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Forord 

Dette har vært en lang reise. Avhandlingen springer ut av et forskningsprosjekt som ble startet opp 

på NIBR i 2009 med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Prosjektet ble gradvis utvidet og ga rom for 

flere forskere og mer omfattende problemstillinger. Da hovedprosjektet ble avsluttet etter noen år, 

ble min del av prosjektet utvidet til et ph.d. -prosjekt.  

En stor takk til forskningsteamet, ved oppstart bestående av sosiolog Marte Feiring (nå ved institutt 

for helsevitenskap, OsloMet) og undertegnede som prosjektleder, i neste fase utvidet med 

sosialantropolog Ånund Brottveit (KIFO – Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) og 

deretter statsviter Hilde Zeiner. Vi har hatt utallige diskusjoner om dette tilsynelatende enkle, men 

akk så komplekse fenomenet selvhjelp. Underveis har vi formet hverandres analyser og gradvis 

videreutviklet tidligere publikasjoner fra prosjektet til bok i 2019, redigert av Ånund og Marte: 

Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. I avhandlingen har jeg 

kunnet trekke på vår felles idéutveksling. En spesiell takk til NIBR-kollega Hilde, som har gitt verdifulle 

tilbakemeldinger til flere av kapitlene i avhandlingen. Av og til må det en kultursensitiv statsviter til 

for å skjerpe det antropologiske blikket! Våre jevnlige samtaler gir glød til forskerhverdagen. 

Det brede forskningsprosjektet har som utgangspunkt forarbeidet til sosialantropolog og tidligere 

NIBR-kollega Frøydis Eidheim. Hun ivret for at selvhjelp var en praksis som fortjente nærmere 

undersøkelser, la et grunnlag gjennom en forstudie i Angstringen i 2000 og gjorde oss oppmerksom 

på utlysning av midler. Hennes perspektiv danner en inngangsport til analysen i avhandlingen. 

En særlig takk til Selvhjelp Norge og Norsk selvhjelpsforum, som arbeidet for at det skulle skaffes til 

veie forskningsmidler, deretter lot seg forske på og la til rette for at jeg kunne nærme meg 

selvhjelpsgruppene. Eli Vogt Godager og Solbjørg Talseth har lest gjennom utkast til samlet manus og 

gitt verdifulle tilbakemeldinger; alt fra kommafeil til de store spørsmål omkring selvhjelpsfeltets 

utvikling. Jeg har inkludert mange av kommentarene, noe som har hevet teksten betraktelig. I det 

brede forskningsprosjektet hadde vi flere intense og nyttige diskusjoner mellom NS/NSF og 

forskningsteamet omkring tolkningen av selvhjelpsfeltets form og fremvekst, institusjonelt og 

begrepsmessig. Vi har fremdeles noe ulike synspunkter, også når det gjelder deler av avhandlingen, 

og ikke alle kommentarene er inkludert. Fremstillingen er selvfølgelig fullt og helt mitt ansvar. 

Ved LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring og ved Lærings- og mestringssentrene i Vestfold har 

ansatte og frivillige vært svært imøtekommende i en travel hverdag og sørget for å åpne døren inn til 

gruppene. Takk til alle igangsettere som tok sjansen på å la seg observere i arbeidet. 

Samarbeidsforum for Lærings- og mestringssentrene i Vestfold, ved blant andre Bettina Dudas og Gro 

Marie Woldseth, la til rette for gjennomføringen av en tidlig kartleggingsundersøkelse blant 

igangsettere av selvhjelpsgrupper i Vestfold. 

Den aller største takken går til alle dere deltakere i selvhjelpsgruppene som lot meg få slippe inn og 

være vitne til dype livserfaringer, til sorg og smerte, rådvillhet, strev og leting. Samtidig delte dere 

store doser humor, selvironi, klokskap og raushet. Mange stilte senere opp til intervju. Mitt største 

ønske for teksten er at dere opplever at den gir tilstrekkelig anerkjennelse til deres livssmerte og vilje 

til ærlighet. Det er et stort ansvar å skulle fremstille store mengder sårbarhet. Jeg håper jeg gjør meg 

tilliten verdig. 
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Dette arbeidet hadde ikke blitt til uten mensendiecker, vegetoterapeut og samtalepartner Rune 

Larsen. Han brydde seg fint lite om det å oppnå en akademisk grad, men gledet seg over at jeg ville ta 

fatt på en så omfattende læringsprosess. Det er en stor sorg at du ikke er mer. 

Jeg var så heldig å få Halvard Vike (Universitetet i Oslo, nå ved Universitetet i Sør-Øst Norge) som 

hovedveileder og Tordis Borchgrevink (tidligere ved Institutt for samfunnsforskning) som 

medveileder. Begge med feltarbeidserfaring fra norske kontekster og bred teoretisk orientering, 

samtidig som de står i komplementære posisjoner hva gjelder kjønn, alder og faglige interesser. Det 

har vært en gave å kunne diskutere store spørsmål i dybden med to så kompetente og vidtfavnende 

fagpersoner. Jeg kommer til å savne veiledningstimene, dem var det flukt over! Intet tyder på at dere 

finregnet på timebruken. Takk for alle idéer, kritiske skråblikk og for å ha tro på at dette ville jeg klare 

å utforske.  

NIBRs ledelse har vist stor generøsitet og tålmodighet underveis. Det er utvilsomt en felles lettelse at 

oppdragsprosjekter nå ikke lenger må kombineres med avhandlingsarbeid på kvelder og i helger. 

Takk til min avdeling DEMOS, som har bidratt med, som alltid, engasjerte og kritiske tilbakemeldinger 

til et par kapitler, og for at dere ikke har gitt opp å spørre hvordan det går! NIBRs tidligere 

bibliotekarer Inger-Helene Wang Andresen og avdøde Dag Juvkam har ytt verdifull hjelp til å 

fremskaffe litteratur. Seniorkonsulent Frida Tømmerdal har loset word-dokumentet vel i havn. Det 

aller beste med NIBRs flytting til OsloMet er tilgang til universitetets eminente bibliotek. Spesiell takk 

til EndNote-spesialist Kristin Elisabeth Røijen, og til Inga Lena Grønlund og Anne Tangen. IT-

servicedesk ved Samuel Lake reddet situasjonen da EndNote sluttet å snakke med Onedrive, og 

referansene falt ut… 

Sosialantropolog og tidligere NIBR-kollega Lars Risan har gitt avgjørende innspill til tidlig versjon av et 

par kapitler og med begeistring overbevist meg om å videreutvikle perspektiv og min egen skrivestil. 

Birgit Hernes har brukt feriedager til å lese gjennom et samlet utkast med våkent blikk. Det ga en stor 

trygghet å få dine synspunkter! 

Å skrive avhandling er en salig kombinasjon av himmel og helvete. Den største takken for bevaring av 

retningssansen går til mennene i mitt liv: Audun, Yngvar, Halvard og Aslak. En dypfølt takk for liv og 

røre, og for konstant å vise hva som teller i tilværelsen. Gutta har blitt voksne underveis og skjønner 

mer av hvorfor det i perioder har vært nødvendig for mor å forsvinne ut til feltarbeid på kveldstid og 

opp til pc’en i helgene. Yngvar har brukt studiekompetansen sin til å finlese hele sisteutkast av 

manus, alt fra argumentasjon til skrivefeil og referanseliste har vært under lupen. Aslak har 

fortløpende lest alle kapitler og gått gjennom siste versjon, og stilt opp som (en til tider noe 

utmattet) diskusjonspartner. I en lang periode har han tatt fullt ansvar for familien og for husholdet. 

Viktigst av alt: Takk for at du trodde på meg da jeg selv ikke gjorde det. Til deg og dere: Jeg har fått 

langt mer enn jeg har gitt. Å gjøre fullt ut gjengjeld er umulig, men jeg ser fram til å begynne. 

 

Oslo, februar 2020 

 

 



 

iii 

English summary 

“Thank you for trusting”. Reciprocity, transformation and ritual grammar in self-organized 

self-help groups  

This thesis explores processes of individual transformation within groups characterized by an 

egalitarian structure and ethos. The analysis aims at illuminating how values of trust, 

recognition and different modes of social exchange may be mutual constitutive and 

represent central elements in transformative processes.  

The study examines ‘mixed’ or ‘neutral’ self-help/mutual aid groups, a particular kind of self-

help/mutual aid groups that have evolved in Norway over the last decades, and which aims 

at personal identity work across different categories of life-problems. The basic idea is that 

participating in such groups is conducive to the identification of more general and common 

themes of relational and emotional character (such as anxiety, low self-esteem, shame) 

underlying “the problem”, enabling participants to identify mutual understandings that 

enhance their ability to cope. In spite of a growing literature on self-help groups, neutral 

groups have not been identified internationally. Against this background, the thesis asks: 

Why has this practice emerged in Norway, what kind of processes can be identified in groups 

of this kind, and how are their internal identity work interlinked with broader social and 

cultural processes of late modernity? 

Data are based on studies of six self-help groups, four of which have been subject to long 

term field work. While the majority of groups were organized by a city wide self-help centre 

in Oslo (LINK Oslo), some were initiated by patient education resources centres (LMS) in 

Vestfold county. Field work includes the groups’ institutional settings; LINK Oslo, LMS 

Vestfold and the National Competence Centre Self-Help Norway. The groups are self-

organized in the sense that they have no outside or formal leadership. They are, however, 

set up by the centre and guided through an initial phase. The threshold for participation is 

low. Participation is free of charge, and does not require professional referral. To participate 

you simply need to acknowledge that you have a ‘problem’ that you must address or deal 

with.  

Long-term observations of interactional processes in self-help groups are scarce, as are 

ethnographically based analyses of transformative processes in therapeutic groups. Through 

detailed descriptions of transactional sequences as well as the observation of groups over a 

longer period (from 2-3 to 12 months), the thesis identifies the mechanisms of successful 

and unsuccessful transformation processes. The groups are studied as ritual practice and 

social technique through which individuals exchange experiences on how to cope with 

conditions of existence in late modernity, especially the management of flexible selves. 

Throughout the text the practice of Alcoholics Anonymous (AA) serves as a contrast that 

allows the articulation of the practices of neutral groups and their approach to the 

management of the self and the conditions of suffering.  

The thesis combines theories of initiation rituals, healing rituals, the theory of front- and 

backstage, together with perspectives on cultural traditions of coping with emotional and 
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relational suffering. The analyses shows that groups are ritual practices characterized by 

strict, outside borders combined with a striking loose, internal, ritual grammar that has to be 

constantly revised and negotiated. When successful, the group process takes the form of 

“self-organizing” ritual processes, a kind of “social jazz”, characterized by high degree of self-

closure and complexity, generating new aspects of themselves during their very operation 

(Handelman, 2005). 

Essential for transformative processes is the practice of balanced, transformative reciprocity. 

Social exchange may alternate between modes of sharing, characteristic of “anarchic 

solidarity”, and modes of gift-giving, connected to risk-taking, interpretation and negotiation 

of meaning, balancing sequences of symmetry and asymmetry. These modes of reciprocity 

are discussed as central elements in generating trust and the dynamic intertwinement 

between states of vulnerability and confirmation of solidarity. This is essential in processes 

where individuals are seeking reinterpretation of themselves and their social relations.  

As transformative rituals of late modernity, group interaction is highly focused on individuals 

working on their inner selves, enhancing their subjectivity. Practices of confession, by the 

externalization of inner states and expressions of authenticity, are discussed in relation to 

values concerning personal responsibility, the significance of a flexible, yet holistic image of 

the self and the recognition of suffering. The interaction and self-reflexivity of groups may 

easily be regarded as part of a globally growing “therapeutic culture” and a neo-liberal 

demand for the enhancement of emotional and relational capital. Nevertheless, the study 

illustrates how groups are arenas where fundamental social and cultural formations and 

values are collectively met, discussed, modified, remodelled and challenged. 

Finally, the study analyses how the development of therapeutic, universalistic oriented 

model of self-help has been made possible in close collaboration with the health authorities 

within the frames of the Norwegian welfare state. The National Competence Centre “Self-

help Norway” is regarded as an example of governmentality as well as hybridity, both 

institutionally and by promoting a practice generated in the borderland between 

voluntarism and state regulations, in an area of tension between autonomy and integration. 

Included in this perspective is a discussion of how the self- help model of neutral groups 

accentuates “Norwegian” values of sameness and equality by the way values are made 

equivalent across contexts. 

 

  



 

v 

Innhold 

Forord i 

English summary .............................................................................................................. iii 

Prolog – en samtale om samtaler ...................................................................................... 1 

Kap. 1  Introduksjon .......................................................................................................... 5 

Kort presentasjon av studien .................................................................................................. 5 

Del I  Forskning om selvhjelpsgrupper ............................................................................... 8 

Jakten på definisjoner og klassifikasjoner .............................................................................. 8 

Metodiske vilkår ................................................................................................................... 12 

Om hva og hvordan forskes det – hva slags kunnskap har forskningen generert? ............. 13 

Datatilfang ............................................................................................................................ 15 

Virkninger av selvhjelpsgrupper – og betydning på samfunnsnivå ...................................... 17 

Nord-Europa og Norden ....................................................................................................... 20 

Selvhjelpsforskning i Norge .................................................................................................. 21 

Selvhjelpsgrupper i antropologisk perspektiv ...................................................................... 26 

Foreløpig oppsummering ..................................................................................................... 29 

Del II  Perspektiv og analytisk tilnærming ........................................................................ 29 

Rituell praksis – fenomenologisk tilnærming ....................................................................... 31 

Psykisk helse og healingritualer ............................................................................................ 34 

Autonomi og intern kompleksitet ........................................................................................ 37 

Resiprositet og transformasjon ............................................................................................ 37 

Selv, subjektivitet og senmoderniteten – selvarbeid i fellesskap ........................................ 38 

Avhandlingens oppbygging ................................................................................................... 40 

Kap. 2  Selvhjelp som sosial teknologi – sosial og  kulturell kontekst ................................ 45 

Fremvekst av samtalebaserte selvhjelpsgrupper ................................................................. 46 

Den nye selvhjelpsbevegelsen .............................................................................................. 48 

Fellestrekk med andre praksisformer ................................................................................... 51 

Hva forklarer selvhjelpsbevegelsen? Senmodernitet, individualisering og den 

terapeutiske kultur ............................................................................................................... 53 

Subjektivitet og sosiale teknologier...................................................................................... 55 

«Faste» og «flytende» identiteter – knyttet til ulike former for selvhjelpsarbeid .............. 58 

Kap. 3  Rammer for gruppenes arbeid – LINK OSLO ......................................................... 61 

Et rent selvhjelpssenter – for alle ......................................................................................... 61 

Kort historikk ........................................................................................................................ 63 

En «nøytral møteplass» ........................................................................................................ 65 

Hvem begynner i gruppe - og hvorfor? ................................................................................ 69 

Sosial bakgrunn og livssituasjon ....................................................................................... 69 



 

vi 

Motivasjon – hvorfor gruppe? .......................................................................................... 71 

Skisse - oppstart og forløp i en selvhjelpsgruppe ................................................................. 73 

Etablering og oppstart ...................................................................................................... 74 

Hovedfase ......................................................................................................................... 76 

Avslutning av gruppa......................................................................................................... 78 

Problemspesifikke og diagnosebaserte grupper .................................................................. 78 

Anonymitet og konfidensialitet ............................................................................................ 79 

Erfaringslæring og tilpasning av praksis ............................................................................... 81 

Oppsummering ..................................................................................................................... 85 

Kap. 4  Kunnskapsproduksjon – metode og empirisk materiale ........................................ 87 

Oversikt datamateriale ......................................................................................................... 87 

Observasjon – selvhjelpsgrupper ......................................................................................... 90 

Intervju – deltakere og selvhjelpsaktører ............................................................................. 90 

Forskerrollen – ulike posisjoner ........................................................................................... 92 

Forhandlinger om adgang ..................................................................................................... 93 

Portvoktere og garantister ................................................................................................... 93 

Utvalg grupper ...................................................................................................................... 96 

Informert samtykke – etiske avveininger ............................................................................. 96 

«Salmer fra kjøkkenet» ......................................................................................................... 98 

Hvorfor «salmer fra kjøkkenet?» .......................................................................................... 99 

Flere betingelser for observasjon ....................................................................................... 103 

«Nøytral» tilstedeværelse .................................................................................................. 104 

Implikasjon – notater i etterkant ........................................................................................ 105 

Deltakere og én deltakende tilskuer  ................................................................................. 106 

«Et ordentlig feltarbeid»? ................................................................................................... 106 

Fremstilling og formidling – anonymisering ....................................................................... 109 

Kunnskapsproduksjon i «kunnskapssamfunnet» ............................................................... 111 

Kap. 5  Ytre grenser – indre risiko. Selvhjelpsgrupper som transformerende praksis ....... 115 

Del I  Endring og transformasjon .................................................................................... 116 

Selvhjelp Norges virkningsteori .......................................................................................... 116 

Ritualer for endring og helbredelse .................................................................................... 118 

Rites de passage – å åpne dører til nye rom ...................................................................... 121 

Igangsetteren som autoritativ veiviser ............................................................................... 124 

Kunnskap nedenfra og innenifra ........................................................................................ 128 

Oppfølging – gjenvisitt og kontaktmøter ........................................................................... 132 

Del II  Ytre grenser – indre dynamikk – bakrom............................................................... 133 

Uniplekse og rene relasjoner – på et tydelig avgrenset bakrom ....................................... 135 

Bakrom – risikofylte eller regressive? ................................................................................ 139 

Å møtes utenom – svakere transformativ dynamikk ......................................................... 139 



 

vii 

Del III  Transformasjon og smerte ................................................................................... 142 

«Problemet som ressurs» ................................................................................................... 142 

Kulturelle modeller for å møte følelsesmessig smerte ...................................................... 143 

Ulike former for «produktiv» lidelse .................................................................................. 144 

Oppsummering ................................................................................................................... 147 

Kap. 6  En gruppe på vei – mot hva? ............................................................................... 149 

Vendepunkt - åpen konflikt ............................................................................................ 150 

Faser og gruppemodus ....................................................................................................... 152 

Tidligere stadium - etableringsfase .................................................................................... 154 

Irene – kritiker og utfordrer................................................................................................ 155 

Individuelle og kollektive modus ........................................................................................ 157 

Grunntema på tvers ............................................................................................................ 159 

Neste gruppemøte – sterkere sosial integrasjon? ........................................................... 160 

Parallelle prosesser og overlappende moduser ............................................................... 161 

Storming – rolledifferensiering og håndtering av hierarki ................................................. 161 

Forming – diskusjoner om form og innhold ....................................................................... 163 

Integrasjon – tegn til blottstiling, tillit og samhørighet ...................................................... 164 

Sammenkjeding .................................................................................................................. 164 

Forhandlinger om samhandlingsgrunnlag ....................................................................... 165 

Et selvtransformerende ritual ............................................................................................ 166 

Avskalling og oppløsning .................................................................................................... 168 

Tematisering og respons .................................................................................................... 171 

«Her og nå», speiling og «å bli sett» .................................................................................. 172 

Betydning av den andres subjektivitet for anerkjennelse av egen erfaring ...................... 174 

Speiling i gruppa ................................................................................................................. 175 

Integrert dobbelthet ........................................................................................................... 177 

Oppsummering ................................................................................................................... 178 

Kap. 7  Tillit – egalitet – gjensidighet – transformasjon ................................................... 181 

Del I  Perspektiver på tillit .............................................................................................. 182 

Tillit som samfunnslim ........................................................................................................ 182 

Om «tillit» i antropologien ................................................................................................. 184 

«Hva er tillit?»..................................................................................................................... 186 

Tautologiske aspekter ......................................................................................................... 188 

Tillit som «meta-objekt»..................................................................................................... 189 

Del II  Faktorer som bidrar til tillit ................................................................................... 189 

Forventninger om «den gode vilje» - eksterne faktorer .................................................... 189 

Eksempel – hierarki uten åpen motstand .......................................................................... 191 

Egalitet ................................................................................................................................ 192 



 

viii 

Del III  Sosialt bytte ........................................................................................................ 193 

Resiprositet ......................................................................................................................... 194 

Motvilje mot utsatt bytte – trekk ved norskhet, og ved SN-grupper? ............................... 196 

Deling .................................................................................................................................. 198 

Del IV  Vilkår for balansert, transformativ gjensidighet ................................................... 199 

Egalitet, individuell autonomi og deling ............................................................................. 199 

Tillit trives best i egalitære relasjoner ................................................................................ 201 

Hierarki og egalitet ............................................................................................................. 202 

Eksempel – vennlighet med lite dynamikk ......................................................................... 203 

Sårbarhet som felles ressurs .............................................................................................. 205 

Gavebytte, risiko og potensial for endring ......................................................................... 207 

«Tyveri» av andres autonomi ............................................................................................. 210 

Symmetri og asymmetri ..................................................................................................... 211 

Oppsummering ................................................................................................................... 214 

Kap. 8  En gruppe som fikk det til ................................................................................... 217 

Eksempel på møte - tidlig tillitsfase .................................................................................... 218 

Hva kan samhandlingen fortelle oss? ................................................................................. 223 

Bekreftelse og anerkjennelse ............................................................................................. 223 

Asymmetri og balanse ........................................................................................................ 225 

Trekkspillmekanisme og utsatt bytte ................................................................................. 226 

Neste møte – åpen tematisering av tillit ............................................................................ 227 

Å gå foran og prøve en ny vei ............................................................................................. 229 

Å gi noe av verdi ................................................................................................................. 230 

«Takk for tilliten» ................................................................................................................ 232 

Ritualisert resiprositet ........................................................................................................ 232 

Oppsummering ................................................................................................................... 233 

Kap. 9  Forhandlinger om relevans – hva skal vi snakke om, og hvordan? ........................ 237 

Retningslinjer for relevans og autentisitet ......................................................................... 239 

Tilsynelatende tematisk relevans - tilsynelatende vilje til sårbarhet ................................. 241 

Definisjonsmakt – «det er det vi skal snakke om» ............................................................. 243 

Knuter – mellom gryende fellesskap og ubalansert asymmetri ......................................... 244 

Kaffeprat og syklubb ........................................................................................................... 246 

Kollektive koder og subjektiv autentisitet .......................................................................... 247 

Ulike kulturelle referanserammer ...................................................................................... 250 

Verbalisering av emosjoner – ulike kulturelle modeller? ................................................... 251 

Narrative strukturer, norske saklighetsideal og den terapeutiske diskurs? ...................... 254 

Oppsummering ................................................................................................................... 256 

Kap. 10  Kunsten å bekjenne .......................................................................................... 259 

«Å snakke om det» ............................................................................................................. 260 



 

ix 

Skriftemålet ........................................................................................................................ 264 

Skriftemålet som narrativ ................................................................................................... 267 

Praktiske problemer – sterke følelser ................................................................................ 269 

Glimt av bekjennelse – lite etablert kontekst .................................................................... 272 

Bekjennelser over tid .......................................................................................................... 274 

Å begrense bekjennelsen ................................................................................................... 274 

Fortelling uten «mothaker»................................................................................................ 276 

Å bekjenne for mye, for tidlig ............................................................................................. 277 

«Jeg følte at jeg måtte bidra litt, jeg også» ........................................................................ 278 

Gavens moralske kraft ........................................................................................................ 279 

Bekjennelser – et «voksent og ansvarlig» uttrykk for autentisitet? .................................. 281 

«Barnlig» autentisitet – her og nå ...................................................................................... 282 

Transformasjon og eksternalisering ................................................................................... 284 

Anerkjennelse av smerte .................................................................................................... 285 

Oppsummering ................................................................................................................... 286 

Kap. 11  Ansvar, grenser og fleksible selv ........................................................................ 289 

Ansvar – grenser – moral .................................................................................................... 291 

«Å sette grenser» ............................................................................................................... 292 

Diffuse krav og forventninger? ........................................................................................... 294 

(Sen) moderne selv og indre autentisitet ........................................................................... 295 

Å håndtere seg selv – på arbeidsplassen ............................................................................ 299 

Gruppa som ansvarsfri sone ............................................................................................... 300 

Plikten til autentisitet – og ansvaret for den andre ........................................................... 304 

Å insistere på å være ærlig og autentisk ............................................................................ 306 

Selvhjelp Norge – idéer om ansvar og eierskap ................................................................. 309 

Ansvar som frigjøring .......................................................................................................... 310 

Avslutning – senmoderne selv i endring ............................................................................ 312 

Intermezzo – Ingunns reise ............................................................................................ 317 

«Uten tillit blir det ikke mye» ............................................................................................. 320 

Kap. 12  Utbredelse av «nøytrale grupper» – en mulighet  i den senmoderne,  

norske velferdsstaten ....................................................................................... 325 

Heterotopier – praksis i og mellom grenseflater ............................................................... 326 

Del I  Institusjonalisering i allianse med velferdsstaten ................................................... 328 

Selvhjelp Norge ................................................................................................................... 328 

Norsk selvhjelpsforum ........................................................................................................ 330 

Arven fra Angstringen ......................................................................................................... 331 

Velferdsstaten som ramme ................................................................................................ 332 

Etablering av et felt ............................................................................................................ 333 

Politisering og ekspansjon – i ytterkant av statlige strukturer ........................................... 335 



 

x 

En viss likedanning .............................................................................................................. 337 

Et komparativt blikk ............................................................................................................ 338 

Grenseflateorganisering og governance-unit ..................................................................... 340 

Del II  Universalisering og standardisering ...................................................................... 340 

Grupper på tvers – hvorfor og hvordan? ............................................................................ 341 

Mangfold av selvhjelpsforståelser – behov for tydelig klassifisering? ............................... 342 

Universelle ambisjoner ....................................................................................................... 343 

Fleksibelt begrep – standardisering av metode ................................................................. 343 

Sublimeringsprosesser og «objekttrøbbel» ....................................................................... 346 

«Grupper på tvers» – norske likhetsidealer i en universell velferdstat? ........................... 348 

Søking etter indre referanser og felles anerkjennelse ....................................................... 349 

Konsekvenser for formidlingsarbeid .................................................................................. 350 

Oppsummering ................................................................................................................... 353 

Kap. 13  Konklusjon ........................................................................................................ 355 

Rites de passage i «prosjektsamfunnet» ............................................................................ 355 

Social jazz ............................................................................................................................ 358 

Tillit og sosialt bytte ............................................................................................................ 359 

Bekjennelser: Sårbarhet, autentisitet og ansvar ................................................................ 361 

Ansvar og fleksible selv ....................................................................................................... 363 

Kondensert form ................................................................................................................. 364 

Anerkjennelse som gave ..................................................................................................... 366 

Rituell bærekraft ................................................................................................................. 367 

Stat, selvhjelp og individuell frihet og subjektivitet ........................................................... 368 

Epilog .................................................................................................................................. 371 

Referanser  ..................................................................................................................... 373 

 



 

1 

Prolog – en samtale om samtaler 

Vi er på et møte i en selvhjelpsgruppe på LINK Oslo, Senter for selvhjelp og mestring. Seks 

kvinner og menn er samlet i et rom rundt et bord med kaffe, te og kjeks. På en stol i et 

hjørne sitter antropologen stille og følger med. Gruppa har møttes i om lag et halvt år, en 

deltaker sluttet for et par uker siden etter å ha vært til og fra i oppmøte over lengre tid, de 

gjenværende har alle vært til stede jevnlig en gang i uka. Et stykke ut i møtet blir tonen 

mellom to av deltakerne, Inger og Geir, gradvis mer intens og skarp. Inger snakker en del, 

hun forteller hvordan hun har det. Geir stiller henne spørsmål, spør om hun har tenkt på å 

kanskje håndtere noe annerledes, gir noen praktiske innspill. Inger blir etter hvert stram i 

ansiktet og i kroppsspråket, hun hever stemmen og forsøker mer og mer intenst å forklare 

handlingsmønsteret sitt. Geir fortsetter å snakke rolig og stiller flere konkrete spørsmål. 

Plutselig reiser Inger seg brått og forlater rommet.  

Det blir helt stille blant de fem som sitter igjen. De ser ned i bordet, et par kikker forsiktig på 

de andre. En sier lavt: «Oj …!». Det går et par minutter. Så kommer Inger tilbake, i hendene 

holder hun en mugge med vann (noe som gir fraværet et praktisk anstrøk). Praten rundt 

bordet kommer forsiktig i gang igjen. Inger sier: «Jeg orker ikke å snakke mer, jeg er så 

innmari sliten». På resten av møtet berøres ikke konflikten. De andre snakker videre om 

andre tema, om ting som er presserende for dem, i deres liv. Møtet avsluttes som vanlig, i en 

grei tone, før deltakerne forlater lokalet og går hver til sitt.  

Jeg lurer på om Inger kommer til å komme på neste møte. Om hun orker, om hun tør, om 

hun ønsker å fortsette i gruppa. Hun har flere ganger tidligere stilt spørsmål om hvorfor hun 

går her, og sagt at hun vurderer å slutte. Samtidig er hun blant dem som har møtte opp 

jevnlig, aldri har hoppet over et møte uten god grunn og alltid bidratt mye i samtalene. 

Uka etter er hun på plass. Det er også Geir, deltakeren hun ble tydelig provosert av og sint 

på. De sitter på sine vante plasser, på skrå overfor hverandre. Etter innledende prat om 

hvordan de ulike har hatt det siden sist, tar Inger selv opp konflikten: «Forrige gang, da vi ble 

så sinte på hverandre …». Hun nikker forsiktig mot Geir: «Jeg har tenkt på det … Jeg vet ikke 

helt … hvorfor jeg blir så provosert … Jeg blir lei meg, jeg blir sint …, opprørt.» Geir svarer: 

«Nei, jeg vet ikke, jeg synes egentlig jeg bare stiller helt greie spørsmål, jeg». Flere av de 

andre tar ordet, de prøver å beskrive konflikten. De snakker om at den er en følge av at Inger 

og Geir stadig blir provosert av den andre. De forsøker å finne mer ut av hvorfor de virker 

sånn på hverandre, hva denne motsetningen egentlig går ut på og hva mønsteret er et 

uttrykk for. I dette er et par av de andre deltakerne vel så aktive som konfliktdeltakerne. Så 

sier en av dem: «Jeg synes egentlig ikke det er så rart at det blir sånn, jeg! Jeg synes dere 

reagerer helt likt, begge to! Du - hun nikker mot Inger – reagerer som om han skulle vært 

faren din, og han har du fortalt at du ikke tåler. Og du – hun ser på Geir – reagerer som om 

hun er morra di, og henne har du et innmari vanskelig forhold til!» Inger og Geir protesterer 

ikke, de drar litt på det: «Njaaa, kanskje, jeg vet ikke, jeg ...». 
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To år senere sitter jeg i det samme rommet, alene med Frida, en av deltakerne på møtet. Jeg 

intervjuer henne om hennes erfaringer med å gå i selvhjelpsgruppe. Nå leser jeg opp for 

henne en gjengivelse av møtet og konflikten mellom Inger og Geir. Jeg har fortalt at jeg har 

presentert historien for de andre i gruppa og også for et bredere publikum gjennom et 

foredrag jeg har holdt om selvhjelpsarbeid. Jeg sier at jeg har blandet elementer fra ting som 

skjedde i hennes gruppe med hendelser, tema og personer fra andre grupper for å sikre 

gruppas anonymitet, men at hun nok vil kjenne igjen en del i fremstillingen. I beskrivelsen av 

møtet har jeg også trukket inn elementer fra forhistorien og hvordan gruppa utviklet seg og 

prøvd å gi et bilde av hvordan denne hendelsen var en del av de samlete prosessene i gruppa 

over tid. Mot slutten av høytlesingen beskriver jeg hvordan de andre deltakerne, som ikke 

var aktive i konflikten, forholdt seg underveis:  

Et par av de andre blir alltid veldig stille og trekker seg tilbake når de to som nå er i 

konflikt hever stemmen, når de får et sint uttrykk, når de blir skarpe i formuleringene. En 

annen deltaker i gruppa spør en av de tilbaketrukne; «Du blir så stille nå, hvordan er det 

for deg?» «Nei, jeg liker det ikke. Jeg fader helt ut, jeg, når det blir sånn». Den andre sier: 

«Det knyter seg i magen, jeg blir redd». De andre deltakerne går videre med dette og 

spør: «Hva er det som gjør at det blir så vanskelig for deg?» Den ene ser ned i bordet: 

«Neiii, jeg vet ikke». Litt senere sier hun lavt: «Det minner meg altfor mye om hvordan 

det var hjemme. Jeg blacker bare helt ut, jeg klarer ikke å følge med, når det blir sånn». 

Deretter kommer et avsnitt om hvordan hendelsen får betydning for gruppa senere: 

Etter som det går noen uker og måneder, håndteres konflikten bedre av de to det gjelder. 

De gir utrykk for at de merker det når det bygger seg opp, de ser seg selv og relasjonen 

mer utenifra, og de kan fortere le av den: «Å ja, begynner du med det der igjen, nå. Ja, da 

får jeg vel bare holde kjeft, da!» Samtidig med at denne konflikten blir mer åpen og 

avklart, og mindre skummel - selv om den fremdeles kommer opp med jevne mellomrom 

– så tør de to som skyr konflikter å se nærmere på sin egen lammelse og frykt når de er til 

stede i et rom der andre blir sinte på hverandre. På et møte hvor motsetningsforholdet 

mellom de to som provoserer hverandre igjen blir tydelig, spør en av konfliktdeltakerne 

en av dem som lytter: «Hvordan var dette for deg?» «Nei, jeg liker det ikke. Men jeg 

merker at jeg er roligere. Det knyter seg i magen nå også, men ikke så mye som før». 

Frida hører nøye etter. Når jeg er ferdig, er jeg svært spent på hva hun synes, særlig når hun 

har hendelsene såpass på avstand. Av praktiske grunner har vi ikke kunnet gjennomføre 

intervjuet før lang tid etter at gruppa ble avsluttet. Jeg sier at hun må gjerne ta seg tid og 

tygge på beskrivelsen, være ærlig og si hva hun mener og spør om hun synes det er en ålreit 

måte å presentere dette her på. Hun sukker dypt, utbryter et langt «Ahhhhh», ler litt, nøler 

...: «Om hva da, sa du …?» Jeg blir usikker. Har jeg gitt en fremstilling hun ikke kjenner seg 

igjen i eller føler hun seg utlevert? Jeg gjentar om hun synes det er en ålreit måte å 

presentere sånt stoff på? Hun blir først stille. Så sier hun forsiktig: «For meg …. det var jo 

veldig …, men tror du … skjønner folk hvor voldsomt det er?»  
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Dette blir utgangspunktet for en lang samtale om denne hendelsen, om gruppas virkemåte 

og om hennes deltakelse. Om hva selvhjelp er, om hvordan og hvorfor deltakelse kan virke 

sterkt på folk, og hva som gjør at det for andre ikke ser ut til å ha samme betydning. Frida 

utdyper hvorfor det er viktig for henne at folk skal forstå hvor skjellsettende situasjonen var 

og hvorfor den innvirket dypt på henne, som var en av de tause tilhørerne til konflikten, og 

også på de andre som var til stede. Hun legger vekt på at «det var jo ikke bare en eller annen 

krangel» og heller ikke det samme som å sitte å høre på venner eller andre som forteller at 

de har det vanskelig: «Det er på en helt annen måte». Vi diskuterer hvorfor det var 

annerledes. Hva slags arena, hva slags type sosialt rom en selvhjelpsgruppe er, hva som gjør 

den spesiell og hva som gir prosessene i gruppa slik tyngde.  

