. Diagnoser er 

generelt et omdiskutert tema innen psykologien, og vi vil her ikke gjøre en vurdering av deres 

nytte og validitet. Vi vil likevel bemerke at det kan være utfordrende å formidle en forståelse av 

angst som normalpsykologisk og konstruktiv til klienten, når diagnosene i seg selv kan vekke 

assosiasjoner til sykdom og patologi for mange pasienter. Det avgjørende vil være hvordan en 

som kliniker formidler hva en diagnose er (en beskrivelse av symptomer, ikke en sykdomsenhet 

med kjent årsak). Diagnoser og konstruktiv angst som perspektiv trenger altså ikke å være 

motsetninger. Dette fordrer også at en lar angst være noe allment – ikke bare et symptom eller en 

diagnose. En slik forståelse av angst som noe normalpsykologisk kan formidles ved 

psykoedukasjon. 

Som vi har sett, kan det være flere utfordringer ved å forene angsten som noe konstruktivt 

med arbeidsrammene for psykisk helsevern. Å bevare en holdning til angst som noe konstruktivt 

kan være utfordrende, men likevel ikke umulig. Pakkeforløpene gir klinikeren en del fleksibilitet: 

Klinikere har autonomi til å velge ønsket behandlingsform – såfremt de har gode begrunnelser 

for sine valg og anvender evidensbaserte metoder (Olsen, 2018). Selv om arbeidsrammene kan 

være formet etter en biomedisinsk modell, kan innholdet i terapien i stor grad bestemmes av 

terapeuten. Hvordan en forholder seg til angst, vil også være opp til den enkelte terapeut. En del 

nyere retninger innen psykoterapi som brukes i psykisk helsevern, kan også sies å reflektere et 

syn på angsten som konstruktiv. Det finnes flere nyere evidensbaserte metoder, beregnet for 

korttidsterapier, som vektlegger at forsøk på å løse, kontrollere eller unngå angsten skaper 

vedvarende lidelsestrykk og hemninger, men at angsten i seg selv er normalpsykologisk 
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(eksempelvis emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi og acceptance and committment 

therapy). Sentralt for flere av disse er et tydelig fokus på å møte sin indre erfaring, også angsten, 

med aksept. Behandlingen innen disse terapiene kan ses som arbeid for å finne nye, alternative 

måter å håndtere angsten på, som etter hvert kan føre til at angsten blir mindre plagsom (og 

medføre symptomlette). Innen slike terapier er det tydelig at behandling av angstlidelser, eller de 

smertefulle angstsymptomene, ikke trenger å være synonymt med å skulle fjerne angsten i seg 

selv. Denne holdningen kommuniseres til klienten, og kan sies å være i tråd med den 

konstruktive angsten som perspektiv. Et annet poeng er at å anvende den konstruktive angsten 

som perspektiv også vil kunne gi symptomlette – og kanskje også mer langvarig endring enn ved 

ensidig fokus på å dempe angsten, slik vi har pekt på tidligere.  

5 Konklusjon 

Vi har i denne oppgaven belyst hvordan angsten kan forstås som konstruktiv ut fra sentrale 

psykologiske teorier, og hvordan disse teoretiske perspektivene kan integreres og informere oss 

som klinikere. Vi har også belyst utfordringer som kan melde seg ved en integrering i klinisk 

praksis – spesielt med tanke på arbeidsrammene i psykisk helsevern og pakkeforløp. 

I oppgavens første del så vi på hvordan angsten forstås som konstruktiv sett ut fra sentrale 

psykologiske teorier: evolusjonspsykologi, psykoanalyse og psykodynamiske perspektiver, 

behaviorisme og læringsteori, kognitiv psykologi, humanistiske og eksistensialistiske 

perspektiver. Gjennomgangen vår viste at den konstruktive angsten kan betraktes som et sentralt 

trekk ved de psykologiske teoriene vi har presentert. Et fellestrekk ved teoriene er at de anser 

angst som et normalfenomen i menneskets utvikling og eksistens. Angsten er ikke patogen i seg 

selv: Det er forsvarene eller forsøkene på unngå og kontrollere angsten som danner grunnlag for 

de patogene symptomene. Teoriene viser også at det å konfrontere og jobbe gjennom angsten – 

gjennom vår psykososiale utvikling, i interaksjon med andre og i terapi – kan føre til økt 

kongruens, større fleksibilitet, mening, innsikt og personlig vekst. 

 Hvordan kan de ulike perspektivene på angsten som konstruktiv integreres og informere 

oss som klinikere? Ut fra den teoretiske gjennomgangen, foreslo vi at angsten som en invitasjon 

til vekst kan anses som et integrerende fellestrekk på tvers av de teoretiske perspektivene. Hva 

veksten innebærer, og hvordan man kommer seg dit, vil forstås og reflekteres ulikt i de 
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forskjellige tradisjonene. Veksten kan konseptualiseres på ulike nivå: fra endringer på nevralt 

plan, til økt frihet for ego, større kognitiv fleksibilitet, mindre hemninger, eller en mer autentisk 

værensform. 