Jeg spør om det er noe hun savner i fremstillingen?: «Jeg vet ikke om det er interessant, men 

jeg ville nesten hatt mer av det … hva skjer inni en gruppe? I hvert fall, før jeg begynte, så var 

det sånn: Hva er dette for noe, jeg forstår ikke hva det er for noe?! Og det eneste man har 

sett, er sånne anonyme alkoholikergrupper på amerikansk tv». Hun ler godt. «Skal jeg sitte 

og si: «Jeg heter Frida», og så skal alle si «Hei Frida»? Det blir utrolig kleint, alt sammen! Det 

var det eneste jeg visste». Hun foreslår: «Kanskje du skulle hatt en historie til, kanskje en 

prosess, et eller annet; Hva skjer med menneskene?» Så ler hun og legger til i en ertende 

tone: «Som du kan se - vet du - for du sitter på utsiden, i stolen din!» Vi snakker videre om 

hva en gruppe er og ikke er. Vi er inne på mye, men har vanskelig for å finne fram til en 

dekkende beskrivelse eller et godt bilde. Til slutt sukker hun: «Nei, jeg vet da søren, jeg. Ja, 

hva er det da, har du funnet svaret?»  

Jeg vet fremdeles ikke om jeg har funnet det endelige svaret, men i denne avhandlingen skal 

jeg i hvert fall forsøke å belyse spørsmålet. Jeg skal vise frem flere hendelser og historier – og 

refleksjoner deltakere gjør seg i intervjuer - som viser «hva som skjer med menneskene». Jeg 

skal forsøke å få utenforstående til å forstå hvordan og hvorfor en selvhjelpsgruppe og 

samtalene og hendelsene der var viktige for Frida og for mange andre. Hvordan 

gruppedeltakelse for mange representerer en stor, personlig endringsprosess, eller 

begynnelsen på en. For andre deltakere er gruppa et sted de henter nyttig lærdom uten 

nødvendigvis å inneholde de skjellsettende, personlige erfaringene. Mens andre igjen ikke 

får så mye utbytte, fordi de eller gruppa ikke holder sammen lenge nok til at gode 

gjensidighetsprosesser har kunnet utvikle seg. 

Vi skal se hva som gjør at folk aktivt oppsøker denne typen gruppearbeid, hvordan de 

håndterer det underveis og hva slags virkninger og utbytte gruppedeltakelse kan ha. Vi skal 

se hvordan grupper etableres, formes, vedlikeholdes og oppløses. Avgjørende for gruppas 

levedyktighet er hva slags bytteforhold som utvikles i gruppa, hva folk gir og tar imot og 

hvordan.  

Disse bytteforholdene utgjør selve kjernen i avhandlingen. Hvordan skapes gjensidighet 

mellom deltakerne og hva slags transformativt potensial kan denne gjensidigheten ha? Det 

er grunn til å hevde at det i antropologien – og også i selvhjelpsforskningen – er mangel på 

empiriske studier av hva som skjer i det sosiale samspillet i prosesser som tar sikte på 
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bearbeiding og transformasjon av selvet. Gjennom «tykke» beskrivelser av 

gjensidighetsprosesser, og også mangel på slike, vil jeg forsøke å identifisere noe av 

innholdet i den dynamikken som gjør selvtransformasjon mulig. Det inkluderer å få frem 

hvordan premisser for – og utformingen av – disse bytteforholdene er knyttet til både 

institusjonelle og politiske rammer og til brede, kulturelle tema omkring identitet, 

selvforvaltning og personlig ansvar i senmoderniteten. 
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Kap. 1 Introduksjon 

 

Formålet med kapitlet er å gi en introduksjon til avhandlingens tema, både empirisk og 

teoretisk. Ved siden av en oversikt over hva jeg har studert og hvordan prosjektet er 

innrettet, vil jeg belyse noen grunnleggende spørsmål: Hva karakteriserer en 

selvhjelpsgruppe, hvordan har slike grupper blitt studert og hvilken type kunnskap har dette 

generert? Deretter vil jeg plassere min egen studie i relasjon til relevante antropologiske 

studier av selvhjelpsgrupper og enkelte studier av tilgrensende praksiser, slik som former for 

healing og gruppeterapi. I en større bolk presenterer jeg så problemstilling og 

forskningsspørsmål og fremhever teoretiske hovedperspektiv som danner en ramme for den 

videre analysen. Til slutt gir jeg en kort oversikt over avhandlingens oppbygging. 

Kort presentasjon av studien 

Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid er et sammensatt og mangslungent fenomen. 

Begrepet «selvhjelp» brukes om mange ulike typer aktiviteter, fra økonomisk selvhjelp blant 

fattige i det globale sør, lokalsamfunn eller sammenslutninger av folk som går sammen om 

ulike praktiske tiltak for selvhjulpenhet, selvhjelpslitteratur og nettbaserte program for 

individuell selvutvikling, til samtalegrupper for mennesker med personlige livsproblem. 

I denne avhandlingen sikter begrepet selvhjelp til samtalegrupper hvor 5-10 mennesker 

kommer sammen regelmessig for å snakke fokusert om sine livsproblemer, uten formell 

ledelse. Gjennom erfaringsutveksling søker deltakerne å bedre kunne håndtere vanskelige 

tema i eget liv (Gotaas, 2012).  

Hoveddelen av gruppene jeg har studert er satt i gang og har sin møtevirksomhet ved et 

byomfattende selvhjelpssenter i Oslo, LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring, mens et 

par av gruppene er etablert gjennom et nettverk for selvhjelp i Vestfold som ble koordinert 

av Lærings- og mestringssentrene i fylket (LMS). Jeg har vært til stede som observatør i 6 

grupper, i to grupper én gang, de andre fire er fulgt fra et par måneder til vel ett år gjennom 

jevnlig tilstedeværelse på i hovedsak ukentlige gruppemøter.1 14 deltakere fra 5 av gruppene 

er senere intervjuet. En annen viktig del av datamaterialet er samtaler og intervjuer med 

igangsettere av grupper, ansatte ved LINK Oslo og LMS Vestfold, og ikke minst ansatte ved 

kompetansesenteret Selvhjelp Norge, blant dem ledende aktører i stiftelsen Norsk 

Selvhjelpsforum.2 Jeg har deltatt på en rekke konferanser, seminarer og ulike møter mellom 

Selvhjelp Norge og samarbeidende instanser. I tillegg kommer et mindre feltarbeid i nettverk 

for selvhjelp i Vestfold med observasjon av møter og samlinger og en 

kartleggingsundersøkelse med 29 telefonintervju med sikte på å få frem erfaringer knyttet til 

                                                      
1 Noen grupper møttes annenhver uke, se metodekapitlet. 
2 Selvhjelp Norge endret navn fra Knutepunktet Selvhjelp Norge til Selvhjelp Norge – Nasjonalt 
kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp i 2010 (se kap. 12). 
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etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper i fylket.3 Jeg har også gjort bruk av et relativt 

omfattende, skriftlig materiale produsert av sentrale selvhjelpsaktører og relevante 

instanser. Underveis har jeg kunnet bruke analyser fra de andre delstudiene i 

hovedprosjektet som ph.d.-studien springer ut av (Brottveit, 2013a, 2014; Feiring, 2013, 

2014a, 2014b; Zeiner, 2014). Studiene ble omarbeidet og publisert som bok i 2019 (Brottveit 

& Feiring, 2019). 

Sett i internasjonal sammenheng, er gruppene i denne studien spesielle ved at de ikke tar 

utgangspunkt i bestemte problemdefinisjoner eller diagnoser, men er såkalte «grupper på 

tvers» eller «sammensatte grupper» hvor deltakerne oppgir ulike typer inngangsproblemer.4 

De startes opp av en igangsetter som er med på de første møtene, deretter fortsetter 

gruppa arbeidet på egen hånd, uten en fastlagt tidshorisont. Gruppene er psykososialt eller 

terapeutisk orientert i den forstand at de legger til rette for at deltakerne skal arbeide med 

seg selv og sine livsproblemer i fellesskap med andre og ikke drive interessepolitikk eller 

andre former for utadrettet virksomhet, heller ikke «selvhjelpsrelaterte» aktiviteter i form av 

matlaging, turgåing eller andre former for sosialt samvær som ikke er rettet eksplisitt mot 

relasjonell og følelsesmessig bearbeiding. 

Gruppene er etablert innenfor rammene av selvhjelp slik denne praksisen formidles av det 

nasjonale kompetansesenteret Selvhjelp Norge. Senteret bruker begrepet «selvorganisert 

selvhjelp», en term som viser til at selvhjelp er en praksis «som drives på initiativ av 

menneskene det gjelder», og avgrenser slik selvhjelp mot behandling og annen praksis i 

tjenesteapparatet. Selvhjelp defineres bredt: «Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne 

fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. 

Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv» (Sosial- 

og helsedirektoratet, 2004, s. 7).5 Det er en vid og generell definisjon som først og fremst 

uttrykker en grunnholdning – eller et ideologisk ståsted – som tar utgangspunkt i individets 

potensial for å endre seg selv, eventuelt sammen med andre, uten å være avhengig av 

fagekspertise. Selve metodikken, den konkrete fremgangsmåten for gruppearbeidet, er 

basert på erfaringer samlet og bearbeidet av Selvhjelp Norge og formulert i retningslinjer og 

prinsipper som markerer grensene for gruppa utad og legger føringer for prosessene innad. 

«Selvorganisert selvhjelp» dekker selvhjelp på en rekke ulike problemområder og 

selvhjelpsgrupper slik det drives av ulike instanser og frivillige organisasjoner. Samtidig 

promoterer senteret særlig grupper «på tvers» i sitt formidlingsarbeid, det vil si at deltakere 

med ulike typer problem går i samme gruppe. I det følgende vil jeg, i tråd med Brottveit 

(2013a, 2019a), for enkelthets skyld kalle slike grupper «SN-grupper» og Selvhjelp Norges 

                                                      
3 Kartleggingen er rapportert i en egen publikasjon (Gotaas, 2012), som del av det bredere forskningsprosjektet 
ph.d-arbeidet springer ut av. 
4 I det følgende vil jeg ofte, for enkelthets skyld, anvende uttrykket «på tvers» om slike grupper. Selvhjelp 
Norge har i en periode også brukt betegnelsen «nøytrale grupper» (Selvhjelp Norge, 2010a, s. 1). 
5 En annen mye brukt variant formuleres slik: «Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå 
inn i en prosess sammen med andre for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer 
for å oppnå forandring»  (Godager & Talseth, 2013, s. 12; SN & NSF, 2001/2009, s. 1). 



 

7 

forståelse av selvhjelp for «SN-modellen» (Selvhjelp Norge bruker ikke selv begrepene 

«modell» eller «metode» om sin forståelse av selvhjelp).6 

Senteret representerer også en særegen form for institusjon. Kompetansesenteret er verken 

en ren statlig eller en ren sivilsamfunnsaktør, men basert på et partnerskap hvor senteret 

driftes av den private stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag av Helsedirektoratet 

gjennom årlige tildelingsbrev. Senterets arbeid er forankret i politikkdokumentene Nasjonal 

Plan for selvhjelp, den første kom i 2004 og den andre i 2014, og følges opp gjennom årlige 

tildelingsbrev. Myndighetene har dermed tatt ansvar for å etablere og forvalte 

selvhjelpfeltets rammebetingelser og Norge er eneste land hvor det finnes en slik nasjonal 

plan. Selvhjelpsvirksomhet knyttes til feltene psykisk helse og rus, tidligere også i stor grad til 

frivillig arbeid, men defineres først og fremst som en del av myndighetenes brede 

folkehelsepolitikk. Målsettingene for selvhjelpsarbeidet er ambisiøse: «Visjonen for den 

nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert 

selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår» 

(Helsedirektoratet, 2014, s. 6). For å realisere dette driver kompetansesenteret et bredt 

spekter av informasjons- og formidlingsarbeid. 

Det er en nær relasjon mellom Norsk Selvhjelpsforum og Selvhjelp Norge, blant annet har 

det vært noe overlapp av personell.7 I fremstillingen av den historiske fremveksten av 

selvhjelpsfeltet i Norge er det enkelt å holde de to instansenes roller atskilt; Norsk 

selvhjelpsforum var en pådriver for å etablere det nasjonale senteret. I andre 

sammenhenger er det ofte mest presist å henvise til SN/NSF samlet, fordi vesentlige sider 

ved Selvhjelp Norges ideologi og virksomhet er basert på erfaringer som er gjort og føringer 

som er gitt av Norsk selvhjelpsforum. For enkelthets skyld, i de tilfeller der Selvhjelp Norge 

er den mest synlige aktøren utad, henviser jeg imidlertid bare til Selvhjelp Norge.8 

                                                      
6 I den første Nasjonal plan for selvhjelp fra 2004 anvendes imidlertid begreper som: «Arbeidsmetode», 
«selvhjelpsmetodikk», «metodeutvikling», «metode», «modellutvikling» og «verktøy» (Sosial- og 
helsedirektoratet, 2004). I den neste planen fra 2014 brukes «verktøy», sammen med uttrykket 
«selvhjelpsforståelse» (Helsedirektoratet, 2014). I formidlingsarbeidet bruker Selvhjelp Norge også begrepet 
«arbeidsmåte». Selv om Selvhjelp Norge nå ikke ønsker å bruke betegnelsen «metode» eller «modell», mener 
jeg at de retningslinjer og prinsipper senteret gir for gruppenes arbeid, tegner et bilde av en definert 
fremgangsmåte; en «metode». En metode kan være mer eller mindre standardisert eller fleksibel (se kap. 12). 
Fremgangsmåten er ment å generere en bestemt form for praksis, en «modell». En modell kan være mer eller 
mindre spesifisert. 
7 Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum (NSF) drifter både Selvhjelp Norge (SN) og LINK Oslo (se kap. 3 og 12). Frem 
til den senere tid har et par sentrale aktører i NSF vært ansatt i SN. 
8 Denne organiseringen og den politiske forankringen er uttrykk for at selvhjelpsarbeid på nasjonalt nivå er en 
del av statens styringsrasjonalitet. Samtidig er det et viktig anliggende for sentrale selvhjelpsaktører å hegne 
om gruppenes autonomi. Opp gjennom selvhjelpens historie har det, både nasjonalt og internasjonalt, vært et 
vedvarende spenningsforhold mellom autonomi og integrasjon, spesielt i relasjon til helsetjenestene og 
profesjonene (se kap. 12 og Gotaas, 2019). 
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Del I Forskning om selvhjelpsgrupper 

Ettersom selvhjelpsgrupper er et svært variert fenomen som studeres med ulike formål og ut 

fra ulike faglige tradisjoner, vil det føre for langt å prøve å gi en fullverdig oversikt over 

forskningen. Samtidig mener jeg det er nødvendig å gå relativt detaljert inn i hvordan 

selvhjelp har blitt forsøkt klassifisert og studert i samfunnsvitenskapene, av flere grunner: 

Det illustrerer empiriske trekk ved fenomenet som studeres, det danner en del av 

bakgrunnen for definisjons- og konsolideringsarbeidet blant selvhjelpsaktører i Norge (som 

også er et tema i denne avhandlingen), og det gir en kontekst for avhandlingens metodiske 

og analytiske perspektiv. Etter den brede gjennomgangen, gir jeg et bilde av hvordan og i 

hvilken grad selvhjelp har blitt viet interesse i antropologifaget.  

Jakten på definisjoner og klassifikasjoner 

Et gjennomgående tema i både praksis- og forskningslitteraturen omkring det jeg vil kalle 

«samtalebaserte selvhjelpsgrupper» er at de rommer stor variasjon og at det finnes en rekke 

definisjoner og ulike forståelser (Karlsson, 1997; Borkman, 1999; Munn-Giddings & Borkman, 

2005; Hjemdal, Nilsen & Seim, 1998). I praksisfeltet kommer denne variasjonen blant annet 

til uttrykk i form av ulike posisjoner når det gjelder i hvilken grad mangfold og variasjon sees 

som en svakhet eller en styrke og ideologiske konflikter om hva selvhjelp er og skal være 

(Brottveit, Gotaas, Zeiner & Feiring, 2019a). Jeg diskuterer dette temaet nærmere mot 

slutten av avhandlingen (kap. 12). 

Når det gjelder forskningsfeltet, er det slående hvor mye oppmerksomhet som har vært viet 

begrepsdefinisjon og klassifikasjonsarbeid. Da et bredt spekter av selvhjelpspraksis og 

selvhjelpsgrupper vokste fram på 70- og 80-tallet, medførte det et behov for å definere og 

avgrense dette nye fenomenet. Selvhjelpsforskningens nestor, den amerikanske sosiologen 

Thomasina Borkman, mente tidlig på 90-tallet at selvhjelpsforskningen var i ferd med å 

bevege seg fra «spedbarnsstadiet» og over til «småbarnsstadiet» hvor det var tid for mer 

sofistikerte undersøkelsesmetoder og teoretiske analyser (Borkman, 1991, s. 646). I en bredt 

anlagt kunnskapsgjennomgang viser den svenske sosialhjelpsforskeren Magnus Karlsson at 

selvhjelpsforskningen kom senere i gang i de nordiske landene enn i USA, og at Danmark og 

Norge var tidligere ute enn Sverige og Finland. Karlsson antyder at tema og perspektiv i de 

nordiske studiene lenge befant seg i en tidlig fase, med vekt på begrepsdiskusjon og 

nasjonale undersøkelser for å kartlegge utbredelse (Karlsson, 1997). 

Selv om den store oppmerksomheten om disse temaene til dels var tidsbestemt, er særlig 

spørsmålet om innhold og avgrensning av selvhjelpsarbeid fortsatt sentralt og med på å 

forme kunnskapsutviklingen på feltet (se kap. 3, 5 og 12). Det er grunn til å spørre om den 

vedvarende diskusjonen om typologisering også har å gjøre med fenomenet i seg selv? 

I analyser av ulike former for sosialt entreprenørskap i Danmark, fremhever flere forskere at 

feltet er svært heterogent og med «en række forskellige terminologier i spil» med mange 

forsøk på å definere hva praksisen «egentlig» er (det er til og med utført en statlig utredning 
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for å gi fenomenet en tydelig definisjon) (Hulgård & Lundgaard Andersen, 2012; Jørgensen, 

2017, s. 88). Dette kan ha paralleller til Borkmans påpekning av at man må gjennom et 

«spebarnsstadium» i fortolkninger av «nye» fenomen, men det kan i vel så stor grad ha å 

gjøre med at man strever med å typologisere en praksis som per definisjon vanskelig lar seg 

klart definere. Definisjonene er forsøk på å redusere ambivalens og flertydighet, mens 

flertydighet nettopp kan være uttrykk for viktige karakteristika ved fenomenet selv.9 Sosialt 

entreprenørskap – i likhet med selvhjelpsarbeid – er praksiser som i stor grad er 

kjennetegnet av å befinne seg «betwixt and between», de konstitueres i grenseland mellom 

ulike kategorier og «sammensmelter hidtil atskilte sociale og økonomiske logikker» 

(Jørgensen 2017, s. 89). I kapittel 12 vil jeg diskutere nærmere hvordan og i hvilken grad 

selvhjelpsarbeid kjennetegnes av hybriditet og hvilke implikasjoner det kan ha for 

politisering og institusjonalisering av feltet.  

Klassifiseringer som særlig blir referert, er Katz og Benders fra 1976 og Schubert og Borkman 

fra 1991. Begge opererer med 5 gruppetyper. Mens Katz og Bender og andre legger vekt på 

formålet med gruppene; type problem gruppene tar for seg, målsetting for arbeidet og om 

de jobber innadrettet eller utadrettet (Katz & Bender, 1976),10 har Schubert og Borkman en 

mer teoretisk tilnærming hvor de tar utgangspunkt i gruppers organisasjonsform, relasjon til 

profesjonelle og bruk av type kunnskap (M. A. Schubert & Borkman, 1991 ).11 Kombinasjoner 

av disse dimensjonene gir et kontinuum av gruppetyper, fra helt uavhengige grupper, via 

tilknyttete, underordnede og blandete til eksternt styrte (se også norsk gjengivelse i Thuen & 

Carlsen, 1998). Eksternt styrte grupper er ikke å regne som selvhjelpsgrupper, men som 

profesjonelt ledete støttegrupper, mens de blandete faller i en gråsone mellom 

selvhjelpsgrupper og støttegrupper.12  

                                                      
9 I en gjennomgang av ulike definisjoner av selvhjelp, kaller Hjemdal et al. selvhjelp for et «flytende fenomen» 
(1998, s. 6). 
10 Katz og Benders typologi: 1. Grupper som fokuserer på self-fulfillment og personlig vekst 2. grupper som 
arbeider for social advocacy 3. grupper som arbeider for å skape alternative måter å leve på (for eksempel for 
homofile) 4. Grupper som fungerer som beskyttelse/tilfluktsted for «de desperate» (outcast haven eller «rock 
bottom» groups, for eksempel organisasjoner for rusavhengige). 6. Gruppe av blandet type, som 
kombinerer/deler karakteristika av to eller flere kategorier. 
11 Schubert og Borkman legger til grunn to hoveddimensjoner: Ekstern avhengighet (i hvilken grad gruppa er 
autonom eller avhengig av eksterne ressurser) og kilder for og utøvelse av intern autoritet. Innenfor den 
interne dimensjonen opererer de med fire underdimensjoner: Type kunnskap som gruppa baserer seg på 
(erfaringsbasert eller fagkunnskap), makt lokalisert i gruppa (i hvilken grad medlemmene er suverene i å sette 
betingelser for gruppas virkemåte), former for og grader av ledelse og profesjonelles rolle og innflytelse. 
12 I Schubert og Borkmans typologi er Anonyme alkoholikere et fremtredende eksempel på en tilknyttet 
gruppeform. Om vi anvender typologien på SN-grupper, er de vanskeligere å plassere. De har både trekk av 
tilknyttete og underordnede. I en viss forstand er de mindre autonome enn AA ved at kriterier for 
medlemsskap og sammensetningen av gruppa gjøres av igangsettere som selv ikke er deltakere. Samtidig er 
ledelse formelt flatere i SN-grupper ved at ingen utpekes til å lede møtene, reglene for samtalene er mindre 
strukturert og formen mer åpen enn på AA-møter. 

Psykologene Thuen og Carlsen (1998) har utviklet en typologi for norske forhold, hovedsakelig basert 
på Katz og Bender, Borkman og psykologen Levy (1976), samt forskningslitteratur om frivillige organisasjoner i 
Norge generelt. Typologien tar utgangspunkt i tre dimensjoner: I hvilken grad gruppenes aktivitet er innover-
rettet eller utover-rettet, om fokus ligger på at deltakerne hjelper og støtter hverandre, eller om de jobber for 
politiske endringer. Dernest om gruppene «aksepterer rådende ideologi innenfor sitt område» (s. 33), med 
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En viktig referanse, særlig i nordisk sammenheng, er sosiologen Keld Høgsbros bredt anlagte 

analyse av sivilsamfunn og sosiale bevegelser i Danmark. Her skiller han mellom 

selvorganisert og igangsatt selvhjelp (Høgsbro, 1992). Som Thuen og Carlsen viser (1998), 

tilsvarer selvorganiserte grupper langt på vei de uavhengige gruppene i Schuman og 

Borkmans typologi, og igangsatte grupper tilvarer det de kaller styrte grupper. 

Et gjennomgående poeng er at det er viktig å skille selvhjelpsgrupper – hvor det er 

deltakerne som i hovedsak styrer gruppa – fra ulike typer støttegrupper som ledes av 

profesjonelle (Borkman, 1990, 1999; Gotaas, 2012; Matzat, 1992a, b; Munn-Giddings & 

Borkman, 2005). Som jeg kommer tilbake til, har grenseoppgangen overfor helsevesenet og 

behandlingsapparatet vært definerende opp gjennom selvhjelpfeltets utvikling, noe som 

også gir seg utslag i forskningens arbeid med typologisering (se kap. 2 og 12) (Borkman, 

1990). Selvhjelp skiller seg også fra likemannsarbeid definert som «(…) erfaringsbasert hjelp 

og veiledning fra én person til en annen» (Olsen & Langeng, sitert i Hjemdal et al., 1998, s. 

27). Her gis hjelpen i hovedsak én vei og er ikke basert på samme gjensidighetsprinsipp som i 

selvhjelpsgrupper. I mange arbeider trekkes det også et skille mellom selvhjelpsgrupper og 

interesseorganisasjoner, mens andre opererer med overlapp mellom kategoriene (for 

eksempel Kofahl, Trojan, Knesebeck & Nickel, 2014).  

Felles for de fleste tilnærminger er at grupper, for å regnes som selvhjelpsgrupper, må 

oppfylle visse kriterier som dreier seg om autonomi, gjensidighet, likeverd og bruk av 

erfaringsbasert kunnskap: Deltakelse er frivillig, gruppa består av likeverdige deltakere 

(peers) som veksler på å gi hjelp og personlige erfaringer. Deltakerne er i fellesskap ansvarlig 

for gruppearbeidet. Fagfolk eller ekstern ekspertise kan spille en rolle som tilretteleggere, 

men har i hovedsak en underordnet eller tilbaketrukket rolle.13  

De fleste definisjoner har også som kriterium at deltakere kommer sammen omkring et felles 

problem: «Self-help/mutual aid groups are self-organising groups where people come 

together to address a shared health or social issue through mutual support» (Seebohm et al, 

2012, s 391). Her skiller Selvhjelp Norges forståelse seg klart ut, ved å promotere grupper på 

tvers av problematikk, samtidig som selvhjelpsforståelsen skal favne problemspesifikke 

                                                                                                                                                                      
andre ord i hvilken grad de representerer en alternativ ideologi (forfatterne holder som sannsynlig at de fleste 
selvhjelpsgrupper i Norge, som en del av frivillig sektor og i likhet med sektoren generelt, er «statsvennlig»). 
13 Munn-Giddings og Borkman opererer med en minimumsdefinisjon (som de deretter bygger ut med flere 
elementer): “They are run for and by people who share the same health or social issue. Their primary source of 
knowledge is based on sharing direct experience. They occur as voluntary collectives predominantly in the third 
sector of society as opposed to statutory or private sectors” (Munn-Giddings & Borkman, 2005, s. 139). – Katz 
og Benders klassiske definisjon er formulert slik: “Self-help groups are voluntary, small group structures for 
mutual and the accomplishment of a special purpose. They are usually formed by peers who have come 
together for mutual assistance in satisfying a common need, overcoming a common handicap or life-disrupting 
problem, and bringing about desired or social and/or personal change. The initiators and members of such 
groups perceive that their needs are not, or cannot be, met by or through existing social institutions. Self-help 
groups emphasize face-to face social interactions and the assumption of personal responsibility by members. 
They often provide material assistance, as well as emotional support; they are frequently “cause”-oriented, and 
promulgate an ideology or values through which members may attain an enhanced sense of personal identity” 
(Katz & Bender, 1976, s. 278). 
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grupper.14 Interessant nok har jeg funnet én eneste forskningsreferanse utenfor Norge som 

nevner selvhjelpsgrupper på tvers. Det gjelder en klassifisering fra 1970-tallet av den 

amerikanske psykologen Leon Levy hvor han inkludererer grupper der deltakerne har som 

mål å få til:15 «(…) personal growth, self-actualization and enhanced effectiveness in living 

and loving. In contrast to other types of groups, there is no core problem which brings 

members of these groups together; instead, there is the shared belief that together they can 

help each other to live a better life» (L. H. Levy, 1976, s. 331). Levy refererer ikke til 

empiriske studier av slike grupper og så langt jeg kan se fra hans egne arbeider, studerer han 

selv bare problem- og diagnose-spesifikke grupper (L. H. Levy & Derby, 1992).16 Med andre 

ord er sammensatte grupper, så langt jeg har kunnet kartlegge, ikke beskrevet i 

forskningslitteraturen internasjonalt. 

I de skandinaviske landene brukes for det meste betegnelsen «selvhjelp» og 

«selvhjelpsgrupper», mens i engelskspråklige land ansees dette som en svært bred term og 

både praktikere og forskere opererer ofte med mer spesifikke betegnelser hvor 

gjensidighetsaspektet kommer tydeligere fram: «mutual help group, «mutual aid», «mutual 

support group» (Pistrang, Barker & Humphreys, 2008; Boyce, 2016). Thomasina Borkman 

satte i sin tid en standard ved å bruke «Self-help/mutual aid».17 I Storbritannia kalles 

selvhjelpsgrupper ofte for «peer support group». I følge Visram, Roberts og Seebohm (2012) 

gjelder det først og fremst som betegnelse for grupper knyttet til psykisk helse. Med 

fremveksten av internettbaserte grupper, ser det ut til at «MASH-groups» (Mutual Aid Self-

Help) i økende grad brukes om grupper som møtes ansikt til ansikt som kontrast til «online 

self-help groups» og «internet support groups» og som ofte modereres av profesjonelle 

helsearbeidere (Gottlieb & Stroud, 2015). 

                                                      
14 Som nevnt, er en utbredelse av grupper på tvers et fenomen vi per i dag bare kjenner fra Norge og Selvhjelp 
Norges definisjon reflekterer dette (definisjonen er foranket i Nasjonal plan for selvhjelp fra 2004 og Nasjonal 
plan for selvhjelp 2014-2018. I kapittel 12 diskuterer jeg enkelte endringer fra første til andre utgave av planen  
(Helsedirektoratet, 2014; Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Jeg vil presisere at definisjonene er vide og 
inkluderer problem- og diagnosespesifikke grupper (se kap. 12). 
15 Type I tar sikte på å endre eller kontrollere atferd (AA eksempel). I Type II går ikke deltakerne inn for å endre 
status, men hjelpe hverandre til å håndtere en belastende (stressende) livssituasjon. Type III er rettet inn mot 
«overlevelse» for avvikende eller diskriminerte grupper gjennom å få til/med fokus på bedret selvtillit og 
bevissthetsøkende aktiviteter, inkludert politisk arbeid og endring av levevilkår (enkelte bevissthetsøkende 
grupper for kvinner, grupper for homofile). 
16 Levy knytter «grupper på tvers» til et annet fenomen som var populært på 70-tallet, det vil si i den perioden 
han utarbeider typologien; terapigrupper for generell, personlig bevisstgjøring som ikke er basert på felles 
inngangsproblem eller diagnose (såkalte Encounter eller T-groups). Jeg kommer tilbake til denne typen grupper 
i kapittel 2. 
17 Borkman baserer seg på begrepsbruken fra The International Conference on Self-Help/Mutual Aid i Ottawa i 
1992. Hun bruker «self-help»/mutual aid» som en generell term som viser til kombinasjonen av individuelle og 
kollektive aspekter. «Selvhjelp» forstås bredt:  «(….) an individual’s taking action to help him- or herself, often 
drawing on latent internal resources and healing powers within the context of his or her lived experience». 
Mens «Mutual aid or mutual help refers to individuals joining together to assist one another either 
emotionally, socially or materially» (Borkman 1999, s. 4). «Self-help group» bruker hun spesifikt om praksiser 
som kombinererer disse to tilnærmingene i «synergistic interdependence».  
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Metodiske vilkår 

Det blir ofte pekt på tre metodiske problemer når det gjelder forskning på selvhjelp: For det 

første fører mangfoldet av praksiser til vanskeligheter med å avgrense fenomenet og til 

«forvirring» om hva det er man undersøker og eventuelt sammenlikner (Kyrouz, Humphreys 

& Loomis, 2002).18 Som nevnt, er det stor enighet om at det går et viktig skille mellom 

grupper som ledes av profesjonelle og grupper som leder seg selv, eventuelt hvor 

fagpersoner spiller en tilbaketrukket rolle. I praksis finnes det imidlertid en rekke grader av, 

og former for, involvering av fagpersoner og ulike kombinasjoner av autonomi og ledelse 

(Gotaas, 2012). Når det gjelder avgrensning mot interesseorganisasjoner har dette antakelig 

blitt enklere med tiden, ettersom praksis har gått i retning av at gruppe-aktivitet og 

sosialpolitisk arbeid i større grad skilles fra hverandre (se kap. 2). 

For det andre: Ettersom selvhjelpsgrupper er basert på anonymitet og ikke-byråkratisk 

organisering, ligger det i sakens natur at det er tilnærmet umulig å skaffe fullgode oversikter 

over antall grupper og deltakere innen et gitt problemfelt eller geografisk område (det er 

ofte heller ikke etterstrebet av selvhjelpsaktørene selv) (Matzat, 2001-2002). Det gjør det 

også vanskelig å måle selvhjelpsaktivitet på tvers av land. Ifølge Anonyme Alkoholikere (AA)s 

hovedkontor, var AA i 2018 etablert i 180 land med til sammen 2 millioner medlemmer.19 

Ifølge Hjemdal et al. sin kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i Norge fra 1994, estimerte de at 

det da fantes mellom 2000 til 3000 selvhjelpsgrupper av ulik type med til sammen 20 000 til 

30 000 medlemmer.20 Karlsson sammenlikner dette med tall fra en senere kartlegging i 

Sverige, hvor han finner liknende tall som i Norge og Danmark. Jeg har ikke funnet nyere, 

nordiske tall. Det kan være et utslag av den nevnte «modningen» av selvhjelpsforskningen, 

hvor man ikke lenger har det samme behovet for å (be)vise fenomenets eksistens og 

utbredelse.  

Det kan nevnes at Selvhjelp Norge holder oversikt over organisasjoner og instanser som 

setter i gang selvhjelpsgrupper og har utarbeidet en egen oversikt over selvhjelp innen rus 

og psykisk helse (SN 2009, 2015), men senteret forsøker ikke å samle inn tall for grupper og 

deltakere nasjonalt. Hos LINK Oslo registreres grupper og deltakere, av anonymitetshensyn 

slettes imidlertid alle kontaktopplysningene når gruppene avsluttes.21  

                                                      
18 Dette ansees først og fremst som problematisk for kvantitative reviews og i studier hvor man er på jakt etter 
målbare effekter.  
19 https://www.aa.org/pages/en_US/aa-around-the-world. Hovedkontoret i New York: General Service Office 
(GSO) (lesedato 23.12.2019). 
20 Karlsson (2006, s. 22) viser til beregninger hvor 0,5 % av befolkningen i de kartlagte kommunene i Sverige, 
0,6 % i Norge og 0,7 % i Danmark deltar i en selvhjelpsgruppe (tallene er hovedsakelig fra 1990-tallet). I en 
sammenfatning fra 2001 viser Adamsen og Rasmussen (2001) til tall fra Tyskland, hvor fra 2 – 8 % av 
befolkningen deltar i gruppe, mens estimerte tall for Norden på denne tiden var 0,2- 0,7 %. Det er grunn til å ta 
tallene fra Tyskland med en klype salt, ettersom selvhjelpsgrupper der er en del av ordningen med offfentlig 
sykekasse og slik en del av behandlingsaaparatet. I 1997 anslo amerikanske forskere at 25 millioner 
amerikanere hadde gått i selvhjelpsgruppe en gang i livet og at 10 millioner hadde deltatt i en gruppe året 
forut. (=18 % av befolkningen og 7% siste år, referert i Adamsen og Rasmussen (2001)). 
21 LINK gjennomførte en deltakerundersøkelse i 2007 med 34 respondenter fra et utvalg på 64 deltakere (se 
fotnote i kap 3). 

https://www.aa.org/pages/en_US/aa-around-the-world
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Et tredje forhold gjelder utvalg av selvhjelpsgrupper og informanter (Bjerke, 2006-2007, 

Hjemdal et al., 1998, Levy, 2000). Fravær av «bokholderi» hos instanser som setter i gang 

grupper gjør at utvalget lett blir skjevt. Man får tilgang til deltakere som går i gruppe og ikke 

de som av ulike grunner har sluttet. Ettersom deltakelse er frivillig og formelt uforpliktende, 

kan man anta at terskelen for å slutte er lav, dersom folk synes de får lite igjen for 

deltakelse. Et tilhørende aspekt er at man sjelden får undersøkt grupper som avsluttes etter 

kort virketid (Chaudhary, Avis & Munn-Giddings, 2010). Dette har betydning for det 

empiriske grunnlaget når det gjelder å vise deltakeres utbytte og å finne årsaker til at noen 

grupper virker dårligere enn andre. Disse begrensingene vil lettere prege studier hvor man 

ikke har hatt tid og mulighet for å følge prosesser over tid, slik som i kortere evalueringer og 

masteroppgaver.22  

Om hva og hvordan forskes det – hva slags kunnskap har forskningen generert? 
Internasjonalt har forskningen vært dominert av studier av selvhjelp på rus- og 

avhengighetsfeltet, først og fremst Anonyme Alkoholikere og andre 12-trinnsgrupper eller 

behandlingsgrupper basert på 12-trinnsmodellen, særlig i USA (Gottlieb & Stroud, 2015). 

Med fremveksten av grupper som bruker andre modeller for selvhjelpsarbeid, på et bredt 

spekter av helseproblemer og sosiale problemer, har deler av forskningen etter hvert også 

tatt for seg slike. Det gjelder kanskje særlig innenfor psykisk helse og grupper for fysiske og 

til dels kroniske lidelser, slik som kreft og brystkreft. Ifølge Gottlieb og Stroud, har imidlertid 

den økende forskningsinteressen fra omkring årtusenskiftet først og fremst vært konsentrert 

om online selvhjelpsgrupper og ulike former nettbaserte grupper for gjensidig hjelp og 

støtte.  

Ettersom jeg ikke har funnet litteraturoversikter som tar for seg det brede spekteret av 

selvhjelpsforståelse og/eller forskningstilnærminger, lager jeg her en skissemessig 

kategorisering (referansene er eksempler og listen langt fra utfyllende). Blant perspektiv og 

tema som har vært fremtredende i litteraturen om selvhjelp, er det grunn til å fremheve: 

1. Et individorientert perspektiv der man har fokusert på helsemessige og terapeutiske 

virkninger av gruppedeltakelse (Pistrang, Barker & Humphreys, 2008). Studiene anvender 

ofte et medisinsk-faglig perspektiv («treatment-outcome perspective»), først og fremst 

på grupper for avhengighetsproblematikk, spesielt AA, og er i stor grad basert på 

kvantitativ metode (Humphreys, 2004).  

2. En tilnærming hvor man først og fremst betrakter selvhjelpsarbeid som en sosial 

bevegelse, som mobiliseringsarbeid nedenifra (Borkman, 1999; Høgsbro, 1992; Katz 

1981, 1993; Mäkelä et al., 1996; Trojan, Halves, Wetedorf & Bauer, 1990;   Zimmerman 

et al., 1991) og sett i relasjon til velferdsstatens utvikling (Adamsen, 1997; Brottveit, 

Feiring & Zeiner, 2019b; Brottveit et al., 2019a; Karlsson, 2006; Kurube, 1992, 1997; 

Nylund, 2000; Stokken, Barstad & Thokle, 2012). Denne interessen har til dels dreid i 

                                                      
22 Flere norske studier har imidlertid fremskaffet empiri om slike prosesser, se nedenfor. 
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retning av å se selvhjelpsarbeid i et medborgerskapsperspektiv (Chaudhary, 2014; 

Chaudhary, Avis & Munn-Giddings, 2012).  

3. Et lærings- og mestringsperspektiv med vekt på erfaringskunnskap og 

empowermentprosesser, både på individ- og gruppenivå (Borkman, 1976, 1999; Boyce, 

2016; Brottveit, 2013a, 2019a; Busch, 2015a, 2015b; Eidheim, 2000; Humphreys, 2004; 

Karlsson, 2006; Sandaunet, 2008a; Seebohm et al., 2013; Stang, 2009). På 1990-tallet var 

man særlig opptatt av selvhjelpsgrupper som arenaer for normalisering av livsproblemer 

og sosial nettverksbygging og derigjennom økt livsmestring (Abrahamsen, 1995; 

Adamsen, 1997, 2002; Hjemdal et. al., 1996). 

4. Studier som ser på grupper som kulturelle arenaer for identitetsarbeid og 

sosialiseringsprosesser. Til dels kombinert med et healingperspektiv. Dette perspektivet 

har vært særlig fremtredende i studier av AA og andre 12-trinnsgrupper og inkluderer 

tema som religiøsitet (trossystem), symbolbruk og retorikk (Antze, 1987; Cain, 1991; 

Denzin, 1993; Ferentzy, Skinner & Antze, 2006, 2010; Frois, 2009; Mäkelä et al., 1996; 

Steffen, 1996, 1997; M. Swora, 1997; M. G. Swora, 2001a, b, 2004), samt 

konversasjonsanalyse i AA-grupper (Arminen, 1998a, 2001, 2004) og i grupper for 

demente (Linda Örulv, 2008; 2012). Valverde (1998) og Valverde og White-Mair (1999) er 

relativt alene om å analysere AAs teknikker for selvforvaltning i et Foucault og Rose-

inspirert governance-perspektiv. Her kan man også gruppere mange av studiene under 

pkt. 3 (f. eks. Boyce, 2016 og Busch 2015a, 2015b). 

5. I tillegg er det tradisjon for å se selvhjelp i relasjon til helsetjenestene og profesjonene, 

ved for eksempel Humphreys (2004), Kofahl, Trojan, Knesebech & Nickel (2014), Matzat 

(2006-2007) og Vederhus (2012). Ifølge Borkman (1991), var hovedfokus lenge de 

profesjonelles holdning til selvhjelpsgrupper (Gidron & Hasenfeld, 1994; Kurtz, 1997). 

Temaet kan både være knyttet til perspektiv 1, hvor selvhjelp vurderes i form av 

«outcome»; i hvilken grad grupper viser seg effektive, ofte sammenliknet med rene 

behandlingstiltak (Kyrouz et al., 2002; Pistrang, Barker & Humphreys, 2008, Humphreys 

2004), eller perspektiv 2, hvor det diskuteres hvilken posisjon selvhjelpsarbeid kan ha 

organisatorisk og kunnskapsmessig i relasjon til behandlingsapparatet (Adamsen, 1997; 

Adamsen & Rasmussen, 2001; Borkman, 1999; Borkman & Munn-Giddings, 2008; 

Damen, Mortelmans & Van Hove, 2000; Karlsson, 2006; Munn-Giddings & Borkman, 

2005; Munn-Giddings et al., 2011, 2013). Temaet kobles i stor grad til perspektiv 3 og 4, 

som supplerende og/eller alternativ tilnærming til håndtering av sykdom og personlige 

problemer (Sandaunet 2008; Stang, 2009). Deler av litteraturen tar for seg mer konkrete 

samarbeidsrelasjoner mellom selvhjelpsarbeid og fagfolk (Abrahamsen,1995; Gotaas 

2012, 2019; Hjemdal et al., 1996; Munn-Giddings et al., 2013; Schubert, 2015; Toro et al., 

1988; Wilson 1995). I en del arbeider, først og fremst nordiske, diskuteres 

selvhjelpsarbeidets posisjon som en del av frivillig sektor, i relasjon til statens innflytelse 

over aktiviteten (Nylund, 2000; Stokken, Barstad & Thokle, 2012) og til former for 
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styringsrasjonalitet (Gotaas, 2019; Hedlund & Landstad, 2012; Hedlund, Landstad & 

Tritter, 2019; Høgsbro, 2012). 

De ulike orienteringene vil ofte overlappe og mange av arbeidene kan plasseres i flere 

kategorier, der spesielt tema 3 og 4 – og til dels 5 – kan være fremtredende i samme studie. 

Det gjelder ikke minst arbeidene til selvhjelpsforskningens nestor, Thomasina Borkman. I 

klassikeren “Understanding self-help/mutual aid. Experiential learning in the commons” 

(1999) la hun et bredt grunnlag for videre kvalitativ forskning på feltet. Hennes tilnærming 

var banebrytende ved at hun utviklet et overgipende lærings- og empowermentperspektiv 

og argumenterte for å studere selvhjelpsgrupper som meningsskapende praksiser i seg selv, i 

stor grad som alternativ til fag- og ekspertkunnskap. Borkmans teori omkring 

erfaringskunnskapens betydning viser hvordan gjensidighetsprosessene i gruppa kan bevirke 

opplevelse av mestring, identitetstransformasjon og omdefinering av sosiale stigma. 

Samtidig vil disse prosessene ofte føre til endringer i deltakernes relasjon til profesjonene 

(mer om Borkman i kap. 5).23 

Datatilfang 

Når det gjelder metode, er empirien i stor grad basert på kvalitative data i form av intervju-

undersøkelser eller kvantitative surveyundersøkelser, eller en kombinasjon av disse. Relativt 

få av de ikke-antropologiske studiene benytter observasjons- og samhandlingsdata, evt. i 

kombinasjon med intervju. Det er viktige unntak, blant annet den amerikanske sosiologen 

Norman K. Denzins klassiske etnografiske og fenomenologiske analyse av sosialisering og 

transformasjon av selvet i rehabiliteringsprosesser for alkoholikere (1993). Han gjør bruk av 

et bredt materiale fra tre behandlingssentre og fra utallige AA-møter i det østlige USA. Når 

Mäkelä et al. (1996) gjør en komparativ studie av AA i 8 land, er analysen delvis basert på 

observasjonsdata. Det er interessant at disse arbeidene og, så langt jeg kan se, de fleste 

sosiologiske studiene av AA som inkluderer samhandlingsdata, i liten grad tar for seg 

betingelser for spesifikke gruppers utvikling over tid. Fokus er i stedet på AA som en 

helhetlig, kulturell form der AA-møtet er byggesteinen som genererer medlemmenes sterke 

fellesskap. Både åpne møter og gruppemøter har i stor grad form av en felles, standardisert 

praksis.24 Blant kvalitative undersøkelser av selvhjelpsgrupper generelt er det ellers, i følge 

Chaudhary et al. (2012), en overvekt av single-case studies, det vil si undersøkelser av 

enkeltgrupper (og dermed lite vekt på komparasjon). Som jeg kommer tilbake til, har vi i 

Norge og Norden imidlertid flere studier som, i ulik grad, også benytter samhandlingsdata.25  

                                                      
23 I Brottveit og Feiring (2019) tar vi utgangspunkt i tema 2, i kombinasjon med tema 3 og i noen grad 5. 
24 Denzin fremholder at han studerer individuelle erfaringer med tilfriskningsprosesser og presenterer en 
«idealtype» for å finne frem til «the universal, or generic structures of recovery» (2007, s. 11). Som jeg 
beskriver senere, har sosialantropologen Frois (2009) fulgt tre typer 12-trinnsgrupper over tid (se også kap 4). 
For øvrig brukes betegnelsene «møte» og «gruppe» ofte synonymt (Denzin 1993, s. 260). Medlemmer kan også 
veksle mellom grupper og mellom åpne og lukkede møter. 
25 Abrahamsen (1995), Hjemdal e al. (1998), Seltzer og Gabor (2009) og Stang (2009) benytter i varierende grad 
data fra samhandling ansikt til ansikt, Bjerke (2006-2007) og Sandaunet (2009) fra online-grupper. 
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I Storbritannia har Boyce (2016), som en del av et bredere anlagt forskningsprosjekt 

(ESTEEM),26 studert grupper for selvskadere. Boyces hoveddata er fra kvalitative intervju, 

men hun supplererer med innsikter fra deltakelse på gruppemøter som hun etter hvert ble 

invitert med på. Som del av det samme prosjektet, skriver Visram og Roberts, som selv har 

erfaring som kreftpasienter, i samarbeid med forskere (Visram, Roberts, Seebohm, Boyce, 

Chaudhary, 2012).27 I flere amerikanske studier inkluderer forskeren sin egenerfaring som 

AA-medlem: Hoffman (2006), Lechner (2003), Wilcox (1998). Karp (1992) inntok en 

dobbeltrolle i studiet av en selvhjelpsgruppe for folk med manisk-depressive lidelser; som 

feltarbeider og som deltaker med egenerfaring.28 Norske Trond Nergaard Bjerke utformet en 

liknende rolle i en nettbasert AA-gruppe (2006-2007).  

Selvhjelpsforskningens nevnte nestor, Thomasina Borkman, gjorde deltakende observasjon i 

en gruppe for stammere i 2 år og fulgte gruppa de 6 neste. Hun gir etnografiske beskrivelser 

med særlig fokus på stadier i gruppas utvikling, inkludert organisatoriske faktorer, og 

analyserer betingelser for prosesser som skaper nye fortolkningsrammer. Sentralt er 

generering av erfaringskunnskap for omdefinering av stigma og kritikk av profesjonenes 

behandlingsmetoder.  

Jeg vil fremheve Linda Örulvs (2012) finstemte konversasjonsanalyse fra en svensk 

selvhjelpsgruppe for folk med demens (hvor profesjonelle tilrettela, men holdt seg i 

bakgrunnen på møtene). Ut fra et eksplorerende, etnografisk orientert aktørperspektiv 

kombinert med en lingvistisk tilnærming gjør hun bruk av materiale basert på feltarbeid og 

lydopptak over en periode på ett og et halvt år. Örulv viser hvordan deltakerne gjennom 

felles identifikasjon og gjensidig utveksling generer erfaringskunnskap, men også 

begrensningene den progressive sykdommen gir for å akkumulere denne kunnskapen.29 

Med unntak av blant annet nevnte Abrahamsen, Arminen, Bjerke, Borkman, Denzin, 

Sandaunet og Örulv, er det få av disse studiene som fremskaffer og bruker 

observasjonsmaterialet etnografisk; i form av en systematisk gjennomgang av 

samhandlingsdata. Ofte brukes samhandlingsdata generelt eller anekdotisk (Hjemdal et al., 

1998, Levy, 1981). En konsekvens av dette er at det er relativt få studier som frembringer 

analyser av gjensidighetsprosesser over tid og går dypere inn i hvordan denne gjensidighet 

konstitueres.  

                                                      
26 ESTEEM - prosjektet (Effective Support for Self Help/Mutual aid groups) fra 2010- 2013 ble definert som 
“participatory action research” hvor man undersøkte forholdet mellom selvhjelpsgrupper og helse- og 
sosialarbeidere for å finne frem til hvordan de profesjonelle best kunne støtte oppunder lokale 
selvhjelpsgrupper.  
27 Medforskning er en trend i kvalitativ helseforskning. 
28 I metodediskusjonen i kap 4 kommer jeg kort inn på flere av disse studiene.  
29 Örulvs analyse eksemplifiserer Borkmans tese (1999) om at selvhjelpsgrupper produserer et «liberating 
meaning perspective», i dette tilfelle ved at deltakerne setter seg i stand til å møte omverdenens 
stigmatisering, ta en rolle som aktive medborgere og innvirke på egen livssituasjon og utforming av fremtidig 
omsorgsbehov. Sosiologen Ilkka Arminens har gjort detaljerte konversasjonsanalyser av finske AA-møter basert 
på lydopptak fra 12 åpne møter. Til forskjell fra Örulv, var han ikke selv til stede, men fikk AA-gruppa til å gjøre 
opptakene, som er offentlig tilgjengelig hos AAs hovedkontor i Finland (Arminen 1998, 2001, 2004). 
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Samlet sett er det relativt lite forskning omkring selvhjelpsgruppers virkemåte og utvikling 

over lengre tidsspenn og lite kvalitativ forskning utover intervju-undersøkelser. Av de 

kvalitative undersøkelsene har mange form av studier av enkeltgrupper. 

Samhandlingsprosesser i gruppene er imidlertid i liten grad observert og teoretisert og det er 

få komparativt orienterte studier. Mye av forskningen er formet ut fra helsefaglige ståsted 

med fokus på mestrings- og rehabiliteringsprosesser. En del studier ser selvhjelp i lys av 

tema som sosialt nettverk og sosial mobilisering. Relasjonen til profesjonene og 

tjenesteapparatet er fremtredende. I studier av AA og andre 12-trinnsgrupper er identitets- 

og sosialiseringsperspektiv dominerende.  

Virkninger av selvhjelpsgrupper – og betydning på samfunnsnivå 

Når det gjelder individorienterte, helsemessige og terapeutiske studier, har man forsøkt å 

finne frem til objektive kriterier for å måle om deltakelse i grupper har målbar effekt på 

deltakernes helsetilstand. I en reviewartikkel finner Pistrang et al. evidens for at 

selvhjelpsgrupper kan ha slik effekt (2008).30,31, 32  

I studier basert på deltakernes selvrapportering i form av kvantitative eller kvalitative 

intervjuundersøkelser, er fremtredende funn at deltakere mener at de gjennom den sosiale 

støtten i gruppa opplever bedret selvfølelse og bedrede sosiale relasjoner, økt 

mestringsevne og mindre grad av sosial isolasjon og (eventuelt) mindre opplevelse av 

stigma, samt tilegner seg ny kunnskap og utvikler nye perspektiv (blant annet Boyce, 2016, 

2018; Borkman 1999, Adamsen & Rasmussen, 2001; Hedlund og Landstad, 2011; Hjemdal et 

al., 1998; Abrahamsen, 1995; Gray, Fitch, Davis & Philips, 1997;  Trojan, 1989). Kyrouz et al. 

(2002) gjør en gjennomgang av i alt 45 longitudinelle studier (så langt jeg kan se baserer 

                                                      
30 Humprheys (2004) går gjennom en rekke studier av effekt av deltakelse i selvhjelspgrupper for ulike typer 
avhengighet, de fleste viser positive virkninger for deltakerne. I en meta-analyse av 7 studier i form av RCT 
(randomized controlled trials) «peer support interventions» for folk med depressiv lidelse, finner Pfeiffer et al. 
(2011) at slik «intervensjon» reduserer depressive symptomer «more than usual care alone», og i samme grad 
som kognitiv atferdsterapi. Studien er imidlertid problematisk av flere grunner: Ved at den ikke skiller mellom 
ulike praksiser; selvhjelpsgrupper, støttegrupper og likepersonarbeid én til én, og heller ikke mellom 
samhandling ansikt til ansikt eller over telefon; ved at man måler «intervensjoner», som selvhjelpsarbeid per 
definisjon ikke er (se Humphreys 2004 i fotnote nedenfor) og ved at det er høyst uklart hva 
sammenlikningskategorien «usual care» går ut på. Slik sett illustrerer studien hvordan selvhjelpsgrupper i ulike 
sammenhenger har blitt evaluert gjennom lite egnede forskningsdesign. 
31 Når det gjelder å måle effektivitet («outcome»), som særlig er et tema i medisinsk-psykologisk orientert 
forskning, viser Levy til at «intrinsic positive bias effect» gjør seg særlig gjeldende i forskning om 
selvhjelpsgrupper. Selvhjelpsgrupper ser ut til å vies relativt stor oppmerksomhet i amerikansk «Community 
Psychology» som et verdifullt «social support system» sett i relasjon til helsetjenestene (Levy, 2000). 
32 Humprheys har advart mot en type studier med «Treatment-evaluation perspective» (Humprehys, 2004) 
hvor man sammenlikner selvhjelp med andre, profesjonelt ledete intervensjonstiltak (som jo selvhjelp per 
definisjon ikke er, ettersom det er frivillig og drevet nedenifra) og ser på effekten for de symptomene som var 
årsak til at deltakere begynte i gruppe. Andre mener at «it is still essential to examine the evidence and 
outcome from a treatment-evaluation point of view, that is, to determine the extent to which groups help their 
members directly with the problems that brought most of them into a group in the first place” (Gottlieb & 
Stroud, 2015, p. 111). Her bør det poengteres at slike studier forutsetter at deltakere på forhånd har et klart 
definert og avgrenset problem (diagnose) før de begynner i gruppe og at problemdefinisjonen ikke endres 
underveis (noe som ofte nettopp er en virkning av deltakelse). 
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studiene seg både på data i form av selvapportering og mer objektive variabler, f.eks. bruk 

av medisiner og grad av tilbakefall) som gir liknende resultater, i tillegg til mindre bruk av 

helsetjenester. I en bredt anlagt, nyere kvalitativ studie av i alt 21 selvhjelpsgrupper i 

Storbritannia, relatert til en rekke forskjellige problemer omkring helse og/eller sosial 

situasjon, finner Seebohm et al. (2013) «a remarkable consistency» på tvers av type grupper 

når det gjelder betydningen for deltakernes «mental well-being». Gruppene bidrar sterkt til 

«(…) enhancing control, increasing resilience and facilitating participation» (deltakelse i 

betydningen å gi støtte tilbake til gruppa) (s. 398). Samlet sett kan gruppene «(…) counter 

social isolation, increase self-confidence and help people to cope with health and social 

conditions» (Esteem 2013, s. 6).33 Et par andre studier av selvhjelpsgrupper for ulike 

diagnoser knyttet til mental helse viser overveiende positive effekter (Finn, Bishop & 

Sparrow, 2009), mens Markowitz finner positive, men også mindre uttalte og mer blandete 

virkninger (2015). 

Også andre studier nyanserer det sterkt positive bildet og antyder mer sammensatte 

virkninger for ulike deltakere (Hedlund & Landstad, 2011). Grupper kan bevirke en form for 

ensretting i problemoppfatning og identitetsforming der det gis lite rom for alternative 

tolkninger. Dette er tematisert når det gjelder AA-grupper (Hoffman, 2006), grupper for 

brystekreftopererte (Damen et al., 2000) og en gruppe for foreldre til barn med ADHD 

(Frigerio & Montali, 2016). Som nevnt, er det også et ganske utbredt fenomen at deltakere 

slutter tidlig i gruppeforløpet, disse er ofte i liten grad inkludert i forskningsstudiene og man 

vet lite om hvorfor de trekker seg (et unntak er Sandaunet, 2008).34  

Jeg vil kort peke på at forskningsdesign, metode og argumentasjon i mange av disse studiene 

reflekterer at selvhjelpsarbeid er en virksomhet som ofte kjemper for å vinne anerkjennelse 

inn mot de etablerte helsetjenestene og profesjonene. Man lar enten medisinskfaglige 

metoder sette standarden, noen argumenterer til og med for å bruke den medisinske 

«gullstandarden» RCT – Randomized Controlled Trial – (Pfeiffer et al., 2011) og hvis ikke, ser 

det som nødvendig å gi omfattende begrunnelser for hvorfor og hvordan andre tilnærminger 

må tas i bruk for å få frem relevante data.35  

Når det gjelder forskning som legger vekt på å diskutere selvhjelp som sosial bevegelse og 

betydning på samfunnsnivå, refererer Boyce (2016) ulike posisjoner der det er uenighet om 

hvorvidt selvhjelpsgrupper kan betraktes som en sosial bevegelse eller ikke, og i tilfelle, hva 

slags. Adamsen og Rasmussen (2001) mener at de i svært begrenset grad er en kilde til sosial 

og politisk endring, siden de retter blikket innover. Andre, slik som Borkman og Munn-

                                                      
33 https://www.selfhelp.org.uk/uploads/Esteem_Guide_2015_1.pdf (lesedato 10.09.2019). 
34 I en retrospektiv studie undersøker Chaudhary et al. (2010) et stort antall gruppers livssyklus (ved bruk av en 
database fra Self-Help Nottingham over grupper som oppløste seg selv mellom 1987 og 2007). 
35 Dette gjelder også i det relativt ferske ESTEEM-prosjektet i Storbritannia (nevnt over), hvor det overordnede 
formålet for prosjektet var å undersøke samspillet mellom grupper og profesjonelle og finne frem til hvordan 
profesjonelle kan fremme selvhjelpsgrupper på best mulig måte. Selv om forskerne anlegger et perspektiv der 
de i stor grad ser gruppenes virkemåte og virkning for deltakerne innenfra, «i seg selv», bruker de mye plass på 
å argumentere for at dette er viktig kunnskap som helsevesenet mangler eller ikke selv kan produsere.  

https://www.selfhelp.org.uk/uploads/Esteem_Guide_2015_1.pdf
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Giddings (2008), argumenterer for at selvhjelpsgrupper, med referanse til USA og UK «(…) 

challenge the wider, dominant healthcare systems and contribute at a national level to 

health social movements (…) by challenging the prevailing frameworks of medical discourses 

both overtly and sometimes more subtly and longer-term through identity transformation» 

(Boyce 2016, s. 59). Som jeg kommer tilbake til i kap. 2, ser det ut til å være en dreining i 

fokus, knyttet til tidsepoker. Mye av forskningen, kanskje mest i Norden, har vært knyttet til 

et ideal om grasrotbevegelse og rolle som motmakt til profesjonenes kunnskapsregimer (i 

tilllegg til Borkman i USA; f. eks. Abrahamsen, 1995; Høgsbro, 1992, 2012; Hjemdal et al. 

1998; Stokken et al., 2012). Mens når det gjelder USA og England, ser det ut til å være en 

sterkere tradisjon for studier som tar for seg hvordan selvhjelpsgrupper både kan være et 

alternativ og komplementære til behandlingsapparatet.36  

Med tiden har man blitt mer opptatt av ulike samarbeidsrelasjoner mellom selvhjelpsfeltet 

og profesjonsfeltet og hvilke konsekvenser det har for forvaltning av erfaringskunnskap 

(Schubert, 2015). Flere studier viser også en generell utvikling mot tettere sammenveving 

mellom selvhjelpspraksis og det profesjonelle helsevesenet (Adamsen & Rasmussen 2001, 

Wituk, Shepherd, Warren & Meissen, 2002, Zafiridis & Lainas, 2012). I dette ligger et 

potensial for gjensidig drahjelp som samtidig aksentuerer ambivalens og behov for 

grenseoppganger (Munn-Giddings & Borkman, 2005; Gotaas, 2019). 

Flere studier ser selvhjelpspraksis som forbundet med mer subtile maktformer og statens 

indirekte styring av borgerne, både Høgsbro (2012), Lundgren (2010) og Hedlund et. al. 

(2019) anvender Foucaults perspektiv omkring styringsrasjonalitet. Mens bl.a. Chaudhary et 

al. (2013) og Stokken et al. (2012) diskuterer selvhjelp i et Habermas-perspektiv og legger 

vekt på selvhjelpsarbeidets rolle i sivilsamfunnet og betydning for utøvelse av 

medborgerskap. 

Det blir fremhevet at til tross for at selvhjelpsgrupper forbindes med en rekke sosiale og 

helsemessige fordeler, er de lite forstått «(...) in terms of the dynamics of their interaction 

and functioning» (Frigerio & Montali, 2016, s. 935). Jeg vil tro at dette har sin bakgrunn i 

bruk av perspektiv og metode, der selvhjelp i stor grad har vært studert fra helsefaglig og 

individorienterte perspektiv og med lite fokus på empiriske studier av 

samhandlingsprosesser i gruppene. Med referanse til Storbritannia, hvor det har vært en 

sterk vekst av selvhjelpsgrupper «for hver tenkelige helsetilstand», hevder Chaudhary et al. 

(2012) at de likevel i liten grad har vært gjenstand for teoretisk analyse. 

Fra et antropologisk ståsted er det verdt å merke seg at Borkman tidlig på 1990-tallet 

etterlyste mer komparasjon på feltet; inntil da hadde man gjort mange studier av 

enkeltgrupper og det var tid for å heve blikket og se fenomenet på tvers (Borkman, 1991). Et 

svar på dette er Mäkelä et al. som i 1996 publiserte en omfattende, krysskulturell studie av 

AA som sosial bevegelse, basert på case-studier i 8 land (Mäkelä et al., 1996), (casestudiene 

                                                      
36 Så langt jeg kan bedømme, blir selvhjelpsarbeid i USA ofte knyttet til feltet Community Psychology, som tar 
for seg relasjonen mellom individet og dets sosiale omgivelser med vekt på nettverksbyggende og sosialt 
inkluderende faktorer (Borkman, 1991). 
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er publisert i Rosenqvist & Eisenbach-Stangl, 1998). De viser blant annet hvordan AA har 

spredt seg over store deler av verden gjennom å kombinere en sterkt standardisert praksis 

med rom for lokal variasjon.  

Nord-Europa og Norden 
Ifølge britiske selvhjelpsforskere har veksten i selvhjelpsgrupper i deres eget land fått liten 

oppmerksomhet: «Instead, our understanding has largely been formed by empirical 

evidence from the USA and Northern Europe»  (Boyce, 2016, s. 1; Munn-Giddings, 2003). I 

USA er det empiriske grunnlaget, som nevnt, først og fremst AA og 12-trinnsgrupper. 

I Nord-Europa kan det se ut til at den empiriske og teoretiske interessen samlet sett har 

favnet videre. Sosialmedisinske miljø i Tyskland har forsket på, og bidratt i, utviklingsprosjekt 

omkring pasientinvolvering og partnerskap mellom selvhjelpsgrupper (inkludert pasient- og 

interesseorganisasjoner) og helsevesenet, spesielt sykehus (Trojan 2014, Kofahl, 2014).37 

Psykologen Jürgen Matzat har diskutert egne erfaringer med aksjonsforskningsprosjekt og 

selvhjelpsgrupper som en form for «grunnleggende psykososial terapi» (Matzat, 1992a, b) og 

dokumentert utviklingen i Tyskland med særlig oppmerksomhet omkring 

institusjonaliseringsprosesser og relasjonen til helsevesenet og profesjonene (Matzat, 2001-

2002, 2006-2007). I Belgia har Damen et al., (2000) undersøkt selvhjelpsgrupper for kvinner 

med brystkreft i det belgiske helsesystemet38, og i Franrike har antropologen Sylvie Fainzang 

studert en selvhjelpsbevegelse for alkoholikere som ikke praktiserer anonymitetsprinsippet 

(1994). 

Om vi vender oss mot Norden, og med fare for grov overforenkling, ser et oversiktsbilde slik 

ut: Feltet er hovedsakelig studert med sosiologiske perspektiv (Adamsen & Rasmussen, 

2001; Høgsbro, 2012; Hjemdal et al., 1998; Karlsson, 2002, 2006; Nylund, 2002; Hedlund & 

Landstad, 2012; Stokken & Barstad, 2012). Det er relativt få studier av 12-trinnsgrupper 

(Arminen, 1998 a, b, 2001, 2004; Steffen, 1996, 1997; Bjerke, 2006-2007; Vederhus, 2012), 

mens mange andre typer diagnose- og problemspesifikke grupper er beskrevet (blant annet 

rettet mot sosiale problemer, på 90-tallet). De empiriske studiene er i stor grad basert på 

kvalitative intervjudata (Adamsen 2002), evt. kombinert med kvantitative data (Hjemdal et 

al., 1998, Karlsson 2002, 2006) og det er få studier med etnografisk bruk av 

samhandlingsmateriale generert ansikt til ansikt (Abrahamsen, 1995; Busch 2015a, b; Örulv 

2008, 2012). Det har vært stor interesse for selvhjelp som sivilsamfunnsaktivitet og 

                                                      
37 Kofahl et al. påpeker imidlertid: « (…) the German situation is fairly unknown in other non-Germans speaking 
countries as research and public discourse in this area is predominantly written and held in German»  (Kofahl et 
al., 2014, s. 223). I kapittel 12 kommer jeg så vidt tilbake til selvhjelpsarbeidets posisjon i relasjon til den tyske 
velferdsstaten. 
38 Resultater fra kvalitative, men svært standardiserte, intervju med deltakere som virker å ha svært lite 
erfaring fra gruppemøter undergraver forfatternes konklusjon om at det er et stort spenn mellom at 
selvhjelpsgrupper har en sterk posisjon og et positivt image i helsesystemet, mens deltakere i stor grad har 
negative erfaringer: «The so-called new movement of self-help groups is not supported from the grass roots» 
(2000, s. 345). Forfatterne er så vidt inne på at det kan være spesielle forhold knyttet til denne sykdommen 
som virker inn på ønske om gruppedeltakelse. 
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sosialpolitisk bevegelse, i stor grad sett i relasjon til profesjonene og behandlingsapparatet 

(Adamsen, 1997; Adamsen & Rasmussen, 2001; Abrahamsen, 1995; Hjemdal et al., 1998, 

Høgsbro 1992, Karlsson 2006). Selvhjelp har særlig blitt studert i et nettverksperspektiv og 

senere i et tydeligere empowermentperspektiv. I mange av arbeidene er diskusjoner om 

hvordan selvhjelpsarbeid skal forstås og avgrenses fremtredende (Hjemdal et al., 1998, 

Høgsbro, 1992, Karlsson, 2002, 2006, Thuen & Carlsen, 1998, Nylund, 2000). I senere 

arbeider er dette i stor grad knyttet opp mot selvhjelpsfeltets organisatoriske og ideologiske 

utvikling sett i relasjon til endrede betingelser i velferdsstaten (Hedlund & Landstad, 2012; 

Hedlund et al., 2019; Høgsbro, 2012). Utenfor Norge kjenner jeg til 6 større arbeider i form 

av ph.d-avhandlinger: Sosiologene Karlsson (2002) i Sverige og Høgsbro (1992) i Danmark, 

antropologene Steffen (1996) og Busch (2015a) i Danmark og 

sosiolog/konversasjonsforskerne Arminen i Finland (1998b) og Örulv (2008) i Sverige. 