Angsten som konstruktiv og som invitasjon til vekst kan betraktes som et overordnet 

prinsipp og som en veiledende holdning til angst i terapi. Spesifikke teknikker og teoretisk 

rasjonale for den konstruktive angsten, vil en derimot finne innen hver terapiretning. Angsten 

som konstruktiv og invitasjon til vekst kan dessuten peke på nyanseringer knyttet til 

endringsbevirkende mekanismer i terapi. For at varig endring skal skje, kan ikke angsten 

behandles som et symptom som bare skal fjernes eller reduseres – men heller som noe som kan 

brukes for å skape eller tilgjengeliggjøre noe nytt. 

Et utfordrende aspekt kan være angsten paradoksale natur: Den er på samme tid 

konstruktiv og dypt smertefull. Å konfrontere og følge angsten kan være krevende for både 

pasient og terapeut. Aktualisering av angst i terapien er en ressurs, men må balanseres med å 

ivareta arbeidsalliansen og en kontinuerlig vurdering av pasientens angsttoleranse. Pasienten må 

også få en opplevelse av at det å konfrontere angsten er relevant for å få til en positiv endring. En 

del av dette vil være å formidle at terapiarbeid er et felles arbeid og en øvelse i å klare å stå i 

angsten og tåle psykisk smerte. En annen utfordring vil være hvordan vi kan forene den 

konstruktive angsten som perspektiv med rammene i psykisk helsevern, spesielt med tanke på 

pakkeforløp for psykisk helse og rus. Arbeidsrammene vil her være preget av den biomedisinske 

modellen, som tilsynelatende kommer i kollisjon med grunnsynet i den konstruktive angsten som 

perspektiv. Utfordringene vil være knyttet til fokus på diagnoser, standardisering, effektivitet og 

tidsbegrensninger. Selv om det kan være utfordrende, mener vi at en forening av 

arbeidsrammene og den konstruktive angsten er mulig. Pakkeforløp og øvrige rammer innen 

psykisk helsevern gir rom for et visst klinisk skjønn, og klinikeren velger selv behandlingsform 

(såfremt den er evidensbasert). En ser også at mange av terapiformene som brukes i utstrakt grad 

i psykisk helsevern i dag, fremmer et syn på angsten som noe normalpsykologisk heller enn noe 

som skal fjernes. Veien til varig endring må skje ved en aksept av angsten, heller enn et fokus på 

å fjerne eller dempe den. 

Som vi har pekt på tidligere, er angsten som konstruktiv ikke et nytt perspektiv. Vi ser 

tendenser til dette i alt fra filosofi, kunstneriske uttrykk som litteratur, og ikke minst i 

psykologisk teori og praksis. Å løfte fram dette perspektivet og tydeliggjøre det, mener vi likevel 
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kan være nyttig, da det kan være utfordrende å holde fast ved en slik holdning i møte med en 

hektisk arbeidshverdag i psykisk helsevern. En forening av slike arbeidsrammer og den 

konstruktive angsten som invitasjon til vekst er mulig – men krever at vi som klinikere er bevisst 

hvordan vi forholder oss til angst, diagnoser og kriterier for terapeutisk endring. Hvis vårt fokus 

kun er på å dempe angsten som symptom, mister vi muligheten til å bruke angsten konstruktivt – 

som kilde til vekst, læring og meningsdannelse. Å belyse angsten som konstruktiv på tvers av 

psykologisk teori, gjør dette perspektivet mer nyansert, og tydeliggjør hvordan en kan anvende 

en slik holdning på tvers av teoretisk ståsted. Et integrativt perspektiv kan også tenkes å være 

spesielt nyttig når det gjelder angst: Angsten kan forstås ut fra grunnleggende 

læringsmekanismer og er samtidig noe dypt og eksistensielt ved den menneskelige erfaring. Å se 

på angsten fra ulike teoretiske perspektiver, vil derfor kunne informere oss om angstens ulike 

nivåer og potensielle inngangsporter for endring. 

 I denne oppgaven har vi beskrevet angsten som konstruktiv som et overordnet, 

integrerende prinsipp som kan virke veiledende for klinikeren. Vi har kort nevnt noen 

utfordringer knyttet til implementering i klinisk praksis, og hensyn som må tas. Hvordan dette 

overordnete prinsippet overføres i praksis innen ulike terapiretninger, kan med fordel behandles i 

videre undersøkelser. Kvalitative studier av hvordan den konstruktive angsten som holdning 

kommer til uttrykk i terapiforløp, vil også være interessant og kan videre belyse spesifikke 

teknikker og utfordringer. 
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