I en reviewartikkel finner Aglen et al. (2011) at av nordiske studier publisert i perioden 1999-

2009, er det få som «(…) provide knowledge about what self-help means outside a 

professional treatment context» (s. 817). Selv om artikkelen favner både mye videre og 

snevrere enn variasjonen i selvdrevne selvhjelpsgrupper, peker den antakelig på en aktuell 

trend, der selvhjelpsgrupper definert som aktivitet i frivillig sektor er lite fremtredende i 

forskningslitteraturen.39  

Selvhjelpsforskning i Norge 

I Brottveit et al. (2019a) omtaler vi deler av selvhjelpsforskningen i Norge. Her vil jeg gi en 

bredere og mer detaljert presentasjon for å få frem hvilken kunnskap denne forskningen har 

generert og hvordan avhandlingen plasserer seg i dette bildet når det gjelder perspektiv og 

metode. 

På 1990-tallet ble det satt i gang to store forskningsprosjekt omkring selvhjelpsgrupper 

finansiert av Sosialdepartementet /Sosial- og helsedepartementet. I kap. 12 kommer jeg 

tilbake til den politiske og kunnskapsmessige konteksten for prosjektene, her skisserer jeg 

faglige perspektiv. Begge var forsøks- og aksjonsforskningsprosjekt hvor målsetting var å 

fremskaffe kunnskap og erfaringer om selvhjelpsvirksomhet i bred forstand, både når det 

gjaldt gruppearbeid og rammebetingelser.40 Prosjektene gikk over flere år og i begge ble det 

opprettet et lokalt selvhjelpssenter i Oslo.41 

Senter for frivillige, et selvhjelpssenter for kvinnelige eneforsørgere, var et treårig prosjekt 

(1991-94) forankret i Oslo Røde Kors. Kirsten Schack Abrahamsen (1995) – som var en av de 

ansatte med profesjonsbakgrunn ved senteret – beskriver oppbyggingen og utviklingen av 

                                                      
39 Artikkelen legger til grunn en forståelse av selvhjelp som inkluderer ulike former for brukermedvirkning, 
selvstyrking og helsefremmende praksiser og tar for seg et langt bredere spekter enn studier av selvdrevne 
selvhjelpsgrupper. Samtidig ekskluderer artikkelen selvhjelp knyttet til viktige felt som rus- og 
avhengighetsproblematikk, pårørende og internettbaserte grupper.  
40 Senter for frivillige ble satt i gang og ledet av profesjonelle helsearbeidere. I prosjektet Studiesenter for 
selvhjelp var det først og fremst forskere som hadde disse rollene. 
41 Sentrene er ikke knyttet til LINK Oslo, som ble etablert i 2004 (se kap. 3). 
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virksomheten, i et både sosiologisk, sosialantropologisk og til dels psykologisk perspektiv. 

Som en integrert del av senterets ulike, sosiale aktiviteter ble det satt i gang totalt 14 

selvhjelpsgrupper. Abrahamsen drøfter betingelser for gruppenes utvikling, relasjonen 

mellom deltakerne og de profesjonelle og frivillige ved senteret samt gruppenes betydning 

for deltakerne, med fokus på sammenhenger mellom livskvalitet og sosialt nettverk.42 

Abrahamsen gjør bruk av et rikt materiale; kvalitative intervju, spørreskjemaundersøkelser, 

dagbok fra deltakere, referatføring fra gruppemøter og deltakende observasjon. Hun finner 

at gruppene, når de fungerer, er sentrale arenaer for opplevelse av anerkjennelse og 

mestring, reduksjon av stigma, praktisk informasjonsutveksling og nettverksbygging. 

Studiesenter for selvhjelp 1992-96, et aksjonsforskningsprosjekt ved daværende Norges 

kommunal- og sosialhøgskole, satte i gang grupper for svært ulike problemtyper og 

diagnoser (Hjemdal, Nilsen & Seim, 1998). En hovedkonklusjon er at deltakere er godt 

fornøyd med gruppedeltakelse, også de som sluttet tidlig (forfatterne drøfter 

metodeproblemer knyttet til at det antakelig er de mest fornøyde som svarer). Det viktigste 

oppgis å være fellesskapet og å treffe andre i liknende situasjon, samt større selvaksept og 

reduksjon av stigma. Forfatterne diskuterer stor variasjon i svarene fra ulike gruppetyper når 

det gjelder i hvilken grad deltakelse har bidratt til at deltakerne opplever bedret livskvalitet 

eller har «oppnådd» det de hadde satt seg som ønske da de begynte i gruppe (grupper for 

seksuelle overgrep og alkoholproblemer scorer høyest).43  

Det er gjennomført fire ph.d-arbeider om ulike typer selvhjelpsgrupper, innenfor sosiologi 

(Sandaunet, 2009), psykologi (Stang, 2009), pedagogikk (Bjerke, 2010) og medisin (Vederhus, 

2012). To av studiene tar for seg grupper for kvinner diagnostisert med brystkreft 

(Sandaunet, Stang), to ser på 12-trinnsgrupper i rusfeltet (Bjerke, Vederhus). Begge studiene 

av grupper for brystkreft har form av aksjonsforskningsprosjekt eller intervensjonsstudier. 

Både Sandaunet og Bjerkes arbeider omhandler selvhjelpsgrupper på internett.44, 45. 

                                                      
42 Gruppene praktiserte opptak av nye medlemmer underveis, dette gir til dels andre betingelser for 
gjensidighetsprosessene i gruppene enn i SN-grupper, som lukkes etter oppstart (se kap. 3 og 5). 
43 Forsøket hadde til hensikt å prøve ut hvordan en form for sentermodell (eller clearinghouse etter amerikansk 
inspirasjon) kunne gi støtte til selvhjelpsvirksomhet og gruppeaktivitet. Det ble satt i gang ca. 25 grupper som 
møttes i lokalene, sentralt beliggende i Oslo sentrum. Gruppene spente over et vidt spekter, fra 
aktivitetsgrupper til grupper for ulike typer psykiske problemer (blant annet voksne barn av alkoholikere, 
voksne utsatt for omsorgssvikt som barn, angst, menn utsatt for incest, gruppe for folk som har 
kontaktproblemer). Senteret samarbeidet med 9 ulike organisasjoner. Studiesenteret hadde et eget fokus på 
marginaliserte deler av befolkningen, med blant annet grupper for innvandrere, arbeidsløse og fattige. 
Rapporteringen gir først og fremst en omfattende beskrivelse av praktiske erfaringer. En annen del av 
prosjektet dreide seg om å kartlegge omfanget av og innholdet i selvhjelpsvirksomhet i Norge. Det ble 
gjennomført tre kvantitative undersøkelser; to om antall og type grupper (1992 og 1994) og en 
deltakerundersøkelse i de kartlagte gruppene (1994). I evalueringen av selve forsøksvirksomheten gjøres det 
bruk av intervjuer med deltakere samt noe materiale basert på tilstedeværelse i grupper og andre deler av 
virksomheten ved senteret (feltnotater og referat fra evalueringsmøter).  
44 Her kan nevnes to andre sosiologiske arbeider; Andreassens rapport basert på en undersøkelse av en 
telefonbasert selvhjelpsgruppe i regi av Angstringen nord, med vekt på empowermentperspektiv og nye 
pasientroller (Andreassen, 2000), og Trondsen og Tjoras analyse (2014) av en internettbasert gruppe for voksne 
med psykisk syke foreldre hvor deltakerne erfarte en kollektiv normalisering av livssituasjonen og minsket 
opplevelse av stigma.  
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Vederhus baserer seg på kvantitative data, de tre andre gjør bruk av kvalitative intervju og 

samhandlingsdata. Bare én av disse tar for seg grupper som møtes ansikt til ansikt: I Ingun 

Stangs studie (2009) av tre profesjonelt ledete samtalegrupper for kvinner diagnostisert med 

brystkreft.46  

Om vi ser studiene under ett, vil jeg trekke frem følgende: Prosjektene på 90-tallet hadde et 

klart nettverksperspektiv med vekt på både individuell mestring og kollektiv, sosial støtte. 

Man var opptatt av selvhjelpsgrupper som arenaer for bevissthets- og styrkingsprosesser for 

marginale grupper og som grasrot- og sivilsamfunnspraksis. I de senere analysene sees 

selvhjelp i relasjon til pasientrollen og til dels helsetjenestene og i et mer individorientert 

empowermentperspektiv. Grovt sagt finner de kvalitative studiene mange av de samme 

virkningene for deltakerne; læringsprosesser hvor deltakere utvikler nye meningshorisonter, 

opplever reduksjon av stigma og følelse av isolasjon, bedret selvbilde og økt mestringsevne. 

Virkningsmekanismer ser ut til å ha mye felles i online-grupper og grupper ansikt til ansikt; 

en sosial arena avgrenset fra det vanlige, sosiale nettverket hvor man kan være åpen og 

ærlig om sin livssituasjon, møte andre med samme problem, utvikle gjensidighet og felles 

identifikasjon og lære av andres strategier og reaksjoner.  

Jeg vil fremheve betydningen av at man i flere av studiene har fulgt spesifikke grupper over 

tid og dermed fått bredere innsikt i gruppeprosessene og gir et mer sammensatt bilde enn 

                                                                                                                                                                      
45 Anne-Grete Sandaunet ser på selvhjelpsgruppene i lys av internetts potensial for utvikling av nye 
pasientroller (Sandaunet, 2008). Som aksjonsforsker etablerte og administrerte hun den første internettbaserte 
selvhjelpsgruppe på norsk for kvinner diagnostisert med brystkreft. Materialet består av innholdsanalyse og 25 
kvalitative intervju med deltakere, ansikt til ansikt eller over telefon. I Trond Nergaard Bjerkes avhandling er 
studien av selvhjelpsgrupper del av en bredere studie om virkning av, og potensiale for, bruk av SMS og 
internettbaserte selvhjelpsgrupper i rehabiliteringsprosess for rusavhengige. Materialet er basert på 
deltakende observasjon online, i to internasjonale, internettbaserte AA-grupper. Som nevnt over, inntok han 
en spesiell rolle i gruppa som både forsker og aktiv deltaker, med mangeårig erfaring som AA-medlem (se kap 
4). En del av studien har form av etnografisk orientert case-studium, basert på analyse av gruppesamtalene og 
online intervju med deltakere. John-Kåre Vederhus gjør en kvantitativ undersøkelse blant ansatte og pasienter 
av holdninger til, kunnskap om og bruk av 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper i rehabiliteringsprosesser 
innenfor rusfeltet, det vil si AA og NA. Vederhus sammenlikner dataene med funn fra amerikanske studier og 
finner at man i Norge har langt mindre kunnskap om ansatte og i betydelig mindre grad henviser til slike 
grupper, i stor grad grunnet i skepsis til de religiøse aspektene ved 12-trinnsmodellen. Han finner også en 
diskrepans mellom ansatte og pasienter, der pasientene er mer positive til denne typen grupper (Vederhus, 
2012), (jeg kommer så vidt tilbake til dette poenget i kap 12). 
46 Gruppene ble fasilitert av forskeren (som også har helsefaglig bakgrunn) og en profesjonell, begge var til 
stede på møtene, og så langt jeg kan se, organiserte de i stor grad samtalene. Det er derfor grunn til å betrakte 
gruppene som profesjonelt ledete støttegrupper, mer enn selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Ved oppstart av 
gruppene ga forskeren gruppa en inføring i empowerment-tenkning og deltok sammen med deltakerne og den 
profesjonelle i utformingen og justering av praksisen underveis. Stang viser selv til at grenseoppgangen mellom 
selvhjelpsgrupper og støttegrupper er glidende. Slik jeg forstår henne, velger hun å kategorisere gruppene som 
selvhjelpsgrupper fordi de profesjonelle la stor vekt på å få til empowerment- og læringsprosesser preget av 
likeverd og dialog (det kan legges til at dette ikke er et kriterium som nødvendigvis skiller dem fra 
støttegrupper). Et hovedfunn er at: «Participation and sharing experiences broadened the participants horizons 
and promoted their self-awareness, positively contributing to expand their coping strategies” (Stang 2009, s. 7). 
Hoveddelen av data fremkom gjennom fokusgruppe-intervju i ulike faser (multistage). Materiale fra deltakende 
observasjon tjener som bakgrunnsdata og som basis for beskrivelse av gruppers utvikling og komparasjon 
mellom dem, samt skissemessig beskrivelse av enkelte deltakeres utvikling, men brukes ikke i form av 
etnografiske beskrivelser. 
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hva rene intervju-undersøkelser ofte gir (jfr avsnitt om metode over) (Abrahamsen, 1995; 

Bjerke, 2006-2007; Hjemdal et al. 1998; Sandaunet, 2008; Stang, 2009; i noen grad Eidheim, 

2000).47  

Det er også gjennomført flere mindre evalueringer i form av kvalitative intervju-

undersøkelser i grupper med ulike helserelaterte tema knyttet opp til tjenesteapparatet.48 I 

overveiende grad viser alle svært positive virkninger for gruppedeltakerne. I noen grad kan 

dette henge sammen med den nevnte metodebiasen som lett gjør seg gjeldende på 

selvhjelpsfeltet (Levy, 2000). Sammen med flere masteroppgaver de senere år, er disse 

arbeidene samlet sett uttrykk for en generell økende oppmerksomhet omkring selvhjelp og 

erfaringskunnskap generelt.  

I tillegg kan det nevnes at det i 2006 ble utarbeidet en kunnskapsoversikt om «Effekten av 

selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon» på bakgrunn av søk etter systematiske 

oversiktsartikler og randomiserte, kontrollerte studier (RTC) (Loland, 2006).49 Man fant bare 

én studie som tilfredstilte inklusjonskriteriene, denne viste reduksjon av depressive 

symptomer (studien omfattet ikke angst).  

I 2009 ble det satt i gang en større satsing på forskning om selvhjelp gjennom 

Helsedirektoratets utlysning av tilskuddsmidler til forskning, forankret i Nasjonal Plan for 

selvhjelp fra 2004 (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Et viktig forarbeid for å bringe 

selvhjelpsforskning på dagsorden var sosialantropologen Frøydis Eidheims studie av grupper 

i regi av Angstringen Norge (2000).50 Ettersom studien var definert som et mindre 

forprosjekt, var det imidlertid ikke rom for bredere bruk av intervju- og 

observasjonsmaterialet (nærmere omtale nedenfor). 

Tilskuddsmidlene ble i første omgang delt ut til tre forskningsmiljø; ved Høgskolen i Nord-

Trøndelag, Lærings- og mestringssenteret i Volda og NIBR. De to førstnevnte analyserer 

                                                      
47 Sandaunet inkluderte også informasjon fra deltakere som trakk seg fra gruppa (som nevnt i bolken over om 
«Virkninger av selvhjelpsgrupper») og Bjerke intervjuet deltakere som signaliserte negative erfaringer med 
gruppearbeid. I grupper for brystkreft ser det ut til at spesifikke faktorer knyttet til sykdommens uforutsigbare 
og potensielt livstruende karakter gir noen særegne betingelser for gruppeprosessene (Sandaunet 2008; Stang 
2009, s. 7). Bjerke konkluderer med at gruppene bidrar til at deltakernes erfaringskunnskap «(…) får gyldighet i 
et fellesskap der de ikke lenger er pasienter, men aktive hjelpere som også mottar hjelp». Han peker samtidig 
på at det i AA-gruppene online kan være ulike oppfatninger om hva som er relevant og ikke for selve 
alkoholproblemet og vanskeligere å holde fokus på selve alkoholproblemet, og ikke «gli ut» (Bjerke, 2006-
2007). 
48 Evalueringer: Selvhjelpsgrupper i regi av kreftforeningen for kvinner med mål om røykeslutt (Høie & Bergh, 
2006), Gruppe for foreldre til barn med individuell plan (Kvamme & Nilsen, 2011), og grupper som et 
oppfølgingstilbud etter det ordinære behandlingstilbudet «Raskere tilbake» (i dette tilfellet for sykmeldte med 
lettere psykiske og sammensatte lidelser) (Jakobsen & Lillefjell, 2011). I et forprosjekt om selvhjelpsbehov for 
pårørende i psykiatrien er enkelte deltakere med erfaring fra selvhjelpsgrupper intervjuet (Hasle & Risstubben, 
2007). 
49 Kunnskapsoversikten ble laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, på oppdrag av Sosial- og 
helsedirektoratet, som en del av arbeidet med å styrke det nasjonale arbeidet rundt selvhjelp. 
50 (For enkelthets skyld heretter «Angstringen»). Som jeg kommer nærmere inn på i kap 4 og 12, var det 
daværende ledelse i Angstringen som dannet Norsk Selvhjelpsforum og senere bygget opp Selvhjelp Norge. De 
hadde svært positive erfaringer med Eidheims studie, noe som var sterkt medvirkende til at Selvhjelp Norge 
senere argumenterte for å få i stand en ordning for forskning på selvhjelpsarbeid. 
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ideologiske og organisatoriske aspekter ved selvhjelpsarbeid i en sosiologisk fagtradisjon, fra 

henholdvis et Focault- og Habermas-inspirert ståsted. Hedlund og Landstad (2012)  anlegger 

et diskursteoretisk perspektiv i analyse av ideologi og policyargumenter for hvordan 

selvhjelp utformes som en del av statens folkehelsepolitikk. De finner at selvhjelpsarbeidet i 

denne prosessen modelleres som en egen metode, fremmes som en teknologi med sikte på 

å redusere velferdsstatens utgifter og plasserer økt ansvar for egen helse på enkeltindividet. 

I et senere arbeid analyseres Selvhjelp Norges og Helse- og omsorgsdepartementets rolle ut 

fra Foucaults disiplineringsperspektiv med et svært kritisk blikk på utforming av 

selvhjelpsarbeid som en del av helsesystemets styringsrasjonalitet (Hedlund et al., 2019). 

Studiene er basert på dokumentstudier. I en tankevekkende artikkel bidrar dette imidlertid 

til en noe ensidig analyse, blant annet blir det ikke problematisert hvorvidt utforming av 

styringsrasjonalitet på nasjonalt nivå faktisk fungerer som et sentralt redskap for 

disiplinering av deltakernes praksis (slik forfatterne hevder), på lokalt nivå.51 Som nevnt over, 

har Aglen, Hedlund og Landstad (2011) også utarbeidet en kunnskapsoversikt som inkluderer 

deler av forskningen omkring selvhjelp i en nordisk kontekst. 

Stokken, Barstad og Thokle (2012) undersøker innretningen på ulike selvhjelpsprosjekter, de 

fleste finansiert av Helsedirektoratet, som hadde som målsetting å etablere 

selvhjelpsgrupper. Søkelyset rettes ikke mot gruppene, men mot støttesystemet rundt.52 

Konklusjonen er at prosjekter som ligger nærmest grasrotaktiviteter og er forankret i 

«livsverdenen» lykkes best, i motsetning til prosjekter basert i «systemverdenen». 

Datamaterialet består av en kartlegging, dokumenstudier og intervju med iverksettere. 

Prosjektet ved NIBR danner utgangspunkt for denne doktorgradsstudien. Ettersom jeg 

henviser til våre funn og publikasjoner gjennom teksten, gir jeg bare en kort presentasjon av 

prosjektet her: Prosjektet ble gradvis utvidet og mottok midler over til sammen 5 år, noe 

som ga mulighet for å dekke et bredt spekter av problemstillinger og å følge prosesser over 

tid. Et sentralt tema er hvordan selvhjelpsarbeidet politiseres og institusjonaliseres på 

nasjonalt nivå (Feiring, 2014a, 2019a) og hvilke konsekvenser dette har for Selvhjelp Norges 

relasjon til frivillighetsfeltet (Zeiner, 2014, 2019). Et annet er analyser av oppbygging av 

selvhjelpsarbeid i ulike lokalmiljø og utprøving av ulike modeller for samarbeid, samt analyse 

av nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom Selvhjelp Norge og lokale aktører, forstått som 

sosialt entreprenørskap (Brottveit, 2014, 2019b; Feiring, 2013, 2019b). Dette inkluderer 

eksempler på selvhjelpens relasjon til profesjonene og behandlingsapparatet (Gotaas, 2012, 

2019). Brottveit undersøker læringsprosesser og virkningsmekanismer i selvhjelpsgrupper 

formet etter SN-modellen og foretar en komparativ analyse med AAs modell og med 

nettverksmøter i psykiatrien (Brottveit, 2013a, 2019a). Feiring drøfter helseforståelser og 

tilnærminger til læring i ulike former for selvhjelpsarbeid (Feiring, 2014b). Samlet diskuteres 

                                                      
51 «The result is that Norwegian Self-help groups are instrumental settings that are heavily regulated and 
depersonalised” (Hedlund et al., 2019, s. 39). 
52 Stokken, Barstad og Thokle ser på organisatoriske faktorer, involvering av profesjonelle og i hvilken grad 
prosjektene var utformet som et instrumentelt mål-middel prosjekt innenfor offentlig sektor, eller det de kaller 
«kommunikative», med større rom for erfaringskunnskap og fleksibilitet, med tilhørighet i frivillig sektor. 
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karakteristika ved «den nye selvhjelpsbevegelsen» (Brottveit et al., 2019a) og hvordan, og i 

hvilken grad, utviklingen av selvhjelpsfeltet i Norge har trekk av å representere en ny type 

helsebevegelse (Brottveit et al., 2019b). 

Hoveddelen av studiene baserer seg på et bredt tilfang av datamateriale; dokumentstudier, i 

de fleste også intervjuer, pluss noe feltarbeid i form av deltakende obsevasjon på møter, 

seminarer, arenaer for samarbeidsrelasjoner og ulike arrangementer for selvhjelpsarbeid. I 

disse del-prosjektene har vi ikke observasjonsdata fra gruppenes arbeid. 

Et omdreiningspunkt i alle studiene er NSF og Selvhjelp Norges sentrale rolle i utvikling av 

selvhjelpsfeltet og arbeidet for å fremme en bestemt praksis – og begrepsforståelse. Som 

vist over, har dette også vært sentrale tema for de andre forskningsprosjektene under 

tilskuddsordningen. Dette reflekterer et behov for å forstå den organisatoriske utviklingen av 

en ny og spesiell type institusjon i skjæringspunktet stat – sivilsamfunn og hvordan denne 

kan sees som et uttrykk for bredere endringer i velferdstaten. 

Selvhjelpsgrupper i antropologisk perspektiv 

Denne avhandlingen er den første studien av selvhjelpsgrupper i en norsk kontekst som først 

og fremst baserer seg på samhandlingsdata fra selvhjelpsgrupper ansikt til ansikt (og ikke 

online). Som det fremgår av gjennomgangen over, er jeg særlig inspirert av Eidheims analyse 

av identitets- og fortolkningsarbeid i Angstringen (2000) og Brottveits komparativt anlagte 

studie av SN-modellen med grupper «på tvers» sett i forhold til AA-modellen og 

nettverksmøter i psykiatrien (Brottveit, 2013a, 2019a). Brottveits studie og mitt ph.d.-

prosjekt er de eneste som tar for seg det interne arbeidet i selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

på tvers av problematikk. Mens Brottveits undersøkelse er basert på data fra semi-

strukturerte intervju, er avhandlingen den første studien hvor grupper av «sammensatt» 

type er fulgt gjennom langvarig feltarbeid.  

Så langt jeg har kunnet kartlegge, er det internasjonalt gjort relativt få, antropologiske 

studier av samtalebaserte selvhjelpsgrupper.53 Nesten alle tar for seg 12-trinnsgrupper, de 

fleste av AA-type, noen færre ser på NA-grupper (Narcotics Anonymous) og GA (Gamblers 

anonymous). Flertallet av arbeidene er gjort i Nord-Amerika, her har jeg bare funnet én 

                                                      
53 Som i selvhjelpsforskningen generelt er vanskelig å få en oversikt over hva som er publisert, fordi litteraturen 
ofte ikke er katalogisert ut fra gruppetype og/eller praksis, slik som «self-help», «self-help group», «mutual 
help/aid», «mutual help/aid», men ut fra ulike former for avhengighet eller diagnoser, eller 12-trinnsgrupper 
generelt, som er et stort felt. Det er få treff når ulike søkeord kombineres med «anthr*». Samtidig gir 
«ethnogr*» eller «participant observation» (i forsøk på å finne frem til observasjonsstudier) ofte for brede 
treff, fordi det fanger metodiske fremgangsmåter i andre disipliner som ikke er etnografiske i antropologisk 
forstand. Ved siden av søk i de viktigste databasene (Oria, Sociological abstracts, International BSS), har den 
mest fruktbare fremgangsmåten for å finne fram til relevant litteratur vært snøballmetoden; ved å nøste i 
referanser. Det betyr at mange av referansene har jeg funnet underveis og relativt seint i skriveprosessen og at 
det samlede litteraturtilfanget ikke var etablert som en plattform for analysearbeidet. Det har den fordelen at 
jeg har kunnet analysere ganske «fritt», uten for tunge føringer fra tidligere studier. På den annen side er det 
referanser jeg kunne hatt god bruk for å integrere bedre i teksten, for eksempel Frois’ etnografiske studie av 
AA-grupper (2009) og Arminens sosiologiske konversasjonsanalyse av AA-møter (1998 a, b, 2001, 2004). 
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studie av grupper med annen tematikk; Holly F. Mathews studie av en nord-amerikansk 

gruppe for kvinner med brystkreft (2000). 

Av arbeider utenfor Nord-Amerika er Steffens analyse av AA-grupper i Danmark (1996,1997) 

og Frois’ komparasjon av AA, NA, og Families Anonymous-grupper i Portugal (2009), samt 

Fainzang (1994) som gjorde feltarbeid i «Vie Libre», en selvhjelpsorganisasjon for ex-

alkoholikere i Frankrike som ikke praktiserer 12-trinnsprogrammet og heller ikke et prinsipp 

om anonymitet for medlemmene. Sidsel Busch har gjort feltarbeid i selvhjelpsgrupper i 

stemmehørerbevegelsen i Danmark og delvis i England (2015a, 2015b).54  

At selvhjelpsgrupper er relativt lite studert innenfor antropologien synes overraskende, 

ettersom slike grupper representerer ritualiserte, kollektive arenaer for identitets- og 

fortolkningsarbeid og slik rommer praksiser midt i antropologiens tematiske kjerneområder. 

Faget har også de metodiske redskapene når det gjelder å få tilgang til «hemmelige 

samfunn» som gruppene utgjør. Én mulig forklaring kan være at antropologien har en 

svakere tradisjon for å se på rituell praksis i (sen)moderne samfunn. En annen kan ha å gjøre 

med at fagets metode, deltakende observasjon, som regel ikke fullt ut lar seg gjennomføre. 

Antropologens doble rolle blir redusert til først og fremst observatør. Det gjelder imidlertid i 

stor grad også for mange andre arenaer; for eksempel studier av laboratoriearbeid (Knorr-

Cetina, 1981), og møter mellom helsepersonell og pasienter (Bekken, 2014; Brottveit, 2013b, 

se videre diskusjon i kap. 4).  

Når det gjelder studier av AA og andre 12-trinnsgrupper, inviterer gruppenes form – preget 

av sterkt ritualisert praksis og mål om identitetsmessig transformasjon gjennom verbal 

utveksling av personlige narrativer – til analyser hvor man særlig har lagt vekt på: Ideologi og 

paralleller til religiøs praksis, retorikk, symbolbruk, ritualets oppbygging (rites de passage), 

syn på selvet og selvets relasjon til omgivelsene. 

I Gregory Batesons klassiske og innflytelsesrike essay «The cybernetics of «self»: A theory of 

alhoholism» analyserer han AAs «teologi» i et systemteoretisk perspektiv (Bateson, 1972) . 

AAs program for tilfriskning er virkningsfullt fordi det innebærer at selvet må «nå bunnen» 

og innse sin avmakt overfor alkoholen i stedet for å forsøke å kontrollere drikkingen, en evig 

kamp som lett eskalerer og kommer ut av kontroll. Ved å underlegge seg «en høyere makt» 

og se seg selv som en del av et fellesskap av alkoholikere, inngår selvet i et større, 

regulerende system som gir korrigerende feedback, og bidrar til å holde noen sentrale 

variabler konstante (å avstå fra drikking) og de schismogenetiske (selvforsterkende) 

prosessene brytes. Batesons studie er basert på langvarig og nær kontakt med AA-

medlemmer ved Palo Alto-klinikken i California, men han presenterer lite empiriske data i 

analysen. Artikkelen er først og fremst en anvendelse av kybernetisk teori (Antze, 1987). 

                                                      
54 I Norge har vi, som nevnt, arbeidene til Eidheim og Brottveit og nå denne avhandlingen. I tillegg kommer en 
etnografisk orientert analyse av det organisatoriske og kommunikative arbeidet rundt oppbygging av 
selvhjelpsarbeid i Vestfold (Gotaas, 2019). Bakteppet for dette bok-kapitlet er en rapport om prosjekt LINK 
Vestfold (Gotaas, 2012). 
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Et tidlig arbeid er Paul Antzes (1987) symbolanalyse av AAs 12-trinnsprogram som en form 

for teologi. Han diskuterer særlig paralleller til gudsforestilling og religiøs omvendelse i 

protestantisk tradisjon med vekt på personlig bekjennelse og tilgivelse. Han viser også 

likhetstrekk med tradisjonelle healingritualer og med totemisme. Essayet er hovedsakelig 

basert på AAs tekster. Antze bruker informasjon fra observasjon av AA møter, men gjør lite 

eksplisitt bruk av etnografisk materiale. I et par senere arbeider har han bidratt i studier av 

Gamblers Anonymous, hvor det legges vekt på komparasjon med AAs ideologi og praksis 

(Ferentzy et al., 2006, 2010).55  

Perspektiver knyttet til religiøs praksis er også sentrale blant annet i arbeidene til Frois 

(2009), Lechner, Sjekk Coin og Steffen. Swora (2001b) diskuterer retorikken i AAs tekster i lys 

av antropologen Thomas J. Csordas kjente teori om healing som en form for diskursiv 

praksis, basert på analyse av kulturell retorikk i religiøse healingritualer (Csordas, 1983, 

1994). Wilcox (1998) baserer seg også på Csordas i diskusjon av AAs healingpraksis. 

Et gjennomgangstema er betydningen av bestemte, retoriske genre og personlige historier 

for sosialisering og transformasjon inn i en fastlagt identitet og for opprettholdelse og 

styrking av denne identiteten. Mange diskuterer hvordan AAs tekster og verbale vitnesbyrd 

på møtene er modellert etter en bestemt, narrativ struktur (Cain, 1991; Frois, 2009; Steffen, 

1996, 1997; M. Swora, 1997; M. G. Swora, 2001a, 2004), hvorav noen ser nærmere på 

hvordan det i gruppene kan forhandles om denne retorikken (Hoffman, 2006). Analyse av 

«speech acts» er også sentralt i en studie av egalitet og hierearki i NA (Snyder & Fessler, 

2014) og betydningen av kjønn i AA (Kornfield, 2014). Flere av studiene er sterkt inspirert av 

«the narrative turn» – som for alvor gjør seg gjeldende i samfunnsvitenskapene fra omkring 

1990 (Czarniawska, 2004). Denne orienteringen er kanskje vel så tydelig i sosiologiske 

analyser av selvhjelpsgrupper (Pollner & Stein, 1996; Rappaport, 1993). Teorien om rite de 

passage tas i bruk i enkelte studier av AA (Cain, 1991; Seltzer & Gabor, 2009, se nedenfor) og 

i en studie av en annen selvhjelpsbevegelse for alkoholikere, La Vie Libre (Fainzang, 1994).56  

De nyere studiene (Snyder & Fessler, 2014; Kornfield, 2014 og til dels også Frois, 2009 og 

Hoffman, 2006) legger, i større grad enn tidligere arbeider, vekt på å drøfte ambivalens, 

paradokser og ulike fortolkninger og forhandlinger om meningsinnhold, og utøvelse av 

egalitet og hiereraki internt i gruppene. 

                                                      
55 Studiene er basert på et omfattende, etnografisk materiale i form av observasjons- og intervjudata fra 42 
gruppemøter i Toronto-området og 27 intervju med gruppemedlemmer, samt data fra uformelle diskusjoner 
før og etter møter. I tillegg ble det samlet inn data fra NA-møter og intervju med NA-medlemmer som 
sammenlikningsgrunnlag. I publikasjonene er imidlertid materialet forbausende lite utnyttet. Den ledende, 
sosiologiske forskeren anvender dataene ut fra et grounded theory-perspektiv som i dette tilfellet gir ganske 
generaliserte og lite prosessuelle og teoretisk orienterte analyser. 
56 Mariana Valverde, som selv ikke er antropolog, anvender et idéhistorisk og antropologisk inspirert perspektiv 
i studiet av AAs teknikker for identitetbygging og selvforvalting i lys av Foucaults governanceteori (1998, 2002, 
Valverde & White-Mair, 1999). Valverde arbeider i en sosiologisk og kriminologisk tradisjon. Analysene er 
basert på intervjudata og skriftlig materiale og delvis deltakende observasjon i AA-grupper. 
Feltarbeidsmaterialet brukes i noen grad som generelle eksempler og ikke etnografisk. 
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Jeg vil nevne enkelte antropologiske arbeider som tar for seg psykoterapeutisk orienterte 

behandlingsgrupper og som har gitt meg et innblikk i hvordan etnografiske studier av 

terapeutiske grupper og deres institusjonelle kontekst kan innrettes på ulikt vis: Allan Youngs 

studie av ideologi og praksis knyttet til behandling av Vietnam-veteraner, som inkluderer 

detaljerte analyser av gruppeterapeutiske sesjoner (1995). E. Summerson Carrs studie av 

språklige praksiser i (makt)relasjonen mellom terapeuter og klienter på en 

behandlingsinstitusjon for rusavhengige kvinner i USA (2010). Hun gjennomførte et langvarig 

feltarbeid, men fikk ikke tilgang til å observere gruppemøter.57 I tillegg kommer Michael 

Seltzer og Keleman Gabors flerfaglige analyse (med perspektiver fra antropologi, 

familieterapi, narrativ teori) av en behandlingsgruppe for rusavhengige i Ungarn som et rites 

de passage (2009). Datamaterialet er basert på Seltzers feltarbeid, hvor han bodde på 

institusjonen over en lengre periode.58 

Foreløpig oppsummering 

Generelt er det gjort få studier av samhandlingsforløp i selvhjelpsgrupper over tid, det 

mangler det man kunne kalle «prosessetnografi». Hoveddelen av forskningen er gjort i USA. 

Studier av AA og andre 12-trinnsgrupper dominerer, det gjelder også de antropologiske 

arbeidene. En del av forskningsresultatene fra den ikke-etnografiske forskningen har form av 

ganske generelle funn, formulert i brede og positivt ladede kategorier; deltakelse fører til økt 

selvtillit, empowerment, reduksjon av stigma, nyfortolkning av livssituasjon og dermed 

bedret håndtering av problemet. Virkningsmekanismene er blant annet ekstern anonymitet 

og intern konfidensialitet, gjenkjennelse, å ikke føle seg alene/være i samme båt, 

gjensidighet, og bygging av tillit. I mange tilfeller får man imidlertid lite kunnskap om hva 

denne gjensidigheten faktisk består av, hvilke faktorer som former ulike samhandlingsforløp 

og hva de konkrete virkningene kan bli. Jeg ser det derfor som viktig både å skrive frem 

samhandlingsprosessene «nedenifra» – i et fenomenologisk perspektiv – og å sette dem inn i 

en bredere, kulturanalytisk og institusjonell kontekst.  

Del II Perspektiv og analytisk tilnærming 

Christina Toren formulerer en modell for antropologiske analyser slik: “Mind is a function of 

the whole person that is constituted over time in intersubjective relations with others in the 

environing world” (Toren, 2002, s. 106). Setningen utrykker antropologifagets holistiske 

fundament og representerer slik sett ikke noe nytt eller en spesiell retning eller del-disiplin. 

Toren kritiserer – i likhet med mange andre antropologer – en utbredt humanistisk og 

samfunnsfaglig reifisering av tradisjonelle vestlige dikotomier mellom det kognitive og det 

følelsesmessige, mellom biologi og sinn, og mellom individ og kultur. Hun argumenterer for å 

forene et sosialkonstruksjonistisk perspektiv hvor mening konstitueres historisk og 

                                                      
57 Carr opererer bare med «E.» som fornavn. Det varierer hvordan hun referes til; noen ganger bare som 
«Carr», andre ganger «Summerson Carr». Jeg holder meg til «Carr». 
58 Seltzer har bakgrunn som antropolog og familieteraput, Gabor er terapeut på den ungarske institusjonen 
hvor Seltzer gjorde feltarbeid. 
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intersubjektivt og der meningsskapingen er integrert med biologiske og fysiske prosesser i 

«the embodied mind» (Csordas, 1990). Av dette følger at kunnskap og læring er 

intersubjektive prosesser. Gjennom å transformere oss selv, transformerer vi våre 

omgivelser, og vice versa.  

Det innebærer at for å forstå endringsprosesser i selvhjelpsgrupper, må vi trekke inn både 

enkeltpersoners livsbetingelser, den kollektive meningsskapingen som foregår i det 

avgrensete, sosiale rommet og vekselvirkningen mellom prosessene i dette rommet og 

kontekster utenfor. Med andre ord; på hvilke måter kan personlig endring og subjektiv og 

kollektiv meningsskaping være sammenvevet (Berger & Luckmann, 1983/1966)?  

De empiriske hovedspørsmålene for avhandlingen kan formuleres slik: Hvordan foregår og 

hva karakteriserer samhandlingsprosesser i selvorganiserte selvhjelpsgrupper «på tvers»? 

Hvilke føringer av strukturell, institusjonell og kulturell art er med å forme arbeidet? 

Hvordan kan gruppedeltakelse virke inn på deltakernes forståelse og håndtering av seg selv 

og sin livssituasjon? 

Grunnleggende sett søker deltakere seg til gruppene fordi de ønsker å endre hvordan de 

håndterer seg selv og sine sosiale relasjoner. Gruppa er en arena hvor deltakerne 

tematiserer og diskuterer dette, men minst like viktig; det er en arena hvor deltakerne 

prøver ut og bygger relasjoner seg imellom (i motsetning til for eksempel terapisituasjoner 

én til én). Det skjer en form for vekselvirkning mellom den interne relasjonsbyggingen og 

deltakernes håndtering av eksterne relasjoner. Sentralt i disse prosessene er resiprositet 

basert på prinsipper om egalitet, utprøving gjennom personlige bekjennelser, og å kunne gi 

hverandre autentiske reaksjoner. Slik sett er selvhjelp en praksis som representerer visse 

verdier om selvet og om sosiale relasjoner, hvordan de kan bygges og hvordan de kan 

endres.  

Dette leder til mer teoretiske spørsmål: Hvilke former for selvaktualisering og selvforvaltning 

gjør seg gjeldende i gruppesamtalene? Gruppene er et sosialt rom som både vektlegger sterk 

selvaktualisering og utvikling av moralske fellesskap. De representerer en særegen sosial 

teknologi; et kollektivt forum som kombinerer en egalitær struktur og stor grad av individuell 

autonomi med målsetting om personlig transformasjon. Hvordan utformes samhandlingen 

ut fra disse premissene? Hva karakteriserer de transformative prosessene? Jeg er særlig 

interessert i hvilke faktorer som bevirker eller hemmer fruktbar gjensidighet og hvilke 

former for sosialt bytte som genereres: Hva er forbindelseslinjene mellom transformative 

prosesser og ulike former for resiprositet? I et bredere perspektiv: Hvordan står håndtering 

av sosiale relasjoner innad i gruppene i relasjon til mer allmenne kulturelle og sosiale 

faktorer i senmoderniteten? Ikke minst: Hvordan og i hvilken grad er gruppene forbundet 

med utviklingstrekk i velferdsstaten; kan man se forbindelseslinjer mellom statens 

styringsrasjonalitet, organisasjonsmessige faktorer og gruppenes praksis? 
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Jeg vil nå presentere teoretiske innfallsvinkler som har gitt retning til analysen. Den første 

elaborerer jeg her noe mer enn de neste, fordi den danner et utgangspunkt for de 

etterfølgende. 

Rituell praksis – fenomenologisk tilnærming 
I forsøket på å fange dynamiske prosesser i selvhjelpsgruppene, er det fruktbart å betrakte 

dem som en form for sekulær, rituell praksis. Antropologien og tilgrensende fag er rike på 

ulike perspektiv og definisjoner av hvordan ritualer kan forstås og hva de «gjør». Jeg skal 

trekke frem enkelte ståsteder som jeg finner spesielt nyttige for avhandlingens tema.  

Alexanders definisjon av ritual kan tjene som utgangspunkt: «A transition from everyday life 

to an alternative context within which the everyday is transformed» (Alexander, 1997, s. 

139). Med dette plasserer han seg i midten av et bredt kontinuum der ritualer i den ene 

enden betraktes som avgrenset til det hellige og religiøse, og i den andre omfatter alle 

former for fokusert menneskelig atferd (Collins, 2004; Goffman, 1971/1959; Henningsen, 

2016). Rituell praksis sees slik som mer eller mindre avgrenset fra strømmen av hverdagslige 

handlinger, samtidig som ritualer virker tilbake på kontekster utenfor seg selv. Definisjonen 

tar også opp i seg et spenningsforhold mellom på den ene siden ritualers åpne, ubestemte 

og kreative potensial og på den andre siden det avgrensede, fokuserte og innover-rettete 

ved slike praksiser.59 

Det er grunn til å fremheve tre kjennetegn ved ritualer generelt: Ritualer er holistiske i 

betydningen at de skaper en innramming (framing) for sosial handling (Handelman, 2006). 

De konsentrerer oppmerksomhet og genererer en følelsesmessig intensitet hos de involverte 

og berørte aktørene (Collins, 2004; Handelman, 1990; Henningsen, 2016). Ikke minst: 

Rituelle praksiser skaper rom for refleksivitet. Alexanders definisjon fanger dette, noe 

Kapferer formulerer enda tydeligere: Ritualer kan gi deltakerne mulighet for å betrakte 

opplevelser og handlinger i ritualet med en viss distanse, å objektivere dem, og dermed 

reflektere over egne og andres roller og forståelsesmåter. For det andre åpner ritualer for 

refleksjon omkring kontekster i og utenfor ritualet selv, i den grad ritualet reflekterer ulike 

meningskontekster (Kapferer, 1984, s. 180-181). 

                                                      
59 Handelman tar til orde for at man ikke forsøker å komme fram til en felles definisjon av ritual, men forstår 
begrepet slik: “What we are calling ritual, however loosely, is treated here as a class of phenomena whose 
forms, in greatly differing kind and degree, are characterized by interior complexity, self-integrity and 
irreducibility to agent and environment» (2005, s. 10). I den samme antologien sier Kapferer: «Ritual is one of 
the most used, perhaps overused, sociological categories and one of the most resistant to adequate definition 
(…) For me, the search for the definition of ritual has been a lost cause from the outset” (2005, s. 35-36). Jeg 
har stor sympati for en slik undersøkende og åpen holdning til rituelle former. Men jeg finner det likevel nyttig 
– og nødvendig – å operere med en definisjon som ikke påberoper seg universell gyldighet, men som relaterer 
seg spesifikt til former for rituell praksis slik de utspilles i gruppene jeg har studert. 
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I analysen anvender jeg perspektiv på ritualer dels i tradisjonen fra Durkheim og fra 

Goffman,60 kombinert med teori omkring rites de passage og til dels (tradisjonelle) 

healingritualer. 

I Emile Durkheims teori om former for sosial integrasjon er ritualer å betrakte som selve 

byggesteinene for sosial integrasjon og moralske fellesskap. Former for fellesskap oppstår 

gjennom «shared emotional feeling» som genereres i sosial interaksjon mellom individer – 

som vi nå ofte kaller «ritualer».61 Sosiologen Erwin Goffman, som har hatt stor betydning i 

antropologien, utvidet ritualperspektivet til å omfatte dagliglivets samhandling. Han utviklet 

finmaskede analyser av dramaturgien i sosial interaksjon og «ritual interaction» på 

mikroplan. Arbeidene representerer en «radikal empirisme» (Collins & Makowsky, 2005) 

med sentrale bidrag til den sosiologiske retningen symbolsk interaksjonisme.62  

Særlig relevant for avhandlingen er Arnold Van Genneps teori om Rites de passage (1960), 

som en universell modell for transformative, rituelle livsoverganger og Victor Turners 

videreutvikling av teorien i en prosessanalytisk retning (1969). Turner legger særlig vekt på 

dynamikken i den liminale midtfasen. Den representerer anti-struktur, en fase for kreativitet, 

omskaping og læring, og også farlige krefter i form av usikkerhet, kaos og sårbarhet. 

Et viktig aspekt er hvordan man forstår rituell praksis i relasjon til utenforliggende 

kontekster; i hvilken grad uttrykker og speiler ritualer makrostrukturer og/eller i hvilken grad 

kan de bevirke endring? For eksempel vil man kunne se ritualer som praksiser som dypest 

sett legitimerer den kulturelle og sosiale orden (for eksempel Turner)63. Maurice Bloch 

hevder – ut fra et marxistisk maktperspektiv – at ritualer opprettholder rådende ideologi og 

tilslører og rettferdiggjør etablerte maktrelasjoner og dominans (1986).64  

En motsatt posisjon artikuleres av sosiologen Randall Collins i hans teori for radikal 

mikrososiologi. Han fører sammen Durkheim og Goffman og insisterer på betydningen av 

                                                      
60 Durkheim representerer et funksjonalistisk perspektiv og Goffman så på seg selv som en type struktur-
funksjonalist (Branaman, 2001), noe som ikke står i veien for å integrere deres innsikter i en prosessuell 
tilnærming. 
61 «Where do these moral feelings come from? Durkheim proposes that they come from forms of social 
interaction between individuals, especially in ways that we will now call “rituals”. Roughly, he proposes the 
principle (taken from the crowd psychology of his day) that as people come together and focus their attention 
on a common object, thoughts and feelings pass back and forth among them become strengthened until the 
day they take on a supraindividual force and seem to be detached form the individual themselves” (Collins & 
Makowsky, 2005, s. 97). 
62 Goffman brukte ikke selv begrepet «symbolsk interaksjonisme», fordi han syntes det var for vagt og dermed 
unyttig. Men som Branaman påpeker: “(…) if symbolic interactionism is defined loosely as a sociological 
approach that focuses on understanding the meaning rather than the causation of social behaviour (…) 
Goffman fits squarely within this tradition” (Branaman, 2001, s. 95). 
63 Jon P. Mitchell (2010) hevder, i en oversiktsartikkel i “The Routledge encyclopedia of social and cultural 
anthropology”, at Turners skjema er grunnleggende konservativt, fordi «Despite appeals to the creativity of 
liminality, the centrality of communitas still sees ritual participants submitting to the common will, and a 
universal ritual form» (Mitchell, 2010, s. 618). 
64 Catherine Bells perspektiv er eksempel på en mellomposisjon, hun mener ritualer både refererer til 
maktforhold og selv er et uttrykk for politikk: «Ritual is the thing itself. It is power, it acts and it actuates» (sitert 
i Rao, 2006). I følge Rao setter Bell fokus på de forhandlingsprosessene “that shape the effect of ritual action in 
the settings in which they are embedded» (s. 151). 
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«interactional ritual chains»; der konkrete praksiser kjedes sammen på mikronivå og virker 

konstituerende for samfunnet som helhet (Collins, 2004).  

I boka «Ritual in its own right» (2005) argumenterer antropologen Don Handelman i 

opposisjon til tradisjoner i antropologiske tilnærminger der ritualer per definisjon forstås 

som representasjoner, som praksiser som viser til noe annet enn seg selv. I Geertz’ 

terminologi (1973); som models for og models of samfunnet rundt, som uttrykk for en større 

kulturell og sosial orden. I stedet anbefaler han en to-trinns analyse hvor man først tar for 

seg ritualet «i seg selv» og studerer det innenifra gjennom en fenomenologisk tilnærming. 

Deretter kan ritualet analyseres hermeneutisk og kobles til ytre kontekster; i relasjon til 

omkringliggende kulturelle og sosiale formasjoner.  

Dette har likhetstrekk med nevnte Randall Collins: «Nothing has reality unless it is 

manifested in a situation somewhere» (2004, s. 259). Colllins går så langt som til å si – slik jeg 

forstår ham – at makrostrukturer ikke kan studeres i seg selv, men bare kan betraktes som 

realiteter i den grad de fremtrer som «… patterned aggregates that hold across micro-

situations or networks of repeated connections» (s. 259). 

Jeg har en mindre radikal innfallsvinkel enn Collins. Men slutter meg til hans, og først og 

fremst Handelmans, vektlegging av å studere samhandling på mikroplan, mest mulig 

«uhildet» og gjennom næranalyser oppdage forbindelser til eksterne kontekster. Jeg vil 

forsøke å vise vekselvirkning mellom det situasjonelle og ritualets indre dynamikk og større 

sosiale og kulturelle formasjoner, uten en fastlagt antakelse om hvordan de står i forhold til 

hverandre. Ritualer gjør både noe med deltakerne der og da, samtidig som det som skjer i 

den rituelle settingen har betydning for andre kontekster, og utenforliggende kontekster 

virker inn på ritualet. 

Mye av antropologiens metodiske kraft og privilegium ligger i at man – gjennom studiet av 

det partikulære – kan skrive frem og belyse det generelle. Her vil jeg foregripe et analytisk- 

og skriveteknisk poeng (se kap. 4): Nødvendigheten av å skrive frem bredere tema gjennom 

mikrosituasjoner var noe som «tvang seg fram» i skriveprosessen. Slik jeg ser det, forteller 

denne erfaringen ikke bare noe om fagets egenart, men også noe om objektet for studien, 

om karakteristika ved praksiser i selvhjelpsgrupper «på tvers». 

Da jeg tok fatt på utskriving av empirien, gjorde jeg en uventet oppdagelse: de empiriske 

presentasjonene fremstod i en viss forstand som «flate». Det var relativt få, markante 

hendelser som pekte seg ut som nøkkelcaser. Når jeg skulle forsøke å beskrive 

samhandlingsprosessene generelt, var det vanskelig å finne sekvenser og forløp som 

relaterte seg til prosesser i andre grupper og som fremstod som «representative» for 

hvordan gruppene arbeider sammen. Det var som om alle sekvenser og forløp krevde hver 

sin utlegning av kontekst; av forutgående prosesser i gruppa, de ulike deltakernes 

posisjonering og den relasjonelle dynamikken mellom dem.  

Man kan si at dette er lite påfallende og heller illustrerer et allment trekk ved antropologisk 

analysearbeid. Fagets holistiske tilnærming forutsetter at hendelser og fenomen sees som 
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kontekstuelt betinget. Man kan også si at skrivearbeidet er en del av metoden i faget,65 der 

empirien utvikles og tar form mens den fortolkes og forskeren pendler frem og tilbake 

mellom empiri og teori (Johansen, 2012). Opplevelsen av likevel ikke å få frem den 

dynamikken jeg hadde erfart, både på enkeltmøter og ved å følge grupper over tid, var 

overraskende og frustrerende for en med lang erfaring fra ulike former for feltarbeid og 

empiriske analyser. 

Skrivingen løsnet da jeg forlot en idé om å vise dominerende mønstre på tvers av grupper 

eller «sånn gjør de det der» og ikke bare gikk svært detaljert inn i empiriske situasjoner, men 

koblet disse til lange samhandlingsforløp. Praksisen i gruppene har en konsentrert form; 

relasjonene utspilles på en lukket arena i et kort, avgrenset tidsrom. Samtidig er ritualet lite 

«ritualisert» i betydningen å bestå av fastlagte sekvenser, samtaletema eller symbolbruk. 

Tema i samtalene er ofte lite «utskilt» og avgrenset, som i dagliglivet vil samtalene ofte 

inneholde mange, parallelle tema som glir over i hverandre. Mye av 

samhandlingsdynamikken ligger i små, ofte ikke-påfallende utsagn og sekvenser som flettes 

sammen over tid, der tilsynelatende små hendelser kan utrykke større tema. Det viste seg 

nødvendig, i større grad enn jeg har erfart i andre feltarbeidsammenhenger (Andenæs, 

Gotaas, Nilsen & Papendorf, 2000; Gotaas, 1992, 1996, 2006a, b; Henningsen, Gotaas & 

Feiring, 2008) å skrive frem mønstre og underliggende tema gjennom detaljerte beskrivelser 

av variasjon. 

Dette lot seg lettere gjøre da jeg etter hvert mer systematisk tok i bruk AA og 12-

trinnsmetodikken som empirisk kontrastkategori. Det tydeliggjorde at SN-modellen – i likhet 

med AA-modellen – representerer en rituell form med strenge grenser mot omverdenen, 

men der selve gjennomføringen og forløpet i SN-modellen fremstår som åpen og 

utprøvende. Mens 12-trinnsmodellen representerer en langt mer standardisert praksis. 

Dette gir både overlappende og ulike føringer for samhandlingsprosesser, 

identitetshåndtering og transformative prosesser i de to modellene.  

Hvordan samhandler deltakerne fram en indre struktur og retning til ritualet? Hvordan 

former deltakerne gruppa og hvordan former gruppa deltakerne? 

Psykisk helse og healingritualer  

Jeg vil trekke frem enkelte sentrale perspektiv knyttet til psykisk helse og studiet av rituelle 

former for helbredelse som danner klangbunn for analysen, selv om jeg underveis ikke går i 

direkte dialog med disse arbeidene: 

Arthur Kleinman, en av de sentrale skikkelsene innen medisinsk antropologi og en 

foregangsfigur for å bringe psykisk helse inn i faget, viser hvordan forståelse av og uttrykk for 

sykdom og helse varierer kulturelt, og derfor også forestillinger om virksom behandling. 

Kleinmann har etter hvert blitt opptatt av menneskelig lidelse («suffering») i vid forstand, 

som en sosial erfaring. Sosiale og kulturelle forhold former årsak til lidelse, gir betingelser for 

                                                      
65 Personlig kommunikasjon, antropolog Lars Risan. 
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hvordan lidelse representeres og hvilke former for respons som genereres (Kleinman, Das & 

Lock, 1997; Kleinman & Kleinman, 1996).  

Den innflytelsesrike psykiateren og psykologen Jerome Frank, sterkt inspirert av antropologi, 

sammenlikner psykoterapi og beslektede terapiformer (bla. gruppeterapi) med tradisjonelle 

healingritualer (1991).66 Psykoterapi kan best forstås som en form for retorikk som har som 

formål å bidra til endring i pasientenes meningshorisont. Slike praksiser må derfor studeres 

hermeneutisk og fortolkende (her argumenterer han i opposisjon til applied behavioral 

science). Felles faktorer for healingritualer er: 1) En tillitsfull og emosjonell ladet relasjon 

mellom klient og healer 2) en setting for relasjonen hvor klienten har tiltro til behandlerens 

evne til å hjelpe og er villig til å la ham/henne arbeide på sine vegne 3) en logisk 

begrunnelse/myte som gir en sannsynlig forklaring på klientens symptomer og som får 

klienten til å tro på behandlingen 4) Et rituale eller en prosedyre som krever aktiv deltakelse 

fra både klient og behandler og som er i overensstemmelse med rasjonale i faktor 3.67 

Virkningene dreier seg om å lindre pasientens opplevelse av maktesløshet når det gjelder å 

endre seg selv eller sine omgivelser, å snu en tilstand av demoralisering. 

Blant antropologiske arbeider om healing-ritualer kan spesielt nevnes Turners analyse av 

Ndembu-ritualet «Lhamba» sett i lys av sosial integrasjon (1967) og Kapferers videreutvikling 

av Turners teori om sosiale drama i beskrivelse av helbredelsesritualer på Sri Lanka (1984). 

Inspirert av blant annet Frank, analyserer Csordas religiøse healingritualer (med empiri fra 

kirkesamfunn av katolske pinsevenner i USA), hvor han ser helbredelsesprosesser som en 

form for diskursiv praksis som har både religiøse og psykiatriske sider (1983, 1990, 1994). 

Han legger vekt på helbredelsesritualers retoriske former og hvordan disse virker til å 

transformere selvet. Retorikken har tre hovedelementer: Å gjøre pasienten motivert og 

mottakelig for helbredelse, skape opplevelse av åndelig kraft og en konkret erfaring av 

personlig tranformasjon.  

Generelt sett, er det imidlertid grunnlag for å si at virkningsmekanismene i transformative 

healingritualer, med vekt på deltakerne og pasientenes erfaringer, er lite studert (Csordas 

1994, s. 3, 1990 a, Brottveit 2013b, s. 49), og også i nordisk og norsk antropologi er det 

relativt få studier av terapeutiske prosesser (Vike & Haukelien, 2017). Steffens arbeid 

omkring danske AA-grupper (1996, nevnt over) som sprang ut av feltarbeid i 

behandlingsgrupper innenfor Minnesota-modellen, utgjør et viktig, metodisk 

sammenlikningsgrunnlag for avhandlingen (se kap. 4).  

Av særlig relevans er Ånund Brottveits studie av nettverksmøter i norsk psykiatri som 

institusjonaliserte praksiser med trekk av sekulært healing-rituale (nevnt over). Han bruker 

blant annet Turners teori om sosiale drama til å diskutere nettverksmøtet som terapeutisk 

                                                      
66 Den siste utgaven av boka «Persuasion and Healing» er omarbeidet sammen med datteren og psykiateren 
Julia B. Frank (Frank & Frank, 1991). 
67 I tillegg identifiserer Frank og Frank 6 elementer som terapeuter bruker i slike ritualer eller prosedyrer: 1. 
Utvikler en relasjon av en kvalitet som tåler klientens uttrykk for demoralisering 2. Gir håp om bedring 3. Gir 
mulighet for nye erfaringer og læring 4. Fremkaller klientens følelser 5. Styrker klientens opplevelse av mestring 
6. Gir muligheter for å prøve seg fram i praksis (se også Wampold & Imel, 2015, s. 48-49). 
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prosess og et redskap for sosial integrasjon. Brottveit legger til grunn et diskursteoretisk og 

maktkritisk perspektiv med vekt på menings- og kunnskapsproduksjon. Avhandlingen viser 

hvordan nettverksmøtene, som en dialogisk samtalesjanger og type moderne 

overgangsritual, kan forstås som kommunikative hendelser der mye av den transformative 

kraften ikke utgår fra healeren (de profesjonelle behandlerne), men fra gruppa som helhet, 

fra samhandlingsdynamikken mellom deltakerne. Brottveit bruker blant annet lydopptak fra 

nettverksmøter som grunnlag for en analyse av talesjangere, på mikronivå, kombinert med 

feltarbeids og observasjons- og intervjumateriale hvor han følger «hovedpersonen» og 

nettverksmøtenes utvikling over tid. 

I sin studie av terapeutiske prosesser på Modum Bad løfter Vike og Haukelien frem 

betydningen av samvirke mellom ulike kontekster; mellom (gruppe)terapeutiske sesjoner og 

en rekke arenaer for kulturelle, åndelige og fysiske aktiviteter. Bruk av ulike 

samhandlingskontekster, «offentligheter», på institusjonen fremmer pasientenes valgfrihet 

og mulighet for å finne frem til nye måter å forholde seg til andre mennesker på, og 

derigjennom også refortolke seg selv og sine sosiale relasjoner. Dette ansees som 

avgjørende for de terapeutiske prosessene, hvor etablering av tillit og opplevelse av 

verdighet, anerkjennelse og individuell autonomi er sentrale faktorer. Forskerne bodde på 

Modum vel et halvt år og deltok i og/eller observerte de fleste av de terapeutiske, faglige, 

sosiale og kulturelle sammenhengene, så vel formelle som uformelle, samt gjorde intervjuer 

med pasienter og ansatte. 

Både Brottveit og Vike og Haukelien tar for seg terapeutiske praksiser innenfor 

behandlingsapparatet. De legger vekt på kunnskapsteoretiske perspektiv og viser hvordan 

pasientenes, nettverkets og fagpersonens kunnskap tas i bruk i transformative prosesser. I 

nettverksmøtene forhandles det om kunnskap og mening på en arena der hierarkiet mellom 

pasient og behandlere søkes minimalisert. På Modum er hierarkiene tydeligere, men 

institusjonen er samtidig et eksempel på en særegen, terapeutisk praksis som er utviklet 

innenfor rammene av den norske velferdsstaten med en målsetting om å fremme dialog og 

likeverd mellom personale og pasienter. Begge arbeidene drøfter rammene for – og 

innholdet i – de terapeutiske prosessene i lys av kulturelle formasjoner knyttet til 

senmoderne idéer omkring individualitet og skandinaviske og/eller norske verdier omkring 

egalitet og personlig autonomi. 

Sammenhenger mellom terapeutiske prosesser og identitetformasjon i senmoderniteten er 

også sentralt i Eidheims forstudie av selvhjelpsgrupper i Angstringen (2000). Analysen er 

basert på empiri fra kvalitative, semi-strukturerte intervju med deltakere, i tillegg ga 

forskerens tilstedeværelse på gruppemøter og andre arenaer i organisasjonen viktig tilfang 

av informasjon. Gruppene forstås i et empowermentperspektiv, som «verksted for 

produksjon av mening» (s. 22), og diskuteres blant annet i lys av Giddens teori om 

senmodernitetens idé om det autentiske selv og krav til refleksivitet. Eidheim legger særlig 

vekt på kommunikative og diskursive aspekter ved læringprosesser i gruppene og hvordan 
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disse gir mulighet for refortolkning av egen selvforståelse. Dette er tema som foreslås 

utdypet i videre forskning, – og som i stor grad følges opp i denne avhandlingen. 

På denne bakgrunn kan man si at forståelse av – og tiltak overfor – psykiske og relasjonelle 

tilstander i stor grad dreier seg om bruk av kunnskap: Hvordan formidles kunnskap underveis 

i selvhjelpsgruppenes arbeid, hvordan fortolker og refortolker deltakerne egne og andres 

erfaringer, hvilken type kunnskap og erfaringer gis anerkjennelse og legitimitet, eventuelt 

ikke? Hvilke faktorer fremmer eller hemmer fruktbare læringsprosesser i gruppene? 

Autonomi og intern kompleksitet 

Et sentralt og originalt argument hos Handelman (2005) er at ritualer med høy grad av indre 

kompleksitet har større evne til selvorganisering, viser større levedyktighet over tid og vil 

være mindre avhengig av å bli understøttet av ytre, formelle strukturer enn ritualer med 

mindre kompleksitet.68 Jo større autonomi og evne til å opprettholde seg selv, jo større 

potensial for å bevirke endring gjennom «sine egne operasjoner» (se også Telle, 2006, s. 

688). «It is by virtue of the remove from the social surround that rituals can transform their 

participants’ lives and therefore have a genuine impact on society” (Robbins, 2006).  

Dette perspektivet er særlig relevant fordi selvorganiserte selvhjelpsgrupper er basert på en 

ideologi om autonomi som vektlegger uavhengighet av fagpersoner og ekstern ekspertise, 

lederløs struktur og utveksling av erfaringsbasert kunnskap om egne livsproblemer. 

Collins presiserer et poeng jeg har inntrykk av at antropologer sjelden legger vekt på: Man 

kan ikke forutsette at ritualer per definisjon fungerer, de kan være mislykkete og «feile» i 

gjennomføringen (2004, s. 50-53). Dette leder til spørsmål om hva som karakteriserer 

dynamikken i «vellykkete» selvhjelpsgrupper som arbeider sammen over lang tid kontra 

grupper som oppløses før de rekker å komme til en fase hvor deltakerne opplever at de får 

tilstrekkelig utbytte. Hvilke faktorer må være til stede for at ritualet fremstår bærekraftig og 

«selvorganiserende», hva kjennetegner gruppers indre kompleksitet? Det inkluderer å 

undersøke forholdet mellom ritualets «innside» og «utside»; hva er betydningen av de 

symbolske grensene rundt gruppa og hvordan håndteres de? I et bredere perspektiv kan 

man spørre: På hvilken måte og hvilken grad står slike relativt autonome grupper i relasjon 

til utenforliggende instanser og bredere sosiale og kulturelle formasjoner slik de artikuleres i 

«storsamfunnet»?  

Resiprositet og transformasjon 

Den britiske psykiateren og psykonalytikeren Wilfred Bion fremhevet at «alle relasjoner 

består av en endeløs rekke av henvendelser og gjensvar» (Bion, referert i Skårderud, 

Stänicke & Haugsgjerd, 2010, s. 209) (opprinnelig kursiv). I selvhjelpsgrupper er 

                                                      
68 Dette minner om Batesons kybernetikk-perspektiv (1972); man kan kanskje si at «enkle» ritualer mangler, 
eller har få, innebygde feed-back mekanismer av en type som holder enkelte variabler konstante og 
derigjennom regulerer systemet, mens ritualer med høy grad av indre kompleksitet er «selvrefererende», det 
vil si at de har selvregulerende mekanismer som gir dem autonomi og bærekraft. De «kurver innover», som 
Handelman sier.  
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samhandlingen basert på muntlig utveksling av personlige narrativer og reaksjoner; det er en 

arena som er eksplisitt innrettet mot å tematisere hvordan henvendelser og gjensvar 

«gjøres». Jeg ser det derfor som fruktbart å betrakte utvikling av gjensidighet i gruppene 

som former for sosialt bytte. Disse byttene utformes innenfor særegne rammer; en 

kombinasjon av ikke-hierarkisk, sosial struktur, et egalitert ethos og en målsetting om 

personlig og kollektiv transformasjon.  

Hvordan utformes samhandlingen i spennet mellom egalitet og transformasjon? Hvordan 

kan deltakerne skape et moralsk fellesskap, uten formell ledelse, og samtidig virkeliggjøre 

forventninger om transformative prosesser der alle kan «finne sin egen vei»? Dette gjelder 

både for enkeltdeltakere og for gruppa som kollektiv; deltakere begynner i gruppe fordi de 

vil endre noe i livssituasjonen og sin håndtering av den, og gruppa må endre seg fra å være 

en samling av fremmede til å bli «fortrolige fremmede» (Brottveit, 2013a; 2019a) hvor folk 

gir til kjenne vanskelige og personlige erfaringer. 

Gruppearbeidet dreier seg i stor grad om å bygge personlig tillit mellom de involverte. Hva 

skal til for at folk tør å gjøre seg sårbare for hverandre? Hvordan bygges tillit, når innsiden av 

den rituelle formen i utgangspunktet er definert som såpass åpen, i flyt og nærmest under 

permanent utvikling?  

I analysen av utvekslingsprosesser i gruppene er jeg sterkt inspirert av Vincent Crapanzanos 

diskusjon omkring risiko, identitetshåndtering og gavebytte (2013). Han viser hvordan det å 

be om unnskyldning og gi og få tilgivelse, som en form for ikke-materielt gavebytte, 

involverer stor grad av risiko for både giveren og mottakerens selvoppfatning og identitet.69 

Crapanzanos innfallsvinkel fikk meg til å tenke at samhandlingen i gruppene kan ha form av 

ulike resiprositetsformer som kan veksle mellom gavebytte og deling og hvor disse kan 

blandes. Det setter store krav til deltakernes fortolkningsarbeid; når er noe ment som en 

gave, når blir det mottatt som en gave, når oppfattes det som deling og mottas som deling? 

Hvilke faktorer avgjør hvordan det mottas? Ikke minst: Hva skjer når det som gis ikke ser ut 

til å bli tatt imot? Ulike gjensidighetsformer er i varierende grad forbundet med ulike former 

for, og grader av, risiko og sårbarhet og bidrar også på ulik måte til å bygge og vedlikeholde 

moralske fellesskap.  

Selv, subjektivitet og senmoderniteten – selvarbeid i fellesskap 

I avhandlingen har jeg valgt å ikke fokusere spesifikt på teori omkring følelser, emosjoner og 

affekt. I stedet legger jeg vekt på konstituering av subjektivitet og hvordan selvet fortolkes, 

formes og omformes i relasjon til eksistensielle betingelser i senmoderniteten. Det 

innebærer å belyse hvordan bestemte former for autentisitet og anerkjennelse fremtrer som 

sentrale, kulturelle verdier og hvordan disse forstås og formidles gruppedeltakerne imellom. 

                                                      
69 Crapanzano bygger på empiri fra den fastlåste relasjonen mellom den franske stat og en gruppe av algirere 
av arabisk og berbisk opprinnelse (Harki) som ble latt i stikken av franskmennene og utsatt for voldsomme 
represalier i hjemlandet etter å ha arbeidet for fransk politi og militære under krigen i Algerie. 
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Selvhjelpsgrupper er uten formell ledelse, i stedet kan man si at «alle er hverandres 

terapeuter» basert på et gjensidighetsprinsipp hvor alle både er givere og mottakere.70 Når 

det gjelder ulike former for psyko-orientert terapi generelt, har det vist seg at det viktigste 

for et fruktbart forløp ikke er hvilken teknikk eller metode som anvendes, men selve 

relasjonen mellom terapeut og klient (Frank & Frank, 1991; Wampold & Imel, 2015; Vike & 

Haukelien, 2017) . Gitt at det er relasjonene og kvaliteten ved dem som «virker», vil en 

hypotese være at i en terapeutisk orientert gruppe som selvhjelpsgruppa er, vil alle 

relasjonene være med å forme forløpet og utbyttet. Dette perspektivet antyder noe om 

kompleksiteten i slike kollektive prosesser. Utfordringen er å undersøke «hvordan ulike 

faktorer virker sammen, både de spesifikke og de generelle» (Vike & Haukelien, 2017, s. 16). 

I denne sammenhengen vil det innebære å se på hvordan enkeltdeltakere og deres 

handlinger virker inn på gruppa og hvilke føringer de generelle rammene for gruppa gir for 

samhandlingen innad. Det inkluderer, som presisert over, å trekke inn betydningen av 

bredere kulturelle og sosiale formasjoner. 

Arbeidet i gruppene dreier seg om selvarbeid, om å endre forståelsen og håndteringen av 

seg selv og relasjoner man inngår i. Det innebærer transformasjon av selve «selvet». 

Begrepet «selv» brukes i stor grad som overlappende med «person» og «individ» (se kapittel 

11). Jeg tar utgangspunkt i en minimumsdefinisjon der selvet sees som en form for enhet; 

som differensiert fra sine omgivelser. Det innebærer refleksivitet og en viss grad av «agency» 

og opplevelse av konsistens og kontinuitet (Sökefeld, 1999, s. 424).71  

Som et teoretisk bakteppe lener jeg meg på G. H. Meads teori (1934) omkring utviklingen av 

selvet; selvet er et sosialt produkt, vi blir et selv og vi formes hele livet gjennom interaksjon 

med andre mennesker. «Each person’s self is a reflection of the responses of others, and 

each person gives other parts of himself in return” (Collins & Makowsky, 2005, s. 231, om 

Goffman). I selvhjelpsgrupper blir slike resiprositetsprosesser særlig aksentuert. Det er en 

målsetting at deltakerne utveksler, nærmest bokstavelig talt, deler av sitt autentiske, indre 

selv. 

Dette selvarbeidet foregår i en spesiell type fellesskap der forsamlingen av individuelle 

«selv» i utgangspunktet ikke samles om et spesifikt tema eller objekt. Hvordan skapes felles 

identifikasjon i grupper på tvers, når gruppa ikke defineres ut ifra et felles tema, problem 

eller diagnose? Antze skriver om fellesskapet i AA som en form for totemisme der deltakerne 

samles om en felles substans, alkoholen (1987). Mer presist; kollektivet organiseres rundt 

avholdenhet fra en skadelig substans som truer med å ødelegge selvet. I sammensatte 

grupper samles man ikke om et felles objekt, man har ikke et åpenbart totem. Kan man 

tenke seg at det i stedet er forestillinger om selvet, selvets følelser og autentisitet og 

                                                      
70 I en generell omtale av selvhjelpsgrupper for psykiatriske pasienter, sier Matzat det slik: «I en 
selvhjelpsgruppe er den enkelte ikke bare medpasient, men medterapeut» (1992a, s. 197). 
71 «The self creates the basic difference to which all ongoing experience is subordinated. This reflexive sense 
may also also entail a sense of consistency and continuity simply because the basic difference persists” 
(Sökefeld, 1999, s. 424). 
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bearbeidingen av det som får en rolle som totem? Hvordan finner i tilfellet deltakerne fram 

til en felles forståelse av «selv» og hvordan man arbeider med seg selv, – i et i fellesskap?  

Når jeg knytter former for selvaktualisering i gruppene til utviklingstrekk i senmoderniteten, 

vil jeg forsøke å vise hvordan brede, kulturelle føringer for identitetshåndtering, hvor indre 

autentisitet er en vesentlig verdi, kommer til uttrykk i samhandlingen. Deltakernes erfaringer 

og opplevelse av problemer i livssituasjonen utgjør «råstoffet» i samtalene. Hvilke deler av 

denne livserfaringen formidles i gruppa; hvordan tematiserer deltakerne seg selv og sine 

sosiale relasjoner? Man kan si at det først og fremst er gjennom personlige bekjennelser 

selvene presenterer seg for hverandre og søker aksept og anerkjennelse. Hvordan lærer og 

forhandler deltakerne om å gi sin egen sårbarhet form og innhold? Hva kan regnes som en 

autentisk bekjennelse? Hvordan kan verbalisering av indre tilstander eventuelt bidra til 

deltakeres omfortolkning av erfaringer, selvforståelse og relasjoner til «relevante andre»?  

Avslutningsvis vil jeg trekke frem psykiaterne Yalom og Leszcz, som i sin klassiske grunnbok i 

gruppeterapi viser til Freud når de hevder at hovedfasen i terapeutiske prosesser er av en 

karakter som ikke lar seg fange på en systematisk måte:  

Freud once compared psychotherapy to chess in that far more is known and 

written about the opening and the end games than about the middle game. 

Accordingly, the opening stages of therapy and termination may be 

discussed with some degree of precision, but the vast bulk of therapy 

cannot be systematically described (Yalom & Leszcz, 2005, s. 343). 

Jeg vil imidlertid hevde at etnografiske, prosessuelle tilnærminger gir mulighet for ganske 

presise analyser, noe for eksempel nevnte Brottveit, Csordas, Vike og Haukelien, Young samt 

Örulv har demonstrert.72 Denne avhandlingen er et bidrag til å belyse «the middle game» og 

forutsetningene for, og kompleksiteten i, de sosiale byttene som gjør transformasjon mulig. 

Gjennom en fenomenologisk næranalyse av samhandlingsprosesser vil jeg diskutere 

sammenhenger mellom individuell subjektivitet og de kulturelle formasjonene som gir de 

transformative prosessene form og retning. Det inkluderer å belyse betydningen av 

organisatoriske og institusjonelle rammer. 

Avhandlingens oppbygging 

I det videre er teksten organisert slik: 

Kapittel 2 gir en historisk, sosial og kulturell bakgrunn for fremvekst av selvhjelpsbevegelsen 

med vekt på hvordan endrede strukturelle og identitetsmessige betingelser har skapt 

grobunn for nye idealer og former for selvforvaltning. Her introduseres AA, både som en 

forløper til mangfoldet av selvhjelpspraksiser og en vedvarende kontrastkategori som 

synliggjør likheter og forskjeller til Selvhjelp Norges forståelse. For å belyse selvhjelp som en 

                                                      
72 I sluttfasen av skriveprosessen oppdaget jeg arbeidene til antropolog og systemisk familiterapeut Inga-Britt 
Krause som har skrevet dyptpløyende om behandlingsprosesser, først og fremst basert på empiri fra egen 
praksis (f. eks. Krause, 2012). 
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type sosial teknologi, trekker jeg inn perspektiver omkring fast og flytende modernitet, den 

terapeutiske kultur og økte krav til emosjonell og relasjonell kompetanse. 

I kapittel 3 ledes leseren inn på en arena for selvhjelpsgruppenes arbeid, LINK Oslo. Det gis 

en kort innføring i senterets historikk og organisering. Senteret defineres som en «nøytral 

møteplass» for alle byens innbyggere, og vi får et inntrykk av hvordan det praktisk legges til 

rette for dette, i de fysiske omgivelsene og i prosedyrer for å ta i mot henvendelser og 

etablere grupper. Kapitlet danner et empirisk grunnlag for tema som blir sentrale i senere 

kapitler; igangsetterens rolle, modellen med grupper på tvers av problematikk, forløp og 

faser i en selvhjelpsgruppe fra start til slutt. Det presenteres trekk ved deltakernes sosiale 

bakgrunn og livssituasjon og deres motivasjon for å oppsøke senteret. 

Utforming av feltarbeid og metode på LINK og i grupper knyttet til LMS Vestfold er tema for 

kapittel 4. Ved siden av etiske hensyn og prosessen med å forhandle om tilgang til 

gruppemøtene, legger jeg vekt på å diskutere rollen som (deltakende) observatør i gruppene 

og implikasjoner av en slik rolle for antropologisk kunnskapsproduksjon. Til slutt drøfter jeg 

relasjonen mellom forskeren og de utforskede i lys av endrede vilkår for 

kunnskapsproduksjon i «kunnskapssamfunnet», med et særlig blikk på relasjonen til de 

sentrale selvhjelpsaktørene i SN og NSF.  

I første del av kapittel 5 presenteres og diskuteres Selvhjelp Norges virkningsteori og 

kunnskapssyn sett i lys av teorier omkring healingritualer og overgangsritualer og verdier 

omkring endring og transformasjon. Praksis og dilemma knyttet til igangsetterens rolle som 

rituell ekspert løftes fram. Andre del tar for seg gruppa som en type «bakrom» og 

dynamikken mellom gruppas strenge grenser utad og kvaliteten ved 

samhandlingsrelasjonene innad. Kapitlet avrundes med en drøfting av hvordan ulike, 

kulturelle forståelser av lidelse kan belyse Selvhjelp Norges tilnærming til livssmerte som en 

produktiv kraft, en forståelse som uttrykker et senmoderne syn på selvet med røtter i den 

protestantiske kulturarv. 

I kapittel 6 følger vi samhandlingsprosesser i en gruppe over et lengre tidsspenn. Gjennom 

detaljerte, empiriske beskrivelser illustreres faser i gruppers utvikling og typer av 

samhandlingsdynamikk (delvis holdt opp mot en teoretisk modell for faser i 

psykoterapeutisk orientert gruppeterapi). Vekten ligger på samspillet mellom deltakeres 

rolleutøvelse og gruppas praksis med en begynnede analyse av hva som skal til, eller kan 

hindre, at den kollektive orienteringen endres over tid i retning av et moralsk fellesskap og 

en modus av integrasjon. Det belyses hvilke mekanismer som bidrar til at denne gruppa har 

vansker med å forhandle om sitt eget samhandlingsgrunnlag (rituell grammatikk), utvikle 

tillit og å få til et transformerende samspill. Kapitlet søker å få frem kompleksiteten i slike 

prosesser og danner en del av grunnlaget for den teoretiske tilnærmingen i neste kapittel. 

Kapittel 7 er avhandlingens teoretiske hovedkapittel. Her kombineres teorier omkring tillit 

med teori omkring ulike former for sosialt bytte. Først drøftes tillit som tema i 

samfunnsvitenskapen generelt og i antropologien spesielt, og hvordan tillit de senere år har 
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blitt sentralt i vestlige samfunns diskusjon om seg selv. Deretter løfter jeg frem ulike 

teoretiske perspektiv i utmeislingen av en teoretisk plattform. Gjennom empiriske eksempler 

forsøker jeg å identifisere faktorer som hemmer og fremmer bygging av tillit, blant annet 

knyttet til risikotaking ved å gjøre seg sårbar og betydningen av hierarkiske eller egalitære 

relasjoner. Jeg går nærmere inn på ulike former for resiprositet og drøfter hvordan 

utvekslingen i gruppene har trekk av både deling og gavebytte. For at grupper skal få til det 

jeg kaller balansert, transformativ gjensidighet kreves et intensivt fortolknings- og 

forhandlingsarbeid hvor tillit og sårbarhet utvikles som fellesressurser og hvor man over tid 

får til en relativ balanse (inkludert veksling mellom symmetri og asymmetri) i hva og hvor 

mye som gis og tas imot, noe som er knyttet til praktisering av høy grad av både egalitet og 

individuell autonomi.  

Kapittel 8 representerer både en empirisk kontrast til, og en videreføring av, tema i kapittel 

6. Kapitlet viser samhandlingsdynamikken i en moden gruppe som i store trekk befinner seg i 

en integrasjonsfase. Det gis en fremstilling av et gruppemøte i sin helhet og hvordan tema 

herfra videreføres (eller ikke) på neste møte. Jeg går dypere inn i bytteprosessene og drøfter 

hvordan deltakerne utveksler ulike typer bekreftelse og anerkjennelse og forhandler om, og 

forsøker å skape, symmetri og balanse i utvekslingen. Samtidig er det nødvendig å tørre å ta 

risiko og av og til gå foran for å skape nødvendig, kortvarig asymmetri ved å gjøre seg sårbar 

og slik åpne for endring og transformasjon. I disse prosessene er aksept og anerkjennelse av 

hverandres subjektivitet og indre autentisitet blant det viktigste deltakerne kan gi og få. 

Kapittel 9 er i mindre grad viet forandlinger om hvordan man bytter, og mer hva som kan 

telle som ressurser i utvekslingen, det vil si hva man skal snakke om, og på hvilken måte. Jeg 

drøfter hvordan tema i gruppesamtalene avgrenses og defineres og hvordan forståelsen av 

hva det er verdt å snakke om er uttrykk for bestemte kulturelle verdier. Dette blir særlig 

tydelig i eksempler der deltakere opererer med en annen kulturell referanseramme enn 

majoriteten i gruppa. Det gis eksempler på hvordan deltakerne kan forhandle om relevans 

og verdsetting av ressurser, i noen tilfelle eksplisitt, i mange tilfelle mer indirekte. Det 

drøftes eksempler på mulige «norske» verdier knyttet til blant annet narrative strukturer for 

hvordan følelser og autentisitet kan uttrykkes, samt hvordan fortellinger og reaksjoner 

formes og bedømmes etter et «teraputisk» ideal om å formidle en indre subjektivitet.  

I Kapittel 10 diskuteres idealet om «å snakke om det» og bekjennelsenes plass i 

gruppesamtalene. Det gis en historisk fremstilling av hvordan det religiøse skriftemålet 

danner bakgrunn for det profane og terapeutiske idealet om å bekjenne sitt autentiske og 

indre selv, hvor eksternalisering av følelser i stor grad sees som en kilde til personlig 

transformasjon. Deretter drøftes eksempler på hvordan bekjennelser må formes etter visse 

kulturelle verdier og narrative strukturer for å bli betraktet som bekjennelser og inngå i 

sosiale bytteprosesser i form av balansert, transformativ gjensidighet. Til slutt poengteres 

hvordan bekjennelse som kulturell form er knyttet til visse former for anerkjennelse av 

følelsesmessig smerte karakteristisk for flytende modernitet. 
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Kapittel 11 tar for seg hvordan det «å sette grenser», forvalte personlig ansvar og ta 

moralske valg er fremtredende tema i gruppenes arbeid. Dette diskuteres blant annet ut fra 

deltakeres erfaringer fra arbeidslivet, eksempler på ansvarsforståelse deltakerne imellom 

samt på bakgrunn av Selvhjelp Norges virkningsteori. Nok en gang sees håndtering av 

relasjoner og selvet i lys av senmodernitet og nyliberale logikker, men her tas en bredere 

diskusjon om sammenhenger mellom «culture of authenticity», idéer om det fleksible selv 

og verdier omkring anerkjennelse og håndtering av personlig ansvar. 

Intermezzo gir et bilde av én deltakers utviklingsprosess i en gruppe over tid. Gjennom 

avhandlingen gis det mange (ulike) eksempler på hvordan ulike deltakere opplever endring, 

eventuelt mangel på endring, i forståelse og håndtering av seg selv og sine sosiale relasjoner. 

Her er hensikten er å få frem hvordan flere av de store temaene som er drøftet gjennom 

avhandlingen kommer til uttrykk i én enkelt deltakers transformasjonsprosess.  

Etter å ha gått dypt inn på mikronivå i samhandlingsprosesser, tar jeg i kapittel 12 flere skritt 

tilbake og setter gruppenes arbeidsform inn i en bredere, institusjonell og velferdspolitisk 

sammenheng. I del I gis en kort oversikt over fremveksten av selvhjelpsfeltet i Norge og 

hvordan etableringen av grenseorganisasjonene Norsk selvhjelpsforum og Selvhjelp Norge 

har skjedd i allianse med staten, i relasjon til velferdstatens vekst og omforming og basert på 

et særegent forhold mellom individ, frivillige organisasjoner og stat i den nordiske (norske) 

konteksten. I del II argumenteres det for at SN-modellen med «grupper på tvers» 

representerer en på samme tid avgrensning og utviding (universalisering) av 

selvhjelpsbegrepet og av det hybride og grensekryssende ved praksisen. Det diskuteres i 

hvilken grad disse prosessene kan knyttes til idéer om individuell autonomi, «norske» 

likhetsidealer og en mer generell endring av forholdet mellom tegn og objekt i flytende 

modernitet (sublimeringsprosesser). Til slutt drøfter jeg implikasjoner av denne modellen for 

Selvhjelp Norges formidlingsarbeid.  

I siste kapittel (13) forsøker jeg å knytte trådene og fremheve noen av de sentrale linjene i 

argumentasjonen, med vekt på forbindelsene mellom bytteformer og transformative 

prosesser innenfor en egalitær rituell form der grammatikken for samhandlingen forhandles 

om, og i stor grad improviseres fram, underveis. Til slutt drøfter jeg kort hvordan 

selvhjelpsgrupper av SN-type kan sees som både en praktisering av idéen om det fleksible 

individ som bearbeider sitt autentiske, indre selv for å håndtere livsbetingelser i 

senmoderniteten, og som en kollektiv arena der betingelsene kan drøftes, modifiseres, og 

imøtegås i et fellesskap. 

Jeg vil fremheve at det jeg beskriver i denne teksten ikke pretenderer å representere 

«sannheten» om hva som skjer på møtene; hvordan deltakerne former gruppa og hvordan 

gruppa former dem. Det er en gjengivelse av hva jeg har festet meg ved som ekstern 

observatør og hva jeg har kunnet sette meg inn i og forsøke å se fra deltakernes ståsted. 

Gjennom beskrivelse og tolking av en variasjon av situasjoner forsøker jeg å se fellestrekk og 
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hva som bevirker ulike forløp og ulike utfall. Betingelser for kunnskapsproduksjonen i 

feltarbeidet drøfter jeg nærmere i kapittel 4. 

Gjennom avhandlingen henviser jeg ofte til andre steder i teksten hvor samme empiriske 

poeng er behandlet, men i en annen analytisk sammenheng og med et annet perspektiv. Jeg 

mener denne kryssrefereringen i stor grad er en konsekvens av selve fenomenet som 

studeres. I selvhjelpsgruppene foregår samhandlingen på en avgrenset arena hvor alle 

elementer empirisk sett er tett sammenvevet, i en fortettet form. Det er først og fremst 

gjennom analytiske redskap at strømmen av samhandling kan skilles ut som kategorier (det 

gjelder for etnografiske studier generelt, men denne arenaen preges av at det i relativt liten 

grad skjer empiriske skifter av kontekst, tidsperioder o.l. Samtaletema skifter, men er likevel 

ofte vanskelig å «isolere» som enheter). Dette bidrar til at likeartete, empiriske tema vil 

dukke opp ulike steder i diskusjonen og slik forhåpentligvis få frem samhandlingens 

kompleksitet.  
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Kap. 2 Selvhjelp som sosial teknologi – sosial og  

kulturell kontekst  

 

Skal mennesker greie å leve sammen i dag, uten de strenge rammene som holdt par og 

familier sammen i gammel tid, trengs en helt annen årvåkenhet og vilje. Mennesker som vil 

leve sammen (…) må dyrke sin evne til selvransakelse, følelsesforståelse, overbærenhet og 

disiplinert lydhørhet overfor hverandres behov (psykologspesialist og parterapeut Sissel Gran, 

2015). 

LINK Oslo, et selvhjelpssenter i hovedstaden, er i gang med en stor informasjonskampanje. 

Det er trykket opp brosjyrer som er lagt ut på en rekke mer eller mindre offentlige steder; 

bibliotek, legekontorer, hos frisører og andre. Bak på de røde bussene i byen henger det 

store plakater sentrert rundt ordet «Problemer?», omkranset av stikkord: «Redd? Utrygg? 

Sliten? Utbrent? Trist? Deppa? Ensom? Ulykkelig? Sinna?». Ved siden av står logoen til «LINK 

OSLO- senter for selvhjelp og mestring» med kontaktinformasjon.73 

     

Stian, en godt voksen mann, ser plakaten, fester seg ved budskapet og i løpet av noen dager 

har han tatt kontakt med senteret. Han får snart plass i en selvhjelpsgruppe. Når jeg senere 

intervjuer ham, forteller han at plakaten hadde truffet ham så sterkt fordi: «Jeg kjente meg 

igjen, jeg var jo alt som stod der!». Deltakelsen i gruppa blir viktig for ham, han mener selv at 

det har bidratt til store endringer i livet. Mens han tidligere lett la skylda for ting som gikk 

galt på andre, noe han nå ser som uttrykk for stor personlig usikkerhet, fremholder han at 

han har blitt flinkere til å lytte, til å se sin egen rolle i sosiale samspill: «Jeg sorterer ting 

bedre». Det har ført til merkbare konsekvenser for forholdet til venner og familie, som nå er 

mer avklart og mindre konfliktfylt. Samlet sett har disse prosessene virket til at han har 

kunnet gå tilbake til arbeidslivet etter en lengre sykmelding. 

Ikke alle får så stort utbytte av gruppearbeidet som Stian, de fleste bruker lenger tid på å 

bestemme seg for å ta kontakt, og mange har fått informasjon via andre kanaler. Disse 

forholdene skal jeg diskutere nærmere i neste kapittel.  

                                                      
73 Bildet er hentet fra Selvhjelp Norges hjemmesider  
http://www.selvhjelp.no/no/Skjult/Hva_skjer_hvor+/Oslo_Akershus_og_Ostfold/Selvhjelp+i+Sentrum+-
+LINK+Oslo+med+stor+kampanje.9UFRvU3S.ips (lesedato 20.04.2018) 

http://www.selvhjelp.no/no/Skjult/Hva_skjer_hvor+/Oslo_Akershus_og_Ostfold/Selvhjelp+i+Sentrum+-+LINK+Oslo+med+stor+kampanje.9UFRvU3S.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Skjult/Hva_skjer_hvor+/Oslo_Akershus_og_Ostfold/Selvhjelp+i+Sentrum+-+LINK+Oslo+med+stor+kampanje.9UFRvU3S.ips
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Her vil jeg ta for meg bakteppet for denne lille hendelsen, møtet mellom plakaten og 

mannen, som fører til at Stian finner veien inn i en selvhjelpsgruppe. Fokuset er ikke på 

Stians historie og personlige motivasjon, men deler av det overordnede sosiale og kulturelle 

landskapet som har gjort hendelsen mulig. Hvordan vokste selvhjelpsgrupper frem som 

samfunnsfenomen? Hvilke strukturelle og identitetsmessige betingelser bidrar til at folk kan 

ønske å bruke selvhjelpsgrupper for å takle seg selv og problemene sine bedre?  

I lys av disse spørsmålene er det fruktbart å forstå selvhjelp som en type sosial teknologi som 

er utviklet for å møte visse typer behov og håndtere livsbetingelser som gjør seg gjeldende i 

(sen)moderniteten. I forlengelsen av dette diskuterer jeg kort hvordan Anonyme 

Alkoholikere (AA) og andre 12-trinnsgrupper, i kontrast til mer psykoterapeutisk orienterte 

grupper, representerer både sammenfallende og ulike modeller for identitets- og 

subjektiveringsprosesser. 

Gruppene LINK Oslo setter i gang, er ikke sentrert rundt bestemte problemer eller diagnoser, 

men består av deltakere med ulike «inngangsproblem». Plakaten på rødbussen signaliserer 

at selvhjelp er for alle og kan brukes til å bearbeide et bredt spekter av følelsesmessig 

ubehag og smerte. I de neste kapitlene presenterer jeg modellen med «grupper på tvers» og 

hvordan den praktiseres. Mot slutten av avhandlingen viser jeg hvordan denne formen for 

allmengjøring og «universell» praksis er unik i internasjonal sammenheng og diskuterer 

hvordan og hvorfor selvhjelpsarbeidet i Norge har fått en særegen posisjon (kap. 12). Det 

gjelder både gruppenes form og sammensetning og de politiske og institusjonelle 

rammebetingelsene for arbeidet. 

Fremvekst av samtalebaserte selvhjelpsgrupper 

Anonyme Alkoholikere (AA) regnes som den første organisasjonen som systematisk utviklet 

selvhjelpsgrupper som et samtaleforum for personlige endringsprosesser. Organisasjonen 

ble grunnlagt i USA i 1935 og startet opp i Norge i 1947. 

AA var sterkt inspirert av den såkalte Oxfordgruppa, en løst organisert, protestantisk 

bevegelse som fikk sterkt fotfeste i England i mellomkrigstiden og også i USA.74 AAs 

grunnleggere, forretningsmannen Bill Wilson og kirurgen Bob Smith («Bill W.» og «Dr. Bob»), 

                                                      
74 Oxford-gruppen ble dannet av en amerikansk, protestantisk evangelist, Frank Buchman, som mobiliserte en 
betydelig tilhengerskare og drev internasjonalt arbeid med utgangspunkt i universitetsmiljøet i Oxford etter 
første verdenskrig. Som en kuriositet kan nevnes av Oxfordgruppen fikk spesielt sterk oppslutning i Norge og 
Danmark på 30-tallet. Den norske stortingspresidenten Carl J. Hambro inviterte et team fra bevegelsen, noe 
som ledet til store folkemøter. Oxfordgruppen hadde stor betydning i å forene konservative og liberale kristne 
sammen mot nazismen. I 1945 holdt biskop i Trondheim, Arne Fjellbu, en tale i London hvor han slo fast: «I 
want to state publicly that the foundations of the united resistance of Norwegian Churchmen to Nazism were 
laid by the Oxford Groups work». I 1938 skiftet bevegelsen navn til Moralsk opprustning og 2001 til Initiatives 
of Change https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Group- (lesedato 24.03.2018). Oxfordgruppen må ikke 
forveksles med Oxfordbevegelsen, som ble formet av britiske geistlige i første halvdel av 1800-tallet og arbeidet 
for en fornyelse og styrking av katolsk tenkning og praksis innenfor Den anglikanske kirke 
https://www.britannica.com/event/Oxford-movement (lesedato 24.03.2018). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Group-
https://www.britannica.com/event/Oxford-movement
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begge alkoholikere, hadde hver for seg deltatt på møter i bevegelsen (Frois, 2009).75 

Oxfordgruppa la vekt på at medlemmene skulle arbeide med å forbedre seg selv gjennom 

selvgransking og ved å strekke seg mot absolutte prinsipper om ærlighet, renhet, uselviskhet 

og kjærlighet. Det ble utviklet en verbal delingspraksis, der man bekjente sine synder og 

fristelser overfor en annen kristen og også drøftet små og store livsvalg. Det var viktig å 

skulle rette opp feil man hadde begått overfor andre mennesker, direkte overfor 

vedkommende. Ikke minst var det viktig å underkaste seg og sitt liv Gud og stole på hans 

rettledning.  

Disse prinsippene for selvforbedring, gjensidighet og personlige bekjennelser mellom 

likemenn danner mye av grunnlaget for AAs metodikk nedfelt i «Storboka» i form av de 12 

trinn og 12 tradisjoner. De 12 trinn er et «program for personlig gjenreisning» i form av en 

stige som hvert enkelt medlem søker å bevege seg oppover. Blant de viktigste er å erkjenne 

at man har et alkoholproblem, at man er maktesløs overfor problemet og avhengig av en 

høyere makt (fritt forstått) for «tilfriskning» (AA ser avhengighet som en sykdom, ikke som 

utrykk for en karakterbrist og dermed ikke et moralsk anliggende). De 12 tradisjoner gir 

prinsipper for gruppenes arbeid med sikring av uformell struktur og deltakernes og 

gruppenes anonymitet. 

I likhet med Oxfordgruppa er AA ikke-hierarkisk og løst organisert. AA har et system for 

representasjon kalt «tjenestestruktur» og et relativt beskjedent hovedkontor i New York og 

små, nasjonale servicekontor som fungerer som informasjons- og rådgivningsorgan. Verken 

disse eller de årlige nasjonale servicekonferansene har imidlertid noen formell myndighet. 

Gruppene fungerer som autonome enheter og ingen legger seg opp i hvordan de praktiserer 

metoden «(…) så lenge det ikke skader andre grupper eller AA som helhet».76 Til forskjell fra 

Oxfordgruppa, som drev utstrakt utadrettet virksomhet med trekk av misjonsarbeid, er AA 

tuftet på tiltrekkingsprinsippet og anonymitet.77 Organisasjonen er politisk og livssynsmessig 

uavhengig og uttaler seg ikke offentlig i noen typer spørsmål.78 AA-modellen er forblitt 

                                                      
75 Jamfør AAs praksis med alltid å benevne seg selv og hverandre med fornavn, som en del av prinsippet om 
anonymitet og fokuset på egalitær struktur og felles identitet. Se også 
https://www.anonymealkoholikere.no/2/de-tolv-tradisjoner (lesedato 08.02.2020). 
76 «Den enkelte gruppe er imidlertid ikke avskåret fra resten av AA. Akkurat slik som AA-medlemmer hjelper 
hverandre, hjelper gruppene hverandre. I Norge går grupper i de større byene sammen og danner Intergrupper 
som samarbeider om vårt fremste formål – å nå en alkoholiker til». 
http://www.anonymealkoholikere.no/2/aas-tjenestestruktur/ (lesedato 23.03.2018). 
77 Man kan si at hovedmålet for AA også er «misjonerende» i betydningen at man forsøker å nå ut til andre 
alkoholikere; «dem som ennå lider» (Antze, 1987). Det 12. steget i de 12 trinn: «Når vi hadde hatt en åndelig 
oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere 
disse prinsippene i all vår gjerning». De 12 tradisjoner, tradisjon 5: «Hver gruppe har ett hovedformål: Å bringe-
budskapet til alkoholikeren som fremdeles lider.» AA går imidlertid ikke aktivt ut og skal ikke drive 
«propaganda», men arbeider for å gjøre informasjon tilgjengelig. Prinsippet om at medlemmene skal bevare sin 
anonymitet i offentligheten støtter oppunder denne posisjonen. 
78 Mäkelä et al. (1996) peker på at etableringen av AA kan sees som en viderføring av tradisjoner fra den 
amerikanske avholdsbevegelsen, selv om det ikke var direkte koblinger. De viser imidlertid at AAs prinsipp om å 
være totalt upolitisk og uavhengig senere begrunnes med erfaringer fra denne bevegelsen, hvor The 
Washingtonian movement på 1840-tallet gikk i oppløsning etter interne, politiske konflikter. 

https://www.anonymealkoholikere.no/2/de-tolv-tradisjoner
http://www.anonymealkoholikere.no/2/aas-tjenestestruktur/
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uendret siden begynnelsen av 50-tallet og har fått stort gjennomslag internasjonalt.79 En 

grunn til utbredelsen er antakelig at AA praktiserer en metode som i sin grunnform er sterkt 

standardisert og gjenkjennelig på tvers av kontekster og samtidig gir rom for fleksibilitet og 

lokale tilpasninger uten styring ovenfra.80 

Den nye selvhjelpsbevegelsen 

AA var relativt enerådende frem til 70- tallet, da det vokste frem ulike typer 

selvhjelpsgrupper i Nord-Amerika og Europa (Borkman, 1999; Høgsbro, 1992; Matzat, 2006-

2007).81 Den stigende selvhjelpsaktiviteten var sterkt inspirert av borgerrettsbevegelsen i 

USA og kvinnebevegelsen med vektlegging av arbeid mot diskriminering, sosiale stigma og 

isolering av marginaliserte minoriteter, for eksempel grupper for ulike typer 

funksjonshemminger, seksuelle minoriteter, m.m. (Høgsbro, 1992). Fremveksten kan sees 

som uttrykk for motkulturelle strømninger med vekt på grasrotinitiativ og anerkjennelse av 

nettverk og sosialt miljø som betingelser for livskvalitet. 

Veksten i selvhjelpsgrupper var del av en bredere, samfunnsmessig nyorientering som 

medførte et endret syn på forholdet mellom det private og det politiske, der det personlige 

og intime ble gjort samfunnsmessig relevant og vice versa.82 Den nye selvhjelpsbevegelsen 

representerte en utvikling der nye former for livsproblemer, sykdom og lidelser trådte fram 

og ble gjort «offentlig». De var ikke nødvendigvis nye som individuelle erfaringer, men nå 

fikk de et navn, de kunne snakkes om, og dermed også omformuleres og redefineres.  

Dette hang sammen med en endring i kunnskapssyn med en oppvurdering av kunnskap 

«nedenifra», fra marginaliserte grupper og «innenifra», fra folks subjektive erfaringer. Bruk 

av erfaringskunnskap utfordret etablert ekspertise, noe som blant annet ga seg utslag i 

opposisjon mot profesjonenes kunnskapsregimer (Brottveit et al., 2019a; Gotaas, 2019), 

spesielt innen feltene medisin og psykiatri. Man så et mangfold av praksiser rettet mot 

bevisstgjøring og myndiggjøring, en ideologisk orientering som ofte går under 

samlebetegnelsen empowerment (det finnes ikke et fullt ut dekkende begrep på norsk, 

                                                      
79 Ifølge verdenskontoret har AA nå over 2 millioner medlemmer og om lag 118.000 grupper i tilsammen 180 
land (https://www.aa.org/pages/en_US/whats-new-on-aaorg (lesedato 25.03.2018), (se også kap 1). 
80 I Brottveit og Feiring (2019) diskuterer vi SN-modellen for selvhjelpspraksis som et eksempel på et «boundary 
object» (Star & Griesemer, 1989) som gir rom for både fleksibilitet og standardisering. 
81 Et unntak her er den unike, svenske selvhjelpsbevegelsen «Länkarna», som ble dannet i 1945, 8 år før den 
første AA-gruppen i Sverige. Länkarna vokste raskt til en bred folkebevegelse og var på slutten av 90-tallet 
fremdeles den største selvhjelpsbevegelsen for alkoholproblemer i Sverige, til tross for intern splittelse på 
slutten av 50-tallet og stagnasjon i 1990-årene. Man opplevde en økende konkurranse fra AA etter at 
Minnesotamodellen fikk gjennomslag i Sverige i 1980-årene, samt svekkelse av rekrutteringsbasen i 
arbeiderklassen. Bevegelsen er inspirert av AA, men Kurube (1997) mener den direkte innflytelsen fra Oxford-
bevegelsen var vel så betydningsfull. Andre bakgrunnsfaktorer var motstand mot den moralistiske, offentlige 
alkoholikeromsorgen og fremming av arbeiderklassens solidaritets- og selvhjelpsideologi som reaksjon mot 
tidens «sosiale ingeniørkunst» basert på vitenskapelige idealer (Kurube, 1997, s. 250-251). Länkarna skiller seg 
fra AA blant annet ved å ha fjernet bevegelsens religiøse aspekter og ved å arrangere sosiale aktiviteter i tillegg 
til møter. I Norge ble De norske lenker opprettet i 1978. Så langt jeg kan bedømme ut fra de ulike gruppenes 
nettsider, har de her i landet en marginal posisjon i forhold til AA http://www.drammenslenkene.no/om-
oss/historien-om-de-norske-lenker/  
82 Sammenfattet i det feministiske slagordet «det personlige er politisk». 

https://www.aa.org/pages/en_US/whats-new-on-aaorg
http://www.drammenslenkene.no/om-oss/historien-om-de-norske-lenker/
http://www.drammenslenkene.no/om-oss/historien-om-de-norske-lenker/
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varianter er «myndiggjøring» og «bemyndigelse») (Askheim, 2007). Sentrale 

selvhjelpsentreprører har etablert begrepet «egenkraftmobilisering» (Talseth 1996, sitert i 

Godager & Talseth, 2013, s. 18; Talseth & Hoel, 2000 ). Et tilhørende moment dreier seg om 

en ny og mer helhetlig helseforståelse som tar opp i seg betydningen av identitet og sosialt 

nettverk. I selvhjelpslitteraturen refereres det ofte til teorien om salutogenese, utviklet av 

sosiologen Aaron Antonovsky på slutten av 70-tallet (Antonovsky & Sjøbu, 2012). Han stilte 

spørsmål ved det skarpe skillet mellom «syk» og «frisk» og fremmet en positiv og 

prosessorientert helseforståelse som motsats til en sykdoms- og diagnoseorientert, mer 

passiv og patogen, tilnærming. Antonovsky legger vekt på helsefremmende praksiser, 

betydningen av å oppleve sammenheng og tilhørighet i tilværelsen («sense of coherence») 

og individets evne til mestring (Godager & Talseth, 2013; Hedlund & Landstad, 2011).83 

Som nevnt i introkapitlet, har man i den sosiologisk og psykologisk orienterte 

forskningslitteraturen vært opptatt av å finne fram til kriterier for klassifisering av 

gruppetyper. Her vil jeg kort trekke fram at en vanlig inndeling er å dele inn grupper i to eller 

tre hovedkategorier etter i hvilken grad gruppene er orientert mot personlige og individuelle 

endringsprosesser, sosiale endringsprosesser eller en kombinasjon (det Borkman kaller 

«hybride grupper»). Med andre ord, i hvilken grad empowermentprosesser er kollektive og 

«utadrettete» eller individuelle og «innadrettete». Et annet sett av kriterier dreier seg om 

gruppenes grad av autonomi og ledelse, det gjelder særlig overfor profesjonene og 

behandlingsapparatet. Både forskere og praktikere trekker ofte et skarpt skille mellom 

støttegrupper og selvhjelpsgrupper. Støttegrupper består av likemenn, men er ledet – som 

oftest av profesjonelle. Selvhjelpsgrupper består av likemenn uten formell ledelse. Selv om 

det kan være store likhetstrekk mellom gruppeformene; utveksling og generering av 

erfaringsbasert kunnskap mellom likemenn, argumenteres det for at dette likevel produserer 

ulike former for kunnskap og ansvar (Borkman, 1990, 1999; Gotaas, 2019; Munn-Giddings & 

Borkman, 2005) (se også kap. 1). 

Borkmans beskrivelse av en selvhjelpsgruppe for stammere, som ble dannet på slutten av 

70-tallet, illustrerer hvordan disse utviklingstrekkene løp sammen i en utprøvende praksis. 

Folk som slet med stamming kom sammen og søkte å håndtere livssituasjonen bedre 

gjennom utveksling av erfaringer og personlige narrativer. Derigjennom styrket deltakerne 

seg selv og hverandre og bidro med erfaringskunnskap, motekspertise og krav om 

anerkjennelse av egendefinert identitet inn mot profesjonene og behandlingsapparatet. Ikke 

som en interesseorganisasjon, men ved å invitere fagfolk på besøk og å fremme individuelle 

krav i møte mellom pasient og behandler. I dette lå en eksperimenterende læringsprosess 

(«experiential learning in the commons», med Borkmans betegnelse) med styrking av 

selvrespekt og omdefinering av stigma, det vil si endring av selvforståelse, noe som ofte blir 

løftet frem som noen av de viktigste virkningene av deltakelse i en selvhjelpsgruppe 

(Borkman, 1999; Denzin, 1993; Frois, 2009; Örulv, 2012). Gruppa representerte slik en hybrid 

                                                      
83 Antonovsky så salutogenese og patogenese ikke som rene motsetninger, men som komplementære 
tilnærminger. 
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form hvor styrkingsarbeidet var både utover- og innoverrettet. Denne gruppa beholdt sin 

relativt uformelle struktur gjennom 17 år (!) før den opphørte (Borkman, 1999).84 

I floraen av selvhjelpsinitiativ vokste det også fram grupper som tok i bruk 12-trinnsmodellen 

på nye områder, først og fremst i USA, senere med global spredning. Den mest kjente 

avleggeren av AA, Anonyme narkomane, ble riktignok grunnlagt i USA i 1953, men 

virksomheten skjøt fart først tidlig på 70-tallet (Humphreys, 2004). I kjølvannet har det blitt 

opprettet en rekke selvhjelpsorganisasjoner basert på andre former for misbruk- og 

avhengighetsproblematikk, for eksempel Gamblers Anonymous, Overeaters Anonymous, 

Sexaholics Anonymous og Debtors Anonymous. 12-trinnsmodellen inkluderer organisasjoner 

for medavhengige og pårørende, slik som Al-Anon.85 Det blir hevdet at det i dag finnes rundt 

200 former for 12-trinnsgrupper (kalt fellowships/fellessskap).86 12-trinnsmodellens 

ekspansjon illustrerer både hvordan det moderne samfunns spesialiserings- og 

differensieringsprosesser produserer nye problemdefinisjoner og identiteter og hvordan en 

etablert modell kan tilpasses og gi struktur til arbeidet med nye former for selvforståelse. 12-

trinnsgrupper hadde allerede utviklet en praksis for empowerment som til dels passet med 

tidens oppmerksomhet omkring likemannsarbeid, erfaringskunnskap og individets ansvar for 

personlig endring. 

Når det gjelder organisering av grupper, identifiserer Zeiner i hovedsak tre typer av 

selvhjelpsorganisasjoner som forholder seg ulikt til skillet mellom personlige og kollektive 

endringsprosesser (Zeiner, 2014, se også 2019). Hvordan de håndterer dette 

spenningsforholdet henger tett sammen med hva slags selvhjelpsforståelse de legger til 

grunn. Én type integrerer det innad- og utoverrettede, slik som borgerrettighets- og 

kvinnebevegelsen. En annen type organisasjon er basert på formelt medlemsskap hvor det 

interessepolitiske arbeidet er hovedanliggende, men der man også organiserer likemanns- 

eller selvhjelpsgrupper for medlemmene. Eksempler er Mental helse og 

Spiseforstyrrelsesforeningen.87 En tredje organisasjonsform er rene selvhjelpsorganisasjoner 

som har som formål bare å etablere grupper, slik som AA og Angstringen. Selv om ingen av 

dem driver interessepolitisk arbeid, forholder de seg ulikt til offentligheten og politiske 

myndigheter. Der AA er totalt uavhengig av alle bindinger, har Angstringen samarbeidet tett 

med myndighetene og med andre (selvhjelps)organisasjoner for å få offentlig støtte og 

organisasjonen har påvirket utformingen av selvhjelpsfeltet i Norge. Angstringen er ikke 

                                                      
84 Jeg kommer tilbake til denne gruppa som grunnlag for Borkmans analyser i kap. 5 og 7. 
85 Al-Anon familiegrupper tok form ved at ektefeller til alkoholikere ble sittende og prate mens mannen eller 
kona var på gruppemøte. Organisasjonen ble formelt etablert i USA i 1951 (http://al-anon.no/om-al-
anon/historie/ (lesedato 20.04.2018). 
86 Det blir også hevdet at majoriteten av 12-trinnsprogram nå tar for seg andre lidelser enn «substance 
addiction» (Nevrotics Anonymous kan være et eksempel) https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-step_program 
(lesedato 07.04.2015). 
87 Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS) skiftet i 2016 navn til Spiseforstyrrelsesforeningen. 

http://al-anon.no/om-al-anon/historie/
http://al-anon.no/om-al-anon/historie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-step_program
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medlemsbasert.88 Som vi skal se (kap. 3 og 12), bygger Selvhjelp Norge på tradisjonen fra 

Angstringen. 

Inndelingen i organisasjonsformer tydeliggjør en historisk utvikling på feltet. I dag dominerer 

type to og tre, mens den mer «opprinnelige» gruppetypen og organisasjonsformen der 

individuelle og kollektive prosesser var tett integrert, for det meste har forsvunnet ut av 

bildet, i hvert fall når det gjelder virksomheter som definerer at de driver med «selvhjelp».89  

Jeg vil føye til at i den «individorienterte» formen for selvhjelp som Angstringen driver og 

Selvhjelp Norge promoterer, er perspektivet at gruppedeltakelse kan fremme den enkeltes 

samfunnsengasjement gjennom å sette seg i stand til å håndtere seg selv og sine relasjoner 

bedre.90 Veien går via individet.  

Fellestrekk med andre praksisformer  

Den nye selvhjelpsbevegelsen har fellestrekk med terapeutiske praksiser som psykoterapi, 

gruppeterapi og familieterapi. Dette var behandlingsformer som fikk gjennomslag fra 50- og 

60-tallet (Weinstein, 2013).  

Borkman fremhever delingssirkelen, «the sharing circle», som selvhjelpsgruppers bærende 

redskap, deres viktigste «sosiale teknologi».91 Som vi har sett, ble en slik verbal 

utvekslingspraksis med egalitær struktur utviklet av AA i mellomkrigstiden på bakgrunn av en 

liknende tradisjon i Oxfordbevegelsen. På 1940-tallet ble de første formene for 

samtalegrupper og gruppeterapi prøvd ut, henholdsvis i USA og England, i til dels ulik form 

                                                      
88 AA er heller ikke medlemsbasert i betydningen av at deltakere formelt melder seg inn. Organisasjonen bruker 
likevel betegnelsen «medlem» om sine deltakere, noe som understreker den identitetsmessige tilslutningen til 
et varig fellesskap. Angstringen snakker om «deltakere», med målsetting om at folk skal leve med og håndtere 
angsten bedre, helst slik at den reduseres, og arbeider ikke for å fremme en permanent «angstidentitet». Som 
jeg skal komme nærmere inn på (kap. 4, 5 og 7), medvirker også ulik form for organisering av grupper (turnover 
av deltakere hos AA mens grupper lukkes i Angstringen og i en del andre typer selvhjelpsgrupper) til ulike 
levetid for ulike typer grupper og dermed ulik identitetsmessig tilknytning til organisasjonene. 
89 Aksjonsforskingsprosjektet Senteret for alenemødre i Oslo i første halvdel av 1990-tallet, som Abrahamsen 
beskriver (1995), har noe veldig tidstypisk over seg (se kap 1). I arbeidet med å finne fram til sammenhenger 
mellom livskvalitet og sosialt nettverk tok man i bruk en relativt holistisk tilnærming som rettet seg mot 
styrking av både individuell og kollektiv identitet; I tillegg til selvhjelpsgrupper laget man en ordning for 
barnepass mens mødrene deltok på møte, arrangerte fester, lunsjer, seminarer og debattmøter om 
samfunnsmessige aspekter ved rollen som alenemor. Relasjoner mellom de ansatte, frivillige (barnepassere) og 
alenemødrene ble brukt aktivt som faktorer i sosialiseringsprosessene. Fokus på både individuell 
nettverksbygging og organisasjonsmessige og utadrettete aktiviteter var også viktig i prosjektet Studiesenteret 
for selvhjelp (Hjemdal et al., 1998). I begge prosjektene ble gruppene satt i gang av folk som ikke selv var i 
målgruppa; som ikke var likemenn. Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep Oslo (nå SMISO), som har 
vært et permanent hjelpesenter siden etableringen, representerer en annen modell (se kap 3). For det første 
spiller likemenn en mye større rolle, også som profesjonelle og ansatte. For det andre jobber senteret med 
bevissthets- og identitetsorientering både individuelt og kollektivt og utadrettet, men som relativt separate 
aktiviteter. Dette kan sees som uttrykk for mer allmennne spesialiserings- og differensieringsprosesser hvor 
sammenflettede elementer skilles fra hverandre i avgrensede og spesifiserte kategorier og praksisformer.  
90 «Selvhjelpsarbeidet (…) fører til mobilisering av egen styrke og egne krefter som gir deg mulighet for 
egenkontroll og styrket selvfølelse. På denne måten utløses ressurser og kompetanse som åpner opp for 
avgjørelser i eget liv og gjennom det muligheter for økt deltakelse i samfunnet» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 1). 
91 Senere i kapitlet bruker jeg «sosial teknologi» noe videre, om selvhjelpsgrupper som sådan. 
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og med ulikt formål.92 Jeg har ikke referanser som viser eventuell gjensidig påvirkning 

mellom Oxfordbevegelsen/AA og gruppeterapi, eller om de oppstod relativt uavhengig av 

hverandre som liknede reaksjoner på trekk i tiden. Uansett er delingssirkelen som teknikk 

felles for selvhjelpsbevegelsen og for behandlingsformer som gruppeterapi, nettverksterapi 

(Brottveit, 2013a, 2019a) og familieterapi. 

Med grasrot- og motbevegelsene på 70-tallet kom kampen for minoriteter og urfolks 

rettigheter. Spesielt tradisjoner hos nord-amerikanske urfolk og maorisamfunn på New 

Zealand ga inspirasjon til utvikling av nye former for konfliktløsning og gruppesamtale. I 

tilknytning til rettsvesenet så man fremvekst av restorative justice – gjenopprettende 

prosess - mellom offer og gjerningsperson. En variant er bruk av stormøter, hvor alle som er 

berørt av lovbruddet eller konflikten deltar.93 Man kan kanskje si at praksiser tuftet på 

delingssirkel som teknikk ble forsterket som følge av den positive oppmerksomheten 

omkring urfolks tradisjoner. Innflytelsen fra disse praksisene gjør seg direkte gjeldende i 

dagens profesjonsutøvelse, blant annet på Lærings- og mestringskurs i regi av den norske 

spesialisthelsetjenesten. Eksempelvis kan delingssirkelen introduseres til pasientene som en 

tradisjon man har hentet fra Nord-amerikanske indianere.94 Den som holder talestokken 

(symbolisert ved en pinne eller en annen gjenstand) har ordet og gir det videre ved å sende 

fra seg gjenstanden til nestemann (muntlig informasjon fra deltaker på kurs). 

Selvhjelpsgrupper og spesielt SN-modellen har interessante fellestrekk med såkalte 

«Encounter-groups» eller «T-groups» (training groups), også referert til som «sensitivity 

training groups» eller «human relations training group» som ble viet relativt stor interesse 

på 60- og 70-tallet (og til dels 80-tallet, ifølge Lindsay, 1997). Dette var relativt små grupper 

for bevissthets- og relasjonstrening der deltakerne skulle bli bedre kjent med seg selv og sine 

reaksjoner og hvordan man virker på og inngår i samspill med andre. Gruppeformen ble ikke 

utviklet i behandlingsøyemed, men som en trening i «human relations skills», henholdsvis 

som et verktøy i ledelsesutvikling – for å gjøre ledere mer sensitive overfor medarbeideres 

behov – og som trening av rådgivere som skulle arbeide med krigsveteraner (Rogers, 1973). I 

noen grupper la man vekt på konfrontasjon og konfliktløsning, grupper kunne også ta i bruk 

ikke-verbale uttrykksmidler og rollespill, til dels inspirert av gestaltterapi (Rogers, 1973, s. 4). 

Det er også forbindelseslinjer til psykodrama. Gruppene var ledet, men i ulik grad.  

                                                      
92 I USA etablerte psykologer samtalegrupper for ledere og ansatte i store bedrifter for å bedre kommunikasjon 
og trivsel, mye med utgangspunkt i et ønske om å bekjempe rasemessige og religiøse fordommer. Snart erfarte 
man at slike grupper, blant annet ved å bruke interne spenningsforhold i gruppa produktivt, kunne øke 
deltakernes generelle oppmerksomhet om hvordan de virket på andre (såkalte Training-groups, se nedenfor). I 
England initierte medisineren og psykoanalytikeren Wilfred Bion, tilknyttet det militære, det berømte 
Northfield-eksperimentet. Soldater som var sjokkskadet etter krigsopplevelser ble samlet i en gruppe for å 
snakke fritt om det de hadde vært gjennom. Etter krigen ble disse erfaringene videreført i utvikling av mer 
organisert gruppeterapi (Miller & Rose, 2008; Skårderud et al., 2010, s. 178-179).  
93 https://www.konfliktraadet.no/gjenopprettende-prosesser-i-mekling.311342.no.html (lesedato 29.06.18). 
94 «Indianer» er her en betegnelse brukt av kursholderne. «Indianer» er sterkt kritisert, ettersom det er en 
betegnelse innført av europeiske kolonister, knyttet til en lang historie med undertrykkelse. I USA brukes nå 
«indigenous people», i Kanada «people of the first nations». Dette er imidlertid sekkebetegnelser som omfatter 
en rekke ulike grupper, også inuitter. 

https://www.konfliktraadet.no/gjenopprettende-prosesser-i-mekling.311342.no.html
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Den amerikanske psykologen Carl Rogers var en av foregangsfigurene.95 Han la vekt på 

gruppeprosessen som «organisk prosess» med et minimum av struktur og regler der gruppa 

selv definerer mål og retning. Lederrollen er sterkt nedtonet, oppgaven er å fasilitere nok til 

at gruppa utvikler en atmosfære av trygghet og tillit, der lederen bruker seg selv og går like 

mye inn i rollen som deltaker. «This lack of structure is the most frustrating aspect of 

participating in such a group and the most challenging» (Lindsay, 1997, s. 2). Praksisen hviler 

på en idé om autentisitet og at man gjennom å la de sosiale maskene falle og uttrykke «ekte 

følelser» og bli kjent med sitt «indre selv» bygger genuin kommunikasjon og inkluderende og 

aksepterende fellesskap. Det gir potensial for personlig forvandling som vil gi ringvirkninger i 

deltakernes sosiale relasjoner utenfor gruppa.96 Slik sett er encounter-modellen ganske lik 

SN-modellen: Flat struktur, høy grad av autonomi, svakt «script» for samhandlingen, 

sammensetning av deltakere ikke på bakgrunn av diagnose eller problem, men ønske om å 

lære seg selv bedre å kjenne. Personlig transformasjon skjer gjennom oppøving av 

selvrefleksivitet og utprøving av relasjoner i kollektive samhandlingsprosesser. Slike praksiser 

for «planned, intensive group experience» fikk stort gjennomslag som en grasrotbevegelse 

og det ble knyttet store forhåpninger til fremtidig bruk og utbredelse (Rogers, 1973).97 Man 

hører ikke lenger om encounter-groups, men deler av ideologi og praksis har påvirket senere 

former for organiserte gruppeprosesser der formålet er personlig og kollektiv bevisstgjøring 

og endring.98 

Hva forklarer selvhjelpsbevegelsen? Senmodernitet, individualisering og den 

terapeutiske kultur 

Samlet sett kan man si at fremveksten av den nye selvhjelpsbevegelsen kan forstås som en 

praksis som har vokst fram i møte med endrede strukturelle og identitetsmessige vilkår. 

Zygmunt Bauman (2006) er én blant mange teoretikere som beskriver hvordan den 

«klassiske» moderniteten er erstattet av en postindustriell globaliseringsprosess som gir til 

dels radikalt nye betingelser for individenes orientering i verden. Han betegner tiden vi lever 

i for flytende modernitet, i kontrast til en tidligere fast modernitet.  

                                                      
95 Rogers var en av grunnleggerne av humanistisk terapi og utviklet det han kalte «person-centered therapy». 
96 Antropologen Regina E. Holloman analyserer en intensiv, én ukes encounter/Gestalt workshop ved Esalen- 
instituttet i California som en type rites de passage for psykologisk transformasjon og «worldview 
transformation» (1974). 
97 Interessant nok nevner Matzat at encounter groups (Selbsterfahrung) var populære i Vest-Tyskland på 1970-
tallet, parallelt med utbredelsen av «psykonalytisk tenkning». Psykonalytiker og gruppeterapeut Lukas Moeller 
hadde en viktig rolle i å gjøre fenomenet selvhjelpsgrupper kjent (Matzat, 2006-2007, s. 282). 
98 Gitt disse likhetstrekkene, og selv om SN-grupper antakelig har mer felles med encounter-groups enn andre 
selvhjelpsmodeller, er det påfallende at referanser til encounter-groups stort sett er fraværende i 
selvhjelpslitteraturen. Den eneste referansen jeg har funnet er, som nevnt, typisk nok av en psykolog på 70-
tallet (Levy, se kap. 1). I sitt klassiske verk om gruppeterapi (se mer i kap. 6), mener Yalom og Leszcz at selv om 
«bevegelsen» er over, har encounter-grupper blitt videreført i andre former, i mer «currently fashionable 
groups», slik som «communication workshops, social skills training groups, psycho-educational groups» (2005). 
Arven fra encounter-groups kan blant annet sies å ha glidd inn i ulike praksiser knyttet til organisasjons- og 
ledelseutvikling. - Se for eksempel sosialantropologen Erik Henningsens studie av prosess- og 
ledelseskonsulenter i en norsk kontekst (Henningsen, 2016).  
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I modernitetens «faste» fase innebar industrialisering og urbanisering en voldsom 

omveltning som brøt opp tradisjonelle samfunnsstrukturer og skapte en sosial mobilitet der 

identitet ikke lenger var noe man nødvendigvis var født inn i en gang for alle; bondesønnen 

ble fabrikkarbeider. Samtidig bidro sterke, strukturelle føringer til at «hvem du var» ble 

sterkt begrenset og hovedsakelig knyttet til sosial klasse og posisjon i produksjonsstrukturen.  

I den nye tids dynamikk lå en søken etter å erstatte tradisjonen med forbedrede strukturer 

og nye sosiale bånd, men disse var ment å være solide og varige. Dette kommer til uttrykk i 

det han kaller kapitalismens «tunge» fase, symbolisert ved monumentale fabrikkbygninger, 

faste former for kollektiv organisering og lokalsamfunn bygget rundt stabile bedrifter. Med 

henvisning til Beck sier Bauman at moderniteten senere, i sin flytende fase, «vender seg 

innover mot seg selv», den spiser sine egne strukturer, så å si. Det er i høyeste grad også et 

kjennetegn ved den faste moderniteten, som var basert på en permanent dynamikk av 

grenseoverskridelse og nyskaping (Berger, Berger & Kellner, 1974; Berman, 1982; Gotaas, 

1992). Den flytende moderniteten søker imidlertid å smelte om alt hele tiden, og la det forbli 

flytende. Idealet er ikke nye, faste former, men flytende konstellasjoner som hele tiden er i 

bevegelse. Makt antar mer diffuse former og er vanskeligere å identifisere og konkretisere 

og utøves i stor grad gjennom skiftende nettverksorganisering. Idealet er fleksibilitet og alltid 

å være beredt til å gripe nye muligheter. I sosiale relasjoner blir langvarige forpliktelser og 

ansvar lett sett som hindringer for en slik tilpasning. Sosiale relasjoner mister tyngde, man er 

i dem så lenge de viser seg nyttige og hensiktsmessige.  

Under disse betingelsene blir identitet i stor grad et individuelt anliggende og noe som 

kontinuerlig må vedlikeholdes og skapes. Bauman definerer «individualisering» som det at 

identitet går fra å være «gitt» til å bli en «livslang oppgave» hvor individene alene står 

ansvarlig «for å utføre oppgaven og ta konsekvensene (også bivirkningene) av deres innsats» 

(Kolstad i Bauman, 2006, s. 47). Mens det å støpe en fast form – en fast identitet – 

innebærer en anstrengelse, og deretter et eventuelt vedlikehold, er det «å forme det 

flytende» permanent krevende og med uvisst utfall.99 Det setter individet i en tilstand «av å 

være uferdig, ufullstendig og ubestemt», en tilstand «full av risiko og engstelse» (Bauman 

2006, s. 82). Denne, i stor grad diffuse, risikoen og bekymringen lar seg imidlertid vanskelig 

plassere konkret i omgivelsene, oppmerksomheten vendes i stedet mot individet selv i form 

av kontinuerlig refleksjon omkring hvem man er og ønsker å være. Mens man før snakket om 

«skjebne» og i stor grad kunne fortolke personers livsløp og livssituasjon som resultat av ytre 

omstendigheter, gjøres individet i stadig større grad ansvarlig for egen helse, familie- og 

arbeidssituasjon og dermed også for mulige løsninger på livsproblemer knyttet til 

strukturelle, samfunnsmessige forhold eller livets omskiftelighet (Illouz, 2008; Madsen, 

2010). 

Globaliseringsprosesser og endringstakt tvinger både samfunnets institusjoner og individene 

til en kontinuerlig refleksivitet om egen rolle og praksis for å tilpasse seg skiftende 

                                                      
99 «Å holde væsker i form krever stor oppmerksomhet, stadig årvåkenhet og evige anstrengelser – og selv da er 
det langt fra sikkert at anstrengelsen vil bli vellykket» (Kolstad i forord til Bauman, 2006, s. 19). 
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betingelser.100 Nyliberalistiske strømninger og rasjonaliteter, særlig i arbeidsmarked og 

utdanningssektor, kjennetegnes av fleksibel spesialisering og verdsetting av evnen til å være 

sosialt fleksibel og tilpasningsdyktig og kunne manøvrere på tvers av kontekster (Sennet, 

2001; Sørhaug, 1996). 

Sosiologen Anthony Giddens sier at sosiale relasjoner, i tilstanden han betegner som 

senmodernitet, blir «disembedded», det vil si løftet ut av bindinger til lokale kontekster og 

kan skapes og kombineres på nye måter (Giddens, 1991). For individet medfører en slik 

pluralisering av livs- og valgmuligheter store krav til selvforvaltning, selvet blir et refleksivt 

prosjekt. Ettersom fremtiden og livsløpet i stor grad fremstår åpne og i prinsippet opp til den 

enkelte, må individet stadig forme, justere og refortolke fortellingen om seg selv. Det gir en 

grunnleggende selvbiografisk orientering.101 Å arbeide med personlige narrativer blir et 

redskap for å integrere fragmenterte erfaringer og å skape mening og helhet i tilværelsen. 

Mer fleksible og skiftende relasjoner gjør tillit og autentisitet til sentrale verdier. Det gjelder 

på et institusjonelt plan, hvor fremveksten av det Giddens kaller abstrakte systemer, det vil si 

nye former for kunnskapssystemer (symbolske tegn) og ekspertise, gjør ikke-personlig tillit til 

en nødvendighet for å forholde seg til det stigende tilfanget av ny og abstrakt viten. I 

relasjonen mellom individer blir autentisitet tegn på at man viser sitt ekte og sanne selv. Det 

danner grunnlaget for tillit, at man slik kan vite hvem den andre er. Autentisitet og tillit 

henger slik også sammen med en form for selvkontroll, at individet kan se innover i seg selv 

og tolke seg selv på adekvate måter og formidle seg selv videre til andre. Dreiningen rundt 

selvet gjør det nødvendig med sterk selvobservasjon; en vedvarende oppmerksomhet om 

reaksjoner, følelser og handlemåter. Slik setter senmoderniteten store krav til kontinuerlig 

selvarbeid,102 man er «dømt til personlig utvikling», som er tittelen på en av bøkene til 

samfunnsforskeren Nanna Mik-Meyer (2004). Mens dette kan gi store mulighetsrom for 

enkeltindividers livsprosjekter – avhengig av sosial og strukturell situering – kan krav om 

selvrealisering og introspeksjon også oppleves som en byrde (Sørhaug, 2004). 

Subjektivitet og sosiale teknologier  

De endrede betingelsene for identitetsarbeid gir en generelt økende interesse for 

kommunikative evner og sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse. Sagt på en annen 

måte: Evne til å håndtere relasjoner og følelser har blitt en form for sosial kapital i 

senkapitalismen.103  

                                                      
100 Nødvendigheten av selvaktualisering og kontinuerlig refleksivitet omkring identitet er fremtredende hos 
Bauman og mange andre teoretikere. Se for eksempel sosiologene Beck, Giddens og Lash’ felles publikasjon 
Reflexive modernization (1994). 
101 Blant andre Adamsen (1997), Abrahamsen (1995), Bjerke (2006-2007), Brottveit (2013a) og Eidheim (2000), 
bruker også Giddens teoretiske perspektiv til å tegne et bilde av trekk ved senmoderniteten som former det 
sosiale og kulturelle landskapet selvhjelpsgrupper vokser ut av og er en respons på. 
102 Giddens bruker både begrepene late modernity og high modernity, jeg holder meg til late modernity.  
103 Sosiologen Eva Illuouz diskuterer hvordan det post-industrielle sammfunns nettverksorganisering stiller 
større krav til sosial kapital i form av evne til symbolsk og følelsesmessig håndtering. Emosjonell intelligens, det 
vil si evne til å uttrykke og håndtere følelser, har blitt en integrert del av senkapitalismen: (…) emotions are the 
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Kravene om selvforvaltning blir møtt med fremveksten av et bredt spekter av sosiale 

teknologier rettet mot å styrke individers evne til selvutvikling og relasjonshåndtering. 

Eksempler er veksten i ulike former for terapi, selvutviklingskurs, selvhjelpsbøker, stoff i 

media som tar for seg samliv, karriereutvikling og foreldrerollen, sosiale medier og blogger 

med fokus på personlig endring, fremveksten av coaching-bransjen med mer. 

Samtalebaserte selvhjelpsgrupper kan sees som en av mange slike sosiale teknologier som 

utvikles som svar på endrede samfunnsforhold og forventninger til individet. 

Med utgangspunkt i Foucault, definerer den britiske sosiologen Nikolas Rose sosial teknologi 

(eller human technology, som han også bruker som term): «Technology here, refers to any 

assembly structured by a practical rationality governed by a more or less conscious goal» 

(Rose, 1996, s. 26).104 Dette er en løs og vid definisjon som er ment å fange hvordan ulike 

former for kunnskap og makt kan veves sammen og komme til uttrykk i konkrete praksiser. 

Begrepet «techniques of the self» refererer til mer spesifikke og avgrensete praksiser for 

selvarbeid. I denne forståelsen vil for eksempel prinsippet om å skulle bekjenne noe viktig 

om seg selv i selvhjelpsgruppa kunne betraktes som en teknikk, mens selvhjelpsgruppa, som 

anvender mange, ulike teknikker for en mer overordnet målsetting om personlig endring, er 

en sosial teknologi. 

Sosiale teknologier rettet inn mot selvaktualisering, selvforbedring og bevisstgjøring omkring 

emosjonell og relasjonell kompetanse tydeliggjør en generell utvikling mot psykologisering 

og terapeutisering. Rose viser hvordan «psy-disiplinene» har fått bredt gjennomslag i tiden 

etter andre verdenskrig. Terapeutiske forståelsesformer har beveget seg fra rene 

behandlingskontekster til å bli allmenne måter å forstå mennesket og samfunnslivet på og 

gjennomsyrer alt fra arbeidsliv og skole til ekteskapsrådgivning og nære og intime relasjoner 

(Rose, 1996).  

Sosiologen Eva Illouz hevder at den «terapeutiske diskurs» oppstod som et 

middelklassefenomen, men senere har blitt et vestlig, kulturelt felleseie som preger de fleste 

typer relasjoner og gjør seg gjeldende på alle samfunnets arenaer. Hun definerer den 

terapeutiske diskurs som en egen emosjonell stil som nå representerer et «transnational 

language of selfhood». Hun går så langt som til å kalle den en «en global habitus» (Illouz, 

2008). Richard Sennet hevder «intimiseringen» av den offentlige sfære utgjør en trussel mot 

sosiale relasjoner generelt og ødelegger vilkårene for politikk spesielt (Sennett, 1974).  

Felles for disse perspektivene er tyngden de legger i betydningen av terapeutiske 

forståelsesformer for individenes opplevelse av seg selv og andre. Når Rose videreutvikler 

Foucaults analyser av govermentality, spiller sosiale teknologier for forming av folks 

                                                                                                                                                                      
nuts and bolts of how people acquire networks, both strong and weak. (…) emotions have become a form of 
capital because establishing social relationships is central to connectionist capitalism (Illouz, 2008, s. 216). For å 
sammenfatte samfunnsformasjonen bruker hun rett og slett begrepet “emotional capitalism”. Hun baserer seg 
på blant annet Boltanskis begrep «connectionist capitalism». 
104 “I use the term «technology» to direct our analysis to the characteristic ways in which practices are 
organized to produce certain outcomes in terms of human conduct: reform, efficiency, education, cure or 
virtue” (Rose, 1996, s. 88). 
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subjektivitet en vesentlig rolle. Governmentality sikter til prosesser i moderne «liberale 

demokratier» hvor kunnskap og makt veves sammen på komplekse og uoversiktelige – men 

virkningsfulle – måter og omslutter og disiplinerer individer «innenfra» ved å forme deres 

subjektivitet og selvoppfatning. Disiplinering er ikke noe som først og fremst påføres med 

tydelig maktbruk utenfra, men noe den enkelte internaliserer og utøver over seg selv. Denne 

typen prosesser kan sees både som et uttrykk for – og en forutsetning for – den senmoderne 

statens styringsrasjonalitet. Det blir hevdet at den mest effektive form for styring er bruk av 

sosiale teknologier som bidrar til å forme individers subjektivitet og derigjennom setter folk i 

stand til å styre seg selv (Foucault, 1978, 1982; Rose, 1990, 1996). 

Disse tilnærmingene gir gode redskaper for å forstå formingen av (sen)moderne 

individualitet. Samtidig representerer de en type «totaliserende» perspektiv der individenes 

subjektivitet fremstår som tilnærmet fullstendig formet av den dominerende kulturen. 

Antropologen Sherry Ortner argumenterer for en forståelsesramme hvor man nærmer seg 

subjektivitet som noe langt mer sammensatt: 

Subjectivities are complex because they are culturally and emotionally 

complex, but also because of the ongoing work of reflexivity, monitoring 

the relationship of the self to the world. No doubt there are cultural 

subjects who fully embody, in the mode of power, the dominant culture 

(….), and no doubt there are cultural subjects who have been fully 

subjected, in the mode of powerlessness, by the dominant culture. By and 

large, however, I assume at the most fundamental level that for most 

subjects, most of the time, this never fully works, and there are 

countercurrents of subjectivity as well as of culture (Ortner, 2005, s. 45). 

Ortner videreutvikler tradisjonen fra Clifford Geertz hvor kulturelle diskurser og praksiser 

både former og reflekterer personlig bevissthet (models for og models of, nevnt tidligere i 

kap. 1). Hun ser subjektivitet som “complex structures of feeling” som utspiller seg i spennet 

mellom «modes of perception, affect, thought, desire, fear and so forth that animate acting 

subjects» og de kulturelle og sosiale formasjonene «that shape, organize and provoke those 

modes of affect, thought and so on» (Ortner, 2005, s. 31). Sagt på en annen måte, vi må 

undersøke dynamikken mellom kulturelle formasjoner og personers indre tilstand og 

bevissthet. Det inkluderer oppmerksomhet om «agency»; hvordan folk forholder seg til 

betingelser generert av kulturelle formasjoner, om de etterlever og internaliserer eller yter 

motstand mot og eventuelt søker å omforme disse betingelsene.105  

Den tyske psykologen og selvhjelpsforskeren Jürgen Matzat betegner selvhjelpsgrupper som 

«psykoterapi uten psykoterapeuter» (2001-2002, s. 312).106 Borkman (1999) mener en 

                                                      
105 Ortner mener subjektivitet er vesentlig å forstå, og revitalisere som tema i sosial teori, av to grunner: For det 
første fordi subjektivitet er et grunnleggende aspekt ved det å være menneske og derfor sentral i humanistisk 
vitenskap. For det andre, fordi subjektivitet danner basis for «agency», for folks handlinger i verden, og derfor 
har politisk betydning (Ortner, 2005, s. 33-43). 
106 Matzat henviser til psykologen Nathan Hurvitz som uttrykkets opphavsmann (Hurvitz, 1974). 
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avgjørende mekanisme i selvhjelpsgrupper er at alle deltakerne veksler mellom rollene som 

hjelper og den som blir hjulpet, det såkalte «helper therapy principle», formulert av Frank 

Riessman (1965, 1976). Med andre ord, alle er hverandres terapeuter. På bakgrunn av 

diskusjonen over kan vi kan kanskje føye til; alle er i en viss forstand også sin egen terapeut, 

slik vi alle forventes å være, på alle livets arenaer. 

Til forskjell fra mange nye teknologier for selvarbeid, representerer samtalebaserte 

selvhjelpsgrupper en praksis der individet inngår i et fellesskap over tid. Den enkelte lærer å 

refortolke seg selv gjennom samhandling med andre i liknende situasjon. Særlig grupper 

formet etter SN-modellen er en praksis for oppøving av emosjonell og relasjonell 

kompetanse gjennom konkret utprøving. Målet er å håndtere seg selv og sine relasjoner 

bedre i sammenhenger utenfor gruppa, gjennom å finne fram til måter å håndtere og bygge 

relasjoner på i gruppa.  

Det er en arena hvor «komplekse følelsesmessige strukturer» utspiller seg, ofte på intense 

måter og i konsentrert form. Det er en målsetting at deltakerne blir bevisst egen 

subjektivitet og gjør den tilgjengelig ved å «gi» (opplevelsen av) den til fellesskapet som en 

ressurs. Derigjennom omformer deltakerne sin egen subjektivitet samtidig som de bidrar til å 

forme noen av betingelsene for den; den sosiale samhandlingen i gruppa. Selvhjelpsgruppa 

er en type arena som springer ut av og reflekterer dominerende, kulturelle verdier omkring 

individualitet og subjektivitet. Det er samtidig et sosialt rom hvor enkeltpersoner er med å 

utforme kulturelle formasjoner nedenfra og hvor deltakere kan forholde seg ulikt til 

betingelsene de møter. 

AA og andre 12- trinnsgrupper og deler av «den nye selvhjelpsbevegelsen», særlig psyko-

orienterte grupper (slik som for eksempel selvhjelpsgrupper i Angstringen og grupper av SN-

type) har store likhetstrekk og er samtidig ulike når det gjelder utforming av deltakernes 

subjektivitet. De er begge utviklet nedenifra, til dels i opposisjon til og som alternativ til 

rådende ideologier og praksiser. AA som en opposisjon mot avholdsbevegelsen og datidens 

forestillinger om alkoholisme som en moralsk brist (Valverde, 1998). Den nye 

selvhjelpsbevegelsen som en respons på, og selv et tydelig uttrykk for, en bølge av nye 

identitets- og helseforståelser. De to «modellene» representerer både sammenfallende og 

ulike strategier for å forholde seg til de kulturelle og sosiale formasjonene de springer ut av. 

Avslutningsvis vil jeg diskutere hvordan perspektivet omkring fast og flytende modernitet 

kan kaste lys over disse likhetene og forskjellene. 

«Faste» og «flytende» identiteter – knyttet til ulike former for selvhjelpsarbeid 

I AA-modellen er hovedmålsettingen å innse at man har et avhengighetsproblem og å holde 

seg edru. Å erkjenne sitt avhengighetsproblem innebærer å underkaste seg en høyere makt 

og at man ikke kan beherske alkoholen, men må avstå fra den. En slik selvkontroll kan altså 

bare oppnås ved å innse at man ikke kontrollerer seg selv (Bateson, 1972). Selvet er 

maktesløst overfor alkoholen, ikke fleksibelt eller tilpasningsdyktig. Når deltakere trer inn i 

fellesskapet, møter de en ferdig definert identitet som alkoholiker. På et AA-møte åpner 
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hver deltaker sin sekvens med en standardisert setning: «Jeg heter Nora og jeg er 

alkoholiker». Denne identiteten ligger fast, er i en viss forstand depersonalisert og kan ikke 

forhandles om, det finnes ingen mellomkategorier, som «litt alkoholiker». Prosessen 

gjennom de 12 trinn er en reise i bearbeiding av selvet, ikke først og fremst for å se hvor 

denne reisen fører en, men for å befeste identiteten som alkoholiker. Normen om «prinsipp 

foran person», som skal sikre ivaretakelse av anonymitet og at ingen enkeltindivider eller 

grupper skal kunne bruke AA som maktbase eller til å fremme særinteresser, illustrerer også 

tanken om individet som underordnet noe større enn seg selv. Gruppenes viktigste 

målsetting er formulert som «å nå frem til de som ennå lider». Som Brottveit påpeker, 

fremstår AA-modellen som «moderne» ved at den søker å fremme individuell 

transformasjon, men som mer «gammeldags» ved å kreve aksept for individets avmakt 

(Brottveit, 2013a, s. 35; 2019a)107. Med andre ord; AA-grupper tenderer mot 

identitetsprosesser som har preg av «fast modernitet». Mens psykoterapeutisk orienterte 

grupper, og særlig SN-modellen, representerer en mye mer åpen og «flytende» forståelse av 

selvet. Forutsetningen og startskuddet for å komme i gang er ganske likt med AA; erkjenne 

problemet, å ta utgangspunkt i noe som oppleves uholdbart og må endres. Men det tilbys 

ingen fast identitet og heller ingen fast mal for prosessen. Målsettingen er å bli kjent med 

sitt egentlige selv, å «sette i gang en prosess», å håndtere seg selv, problemet og sine sosiale 

relasjoner bedre. Modellen legger opp til en kontinuerlig selvutvikling og en mer «flytende» 

og fleksibel form for selvaktualisering. 

I de neste kapitlene skal vi se hvordan denne modellen utøves i praksis. Vi begynner med 

hvordan selvhjelpsgrupper etableres og organiseres på selvhjelpssenteret LINK Oslo. 

 

                                                      
107 Brottveit påpeker, i likhet med mye av forskningslitteraturen, hvordan AA-modellen benytter ritualer og 
språk med religiøst tilsnitt (se f.eks. Antze, 1987; M. G. Swora, 2001b). 
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Kap. 3 Rammer for gruppenes arbeid – LINK OSLO 

 

I dette kapitlet vil jeg gi leseren et innblikk i noen sentrale rammer for selvhjelpsgruppenes 

arbeid slik det drives ved LINK Oslo - senter for selvhjelp og mestring. Hoveddelen av 

gruppene jeg har fulgt er satt i gang her.  

Ved siden av å sette i gang grupper, har senteret en utadrettet rolle som informasjonssenter 

og pådriver for etablering av selvhjelpsarbeid i Oslo. Jeg berører denne delen av senterets 

arbeid, men vil først og fremst gi en empirisk fremlegging av de føringene senteret gir i kraft 

av å være arena for etablering og drift av selvhjelpsgrupper. Det inkluderer senterets fysiske 

utforming og signalisering av profil. Måten gruppene kommer i stand på og prosessene ved 

oppstart, har stor betydning for form og innhold i det videre gruppearbeidet. Jeg gir et 

innblikk i rekruttering, bakgrunn og motivasjon hos deltakerne, samt et overblikk over 

vanlige forløp i en gruppe.  

I presentasjonen vil jeg vise at senteret er en institusjon som både likner og ikke likner på 

beslektede virksomheter, og at den organisatoriske formen har vært med å gi grunnlaget for 

utvikling av modellen med selvhjelpsgrupper på tvers av problematikk. Her er relasjonen til 

Selvhjelp Norge og Norsk selvhjelpsforum sentral. På mange måter er LINK å betrakte som 

legemliggjøringen av idéer og kunnskap som selvhjelpsentreprenørene i NSF ønsket å spre til 

allmenheten etter mange års erfaring fra selvhjelpsarbeid. Senteret representerer også en 

arena for høsting av erfaringer og til dels utprøving av nye praksiser som SN og NSF har tatt 

med videre i det nasjonale selvhjelpsarbeidet. Selve utforming av det nasjonale arbeidet 

diskuterer jeg nærmere i kapittel 12. 

Kapitlet gir en konkret og detaljert fremstilling av hovedarenaen for feltarbeidet. 

Presentasjonen består av nokså kompleks empiri, som danner en nødvendig plattform for de 

etterfølgende kapitlene. En del av grunnlaget for beskrivelse og diskusjon av metode i neste 

kapittel legges også her, det betyr at brokker av den metodiske tilnærmingen vil komme 

fram underveis. 

Jeg vil presisere at fremstillingen tar utgangspunkt i virksomheten ved LINK Oslo og Selvhjelp 

Norge slik den fremsto i den relativt langvarige og til dels «dryppvise» feltarbeidsperioden. 

Jeg beskriver enkelte endringer i senterets praksis underveis, i tillegg nevner jeg noen 

forhold som har endret seg senere. Hovedtrekkene i LINK Oslo og Selvhjelp Norges modell 

for gruppearbeidet har imidlertid ligget fast i hele perioden. 

Et rent selvhjelpssenter – for alle 

LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring, ble etablert i 2004. Akronymet LINK står for 

«Læring, Informasjon, Nettverk og Kunnskap».108 Senteret presenterer seg som et 

                                                      
108 Akronymet spiller på sentrenes rolle i å lenke deltakere og aktører sammen. 
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byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere hvor hovedmålsettingen er å arbeide 

«for å øke kunnskapen om bruk av selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper, som en 

mulighet for å håndtere egne problemer (…)». I tråd med Selvhjelp Norge og NSFs definisjon 

av selvorganisert selvhjelp, retter senteret seg ikke inn mot en bestemt målgruppe eller mot 

bestemte typer av problemer, men «(…) er en arena for alle som har behov for å bearbeide 

sine livsproblemer».109 

Senterets arbeid har to hovedpilarer som de ser som gjensidig avhengige: Å etablere og sette 

i gang selvhjelpsgrupper og å arbeide med å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp. 

Senteret driver et omfattende, utadrettet informasjons- og opplysningsarbeid; overfor 

allmennheten, ulike deler av det offentlige og tjenesteapparatet, helsevesenet og frivillige 

organisasjoner. Denne delen av aktiviteten spenner fra opplysnings- og reklamekampanjer til 

åpne møter for interesserte, kurs for igangsettere og nettverksbygging og 

samarbeidsrelasjoner med ulike organisasjoner og instanser. Opplysningskampanjene har 

søkt å fange folk på deres hverdagsarenaer: Blant annet ved å dele ut brosjyrer på bibliotek, 

legekontorer og hos frisører og som vi så i forrige kapittel, via store reklameplakater bakpå 

Oslos rødbusser. 

LINK setter jevnlig i gang selvhjelpsgrupper. Antallet kan variere fra år til år. I 2011 ble det 

etablert 12 grupper (Norsk selvhjelpsforum, 2011). Samtidig fortsatte flere grupper fra året 

før å bruke lokalene.110 

Senteret tilbyr også gratis bruk av lokalene til grupper som ikke er satt i gang av LINK selv, 

men som er tilknyttet ulike typer selvhjelpsorganisasjoner, først og fremst 12-trinnsgrupper. 

Antallet organsisjoner ser ut til å ha ligget stabilt over tid, på mellom 6 og 8.111 Mange av 

disse har faste møtetider på kveldene og i helgene, de blir vist tillit på linje med LINK-

gruppene og disponerer egen nøkkel. 

Det er en tett kobling mellom LINK Oslo, stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og 

Kompetansenteret Selvhjelp Norge. Norsk Selvhjelpsforum er ansvarlig for driften og har 

arbeidsgiveransvar for de ansatte i LINK Oslo, slik de har i Selvhjelp Norge. LINK Oslo 

(heretter omtalt som LINK) finansieres med midler fra Oslo kommune, mens Selvhjelp Norge 

får sin bevilgning direkte over statsbudsjettet. De to sentrene er tilnærmet samlokalisert; 

LINK holder til et par etasjer over Selvhjelp Norge og det ligger til rette for at de ansatte kan 

spise lunsj sammen og holde uformell kontakt. Senteret har i lengre tid hatt to 

stillingshjemler, som i enkelte perioder har vært fylt av flere ansatte på deltid. Etter at 

Selvhjelp Norge ble til et kompetansesenter og har bygget opp i alt 7 distriktskontorer, er det 

nå et mer spesifikt samarbeid mellom LINK og Distriktskontoret for Oslo, Akershus og 

Østfold.  

                                                      
109 http://linkoslo.no/no/om_link_oslo (lesedato 21.05.2015). 
110 I 2010 satte LINK i gang et rekordhøyt antall grupper, totalt 21. 
111 Toppåret i antall nye grupper på LINK førte til at andre organisasjoner akkurat dette året ikke kunne bruke 
lokalene fordi LINK trengte å finne plass til egne grupper (LINK Oslo, 2010) 

http://linkoslo.no/no/om_link_oslo
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Kort historikk 

Da LINK Oslo ble opprettet, var det resultat av en mangeårig prosess. Sentrale aktører i 

Norsk selvhjelpsforum var sterke pådrivere for å bygge opp en sentral og koordinerende 

instans på selvhjelpsfeltet. Dette arbeidet utkrystalliserte seg med opprettelsen av 

Knutepunktet Selvhjelp Norge som en slik «governance unit» på nasjonalt nivå i 2006 

(Zeiner, 2014, 2019). To år tidligere hadde imidlertid LINK Oslo blitt etablert med en 

senterrolle på lokalt nivå. Mens LINK Oslo har som en hovedoppgave å sette i gang grupper, 

er det ikke en del av Selvhjelp Norges rolle. Prinsippet er at grupper alltid skal etableres av 

lokale krefter og at kompetansesenteret kan bidra med kunnskap og tilrettelegging. Jeg 

kommer tilbake til en nærmere diskusjon av fremveksten av selvhjelpsfeltet i Norge og 

etableringen av det nasjonale kompetansesenteret i kapittel 12. 

Fra 1999 til 2003 mottok NSF midler fra Oslo kommune til et prosjekt kalt «Fra passiv 

deltaker til aktiv mottaker» hvor formen på et selvhjelpssenter gradvis ble bygget opp og 

prøvd ut. Slik senteret selv omtaler historikken på sine hjemmesider, representerte 

prosjektet «En ny modell for selvhjelpsarbeid»: 

 En systematisk utvikling og oppbygging av selvhjelpsarbeidet i en kommune var 

 tidligere ikke gjort her i landet. Prosjektet representerer slik et stykke nybrottsarbeid. 

 Hensikten har hele tiden vært å gjøre selvhjelp tilgjengelig for kommunen som sådan, 

 en helhetlig tilnærming, både rettet mot borgerne og ansatte. 

Og videre:  

             Arbeidet i perioden 1999 – 2003 la grunnlaget for å kunne sette ut i livet en modell 

 for selvhjelpsarbeidet, med utgangspunkt i et knutepunkt/selvhjelpssenter, med 

 sektorovergripende forankring og muligheter for samarbeid både med frivillighet 

 (inkl. Frivillighetssentraler) og det offentlige tjenesteapparatet.112 

Da rammebetingelsene endret seg fra å være prosjektbasert til å motta midler som et 

senter, kunne man innrette seg mot en mer permanent drift. Senteret er likevel avhengige 

av årlige bevilgninger, som kan varierere. 

Som nevnt i beskrivelsen av selvhjelpsbevegelsens fremvekst i forrige kapittel, hentet 

selvhjelpsentreprenørene inspirasjon fra blant annet modellen med «clearinghouse» i 

USA.113 Dette er ulike former for frivillighetsbaserte sentre (til dels med støtte fra 

myndighetene) som formidler kunnskap omkring former for selvhjelp og likemannsarbeid og 

som har en rolle som formidlingssentral eller bindeledd mellom folk som søker hjelp, 

frivillige organisasjoner og andre instanser. De formidler også kunnskap og direkte kontakt 

mellom profesjonelle og organisasjoner og grupper. Så langt jeg har informasjon, varierer 

det i hvilken grad clearinghousene setter i gang grupper i egen regi. 

En annen inspirasjon er et selvhjelpssenter som lenge har vært nasjonalt ledende i 

Storbritannia, Self-Help Nottingham (som nå har skiftet navn til Self Help UK). Det likner på 

                                                      
112 http://www.linkoslo.no/no/om_link_oslo/bakgrunn_og_historikk/ (lesedato 12.04.2014). 
113 I tråd med Feiring bruker jeg betegnelsen «selvhjelpsentreprenører» (Feiring, 2014a, 2019a). 

http://www.linkoslo.no/no/om_link_oslo/bakgrunn_og_historikk/
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clearinghousemodellen, men er i større grad rettet inn mot å få i gang selvhjelpsgrupper 

lokalt og tilbyr lokaler og oppstartshjelp til grupper. Senteret er knyttet opp mot 

profesjonelle helsefagmiljøer og sykehuset i Nottingham. Aktiviteten ved senteret har svingt 

i takt med varierende finansiell støtte fra myndighetene. Så langt jeg kan bedømme fra 

hjemmesidene, er de nå (2019) i en situasjon med sikrere finansiering og tettere samarbeid 

med helsemyndighetene. Senteret ivaretar visse nasjonale funksjoner omkring 

nettverksarbeid og kunnskapsspredning. 

Selvhjelpsentreprenørene refererer også til Tyskland, der selvhjelpsarbeid finansieres 

gjennom sykekassa. Grupper er diagnosespesifikke og settes ofte i gang av profesjonelle. 

Deres vurdering var at dette fratar gruppene autonomi ved at de knyttes tett til 

profesjonene. Et sammenlikningsgrunnlag var også driften ved det tidsavgrensete 

aksjonsforskningsprosjektet Studiesenteret for selvhjelp ved Høgskolen i Oslo (se kap. 1 og 

12). Studiesenteret var inspirert av clearinghousemodellen og disponerte egne lokaler hvor 

selvhjelpsgruppene hadde møter og hvor en rekke ulike organisasjoner fikk praktisk hjelp til 

utvikling av organisasjonsarbeidet (Hjemdal et al., 1998).114 Svært viktig var erfaringene fra 

Angstringen. Her hadde man erfart at grupper ble lettest etablert om organisasjonen samlet 

interesserte og startet opp gruppa ved hjelp av en igangsetter med egenerfaring.115 

De ledende aktørene i Norsk Selvhjelpsforum fremhever at LINK Oslo ble opprettet to år før 

Knutepunktet Selvhjelp Norge og at de lokale erfaringene fra LINK Oslo dannet mye av 

grunnlaget for den nasjonale satsingen. Erfaringene fra oppbygging og drift av LINK Oslo ga 

også grobunn for videre satsing på lokale sentre: Etableringen av LINK Lyngen i 2006, LINK 

Lillehammer i 2012 og LINK Trondheim i 2014.116 LINK Oslo var også modell for et prosjekt 

for nettverkssamarbeid om selvhjelp i Vestfold hvor målet var å bygge opp et LINK i fylket. 

Dette arbeidet inngikk senere som en plattform i oppbyggingen av Selvhjelp Norges 

distriktskontor for Buskerud, Telemark og Vestfold (Gotaas, 2012).  

Jeg skal ikke gå inn på prosessene og variasjonen i samarbeidskonstellasjoner som ligger bak 

etableringen av de ulike LINKene,117 men kan kort føye til at SN de senere årene ikke har tatt 

initiativ til å opprette nye LINKer, men arbeidet for å etablere mindre, lokale 

«kontaktpunkter» for selvhjelpsarbeid i samarbeid med distriktskontorene.118  

                                                      
114 Aktiviteter omfattet kurs, seminarer, tv- og videoproduksjon for formidling av ulike typer selvhjelps-og 
frivillighetsarbeid. 
115 Ifølge Abrahamsen (1995, s. 151) stammer begrepet «igangsetter» fra Bonde Pedersen (1981). – Jeg finner 
imidlertid ikke denne referansen (den mangler i litterraturlista til Abrahamsen), men det ser ut til at riktig 
referanse skulle vært Bonde Petersen (1988). 
116 LINK Lillehammer hadde form av et utviklingsprosjekt som ble avsluttet etter om lag et år da oppgavene ble 
innlemmet i den lokale frivilligsentralen. LINK Lyngen opphørte etter å ha mistet finansieringen fra kommunen i 
2017. 
117 For grundige analyser, se (Brottveit, 2014, 2019b; Feiring, 2013, 2019b; Zeiner, 2019). 
118Kontaktpunktene legges til eksisterende instanser som frivilligsentraler, frisklivssentraler, lærings-og 
mestringssentre, frivillige organisasjoner med flere, og har ingen organisatorisk tilknytning til Selvhjelp Norge. 
«Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta imot henvendelser og koordinere oppstart av grupper». 
Selvhjelp Norge bidrar med informasjon, kunnskap og opplæring. Pr. oktober 2017 er det opprettet i alt 131 
kontaktpunkter (i tillegg til de to eksisterende LINKene). 
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Midlene til driften av LINK Oslo gis av Oslo kommune, som ser senteret som en bidragsyter i 

folkehelsearbeidet. I 2011 mottok senteret kommunens folkehelsepris. I begrunnelse heter 

det blant annet at «Arbeidet i LINK Oslo er i tråd med temaet ‘kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid’».119 I Oslo kommunes folkehelseplan for 2017-2020 er selvhjelp omtalt 

«som en ekstra ressurs i folkehelsearbeidet».120 LINKs folkehelseprofil er uttrykk for 

Selvhjelp Norges generelle vektlegging av selvhjelp som «en brikke i folkehelsearbeidet».121 

Som jeg skal komme tilbake til (kap. 12), kan dette sees som uttrykk for 

politiseringsprosesser på selvhjelpsfeltet og selvhjelpsentreprenørenes arbeid for å definere 

feltet som en del av myndighetenes folkehelsepolitikk.122 

En «nøytral møteplass»  

LINK Oslo har vokst fram fra et grasrotengasjement innen frivillig arbeid samtidig som 

senteret ikke er en medlemsbasert organisasjon og ikke en interessepolitisk organisasjon. 

Bakgrunnen for disse veivalgene diskuterer jeg nærmere i kapittel 12. Her skal jeg ta for meg 

«resultatet» av den historiske prosessen, slik den fremtrer for folk som søker seg til en 

selvhjelpsgruppe. Utformingen av lokalene bærer bud om at senteret er rettet inn mot å 

være en møteplass for grupper og signaliserer samtidig en form for «profesjonell» 

nøytralitet.  

LINK Oslo (heretter bare LINK) ligger på Majorstua, lett tilgjengelig ved et av byens viktigste 

trafikk-knutepunkt. For å komme inn, må man ringe på en porttelefon på et travelt gateplan 

og slippes inn av en av de ansatte eller – hvis man skal på gruppemøte – av det 

gruppemedlemmet som p.t. disponerer nøkkelen. En heis fører opp til senteret, som ligger 

høyt og lyst. Lokalene består av en gang med en liten sittegruppe, et åpent fellesareal med 

kjøkken, sofagruppe og et stort langbord, to avskjermede grupperom, tre-fire små kontor for 

ansatte samt kopi- og lagerrom og toaletter. I tillegg er det to balkonger hvor 

gruppedeltakere ofte lufter seg i pausene. Lokalene åpner for relativt fleksibelt bruk ved at 

                                                                                                                                                                      
http://www.selvhjelp.no/no/Tematisert/Lokalt_selvhjelpsarbeid/Lokale_kontaktpunkter/Lokale+kontaktpunkt
er.b7C_wlnQ3k.ips (lesedato 12.10.2017). 
119 «Ved å synliggjøre selvhjelp som en mulighet og et verktøy er LINK Oslo et tiltak som retter seg mot flere av 
innsatsområdene i Folkehelseplanen for Oslo 2009-2012»  http://linkoslo-
no.staging.wordpress.idium.no/folkehelse-og-selvhjelp/ (lesedato 11.10.2017). 
120https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13238099/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse/Folkehel
seplan%20for%20Oslo%202017-2020.pdf (lesedato 17.01.2019) 
Det er interessant at LINK kommenterer planen slik: «Denne planen gir viktige føringer for LINK Oslo og 
strategiske føringer for å få informasjon om selvorganisert selvhjelp ut til alle innbyggerne i Oslo (…) Ikke minst 
ansvarliggjør planen alle ledernivåene i kommunen.» http://linkoslo-no.staging.wordpress.idium.no/selvhjelp-i-
et-folkehelseperspektiv/ (lesedato 11.10.2017). Det innebærer at LINK ikke bare søker å få tjenesteytere og 
andre til å se potensialet i det frivillige arbeidet, men at ledere heretter har en form for plikt til å legge til rette 
for informasjon om virksomheten. Det illustrerer selvhjelpsaktørenes arbeid inn mot politiske føringer. 
121 I en nyere presentasjon sies det slik: «Selvorganisert selvhjelpsarbeid er en brikke i det samlede 
helsearbeidet på alle de områder som blir trukket fram i Folkehelsemeldingen». 
http://www.selvhjelp.no/no/Temasider/Folkehelse%2C+helseforst%C3%A5else+og+selvorganisert+selvhjelp.b
7C_wlLWZj.ips (lesedato 17.01.2019). 
122 I kap. 12 beskriver jeg også hvordan selvhjelpsarbeidet har beveget seg fra først å bli definert inn i 
politikkområdet frivillig sektor, deretter psykisk helse og nå folkehelse. 

http://www.selvhjelp.no/no/Tematisert/Lokalt_selvhjelpsarbeid/Lokale_kontaktpunkter/Lokale+kontaktpunkter.b7C_wlnQ3k.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Tematisert/Lokalt_selvhjelpsarbeid/Lokale_kontaktpunkter/Lokale+kontaktpunkter.b7C_wlnQ3k.ips
http://linkoslo-no.staging.wordpress.idium.no/folkehelse-og-selvhjelp/
http://linkoslo-no.staging.wordpress.idium.no/folkehelse-og-selvhjelp/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13238099/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13238099/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020.pdf
http://linkoslo-no.staging.wordpress.idium.no/selvhjelp-i-et-folkehelseperspektiv/
http://linkoslo-no.staging.wordpress.idium.no/selvhjelp-i-et-folkehelseperspektiv/
http://www.selvhjelp.no/no/Temasider/Folkehelse%2C+helseforst%C3%A5else+og+selvorganisert+selvhjelp.b7C_wlLWZj.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Temasider/Folkehelse%2C+helseforst%C3%A5else+og+selvorganisert+selvhjelp.b7C_wlLWZj.ips
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det store fellesarealet kan brukes som grupperom på kveldstid og det største grupperommet 

har fasiliteter som gjør at det også egner seg til bruk som et vanlig møterom. 

Lokalene er innredet med duse, delikate og nøye avstemte farger og møbler. Det er rent og 

ryddig overalt, også på kjøkkenet, hvor brukte kaffekopper og annet raskt blir ryddet vekk. 

Bordene er pyntet med blomsterpotter eller lys. Det gir inntrykk av estetisk interesse, 

omtanke og en dose kvinnelighet. I fellesarealet er det plassert en stor tidsskrifthylle med 

brosjyrer og informasjonsmateriell fra en rekke institusjoner og organisasjoner i helse- og 

sosialfeltet, inkludert ulike aktører som setter i gang selvhjelpsgrupper. Det er lite 

promotering av egen virksomhet, f.eks. i form av plakater fra tidligere kampanjer, utover en 

informasjonstavle med praktisk informasjon til grupper og oppslag om eventuelle 

arrangementer i regi av LINK eller SN. Veggene er stort sett nøytrale, dekorert med enkelte 

avdempete bilder eller illustrasjoner. En plakat skiller seg ut med et sitat fra Platon som LINK 

og NSF/Selvhjelp Norge ofte bruker: «For å se virkeligheten klarere, må man vende seg bort 

fra det man har vendt seg til å betrakte som virkeligheten». 

De ansatte sitter ofte med kontordøren åpen, om de ikke er i en telefonsamtale. De har en 

rolig stil, her er sjelden høye stemmer, rask gange eller andre uttrykk for travelhet. Heller 

signalisering av en trygg og litt tilbaketrukket rolle, av at de er tilgjengelige, men at arenaen 

også er gruppenes arena. Til sammen skaper dette en atmosfære av vennlig 

imøtekommenhet, ryddighet og «profesjonalitet».  

Norsk selvhjelpsforum, som drifter LINK Oslo, legger vekt på at senteret skal være en 

«nøytral» møteplass. Dette er et viktig prinsipp som gjelder for oppstart av grupper generelt, 

som de fleste steder i landet skjer uten et LINK. Selvhjelpsarbeidet skal ikke assosieres med 

bestemte interessepolitiske bevegelser, politikk eller livssyn. Offentlig tilgjengelige arenaer 

som frivilligsentraler eller bibliotek, dersom man kan finne et skjermet rom, anbefales.123 I 

informasjonsmateriellet sies det at grupper også kan velge å møtes hjemme hos hverandre, 

noe «(….) som både er hyggelig og ‘farlig’, fordi ‘hjemme hos’-møtene lett kan føre til at 

servering og sosial prat tar overhånd» (SN & NSF, 2001/2009, s. 30). Det er verdt å huske på 

at da grunnleggerne av NSF og SN i sin tid startet angstgrupper på 80-tallet, fant møtene 

sted i private hjem. Deres erfaring er at det ikke er den beste løsningen, fordi gruppa lett kan 

gli over i en «hyggeklubb». Jeg vil legge til at når man møtes hjemme hos hverandre, kan 

også status og sosial bakgrunn virke sterkere inn på gruppa ved at deltakerne får førstehånds 

innblikk i hverandres daglige omgivelser (se kap. 5). 

Som deltakere i et europeisk nettverk for selvhjelp,124 hadde de sentrale aktørene i NSF, i 

årene før LINK Oslo åpnet, tilegnet seg kunnskap om ulike selvhjelpssentre i Europa. 

Gjennom dette ble de også klar over hva de ønsket at senteret ikke skulle bli.  

                                                      
123 Etter at ordningen med kommunale frisklivssentraler ble etablert (den første veilederen for Frisklivssentraler 
kom i 2011), har disse blitt viktige samarbeidspartnere for Selvhjelp Norge og aktuelle møteplasser for grupper. 
124 European Experts Meeting network ble etablert i 1982 og samler deltakerne til møte hvert annet år 
https://www.selfhelp.org.uk/EEM (lesedato 09.10.2019). 

https://www.selfhelp.org.uk/EEM
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De så det som viktig at senteret uttrykte seriøsitet. Senteret skulle være mest mulig 

tilgjengelig, men ha en nøytral inngang og helst ikke ligge på gateplan. Det var viktig å sikre 

anonymitet og at forbipasserende ikke skulle kunne følge med på aktiviteten innenfor. LINK 

har inngang felles med andre instanser og merkingen ved ringeklokken er diskret, slik at det 

ikke er åpenbart hvor man skal. De la opp til at senteret først og fremst selv skulle starte opp 

grupper i egne lokaler og ikke profilere seg som en arena hvor folk kunne sette i gang 

grupper på egenhånd (selv om det var en mulighet). Som nevnt, hadde erfaringer fra 

Angstringen vist at en viss organisering og hjelp til oppstart bidro til at grupper lettere kom i 

gang. Selvhjelpsentreprenørene var også opptatt av at senteret ikke skulle ha form av et 

«værested». De ønsket en arena hvor alt fokuset skulle ligge på selve gruppearbeidet. Det 

betyr at dette er et sted hvor det ikke er lagt opp til at folk eventuelt kan gjøre seg 

«husvarme» før de tar spranget inn i en gruppe, det er heller ikke en arena der deltakere 

treffes før møtene eller blir igjen etterpå.125  

Slik sett skiller LINK seg sterkt fra for eksempel Støttesenteret mot incest (SMI).126 Dette 

senteret setter i gang støttegrupper/selvhjelpsgrupper og ledete samtalegrupper som en del 

av tilbudet ved senteret (støttegruppene har en tidsramme på tre måneder og baserer seg 

på en litt annen modell enn LINK og SN).127 Senteret finansieres med midler fra Oslo 

kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og i likhet med LINK er finansieringen 

av SMI usikker, de søker om midler fra år til år. SMI er en stiftelse, LINK drives, som nevnt, av 

stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum. Begge driver utadrettet informasjons- og 

opplysningsarbeid. Vesentlige forskjeller er at SMI retter seg mot en bestemt målgruppe og 

en bestemt type problematikk, mens LINK er for alle, uavhengig av type problem de måtte 

stri med. Støttesenteret driver interessepolitisk arbeid og søker å være en arena for brukere 

over tid, uavhengig om de går i gruppe eller ikke. Senteret har ulike typer tilbud: 

Enkeltsamtaler med ansatte, støtte/selvhjelpsgrupper og lederstyrte grupper for ulike 

målgrupper (kvinner, menn, ungdom, pårørende), bibliotek, kreativitetsrom, diverse 

aktiviteter samt felles sosiale arrangementer på og utenfor senteret, blant annet 

sommerleir. Senteret har egne åpningstider hvor interesserte kan komme, slå seg ned i en 

sofa og møte ansatte og andre brukere. SMI har erfaring for at det kan ta lang tid for 

interesserte å bli trygge nok til å begynne å åpne seg. Ved å tilby åpent hus og et værested, 

kan samværet over tid lede til gode samtaler og eventuelt være en vei inn i en støtte- eller 

selvhjelpsgruppe eller annen type hjelp.128 Lokalene bærer preg av denne grunntanken, man 

kommer til en arena med litt hjemmekoselig preg hvor det samtidig signaliseres 

                                                      
125 Denne erfaringen ble senere bekreftet i forbindelse med oppstart av selvhjelpsarbeidet i LINK Lyngen. I 
oppstartsfasen ble det en periode arrangert åpne møter en gang i uka, etter hvert så man at dette fikk form av 
hverdagslig prat over en kaffekopp. Dette endret seg da man startet opp selvhjelpsgrupper med tydelige 
rammer (Brottveit, 2014, 2019b; Vang, 2010). 
126 Nå Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO). 
127 På bakgrunn av brukernes ofte svært traumatiske erfaringer, har de ansatte en grundig samtale med hver 
enkelt før vedkommende eventuelt begynner i gruppe. Både for å teste brukeren og for å sikre gruppas 
konfidensialitet. 
128 Informasjon er hentet fra https://sentermotincest.no/, https://sentermotincest.no/arsmeldinger/ og 
muntlig kommunikasjon med ansatt. 

https://sentermotincest.no/
https://sentermotincest.no/arsmeldinger/
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interessepolitisk engasjement gjennom veggoppslag. De ansattes kontorer er mer personlig 

dekorert og mindre «nøytrale» enn på LINK. Inntrykket er at man søker å skape en 

atmosfære som fremmer trygghet og identifikasjon med selve senteret.  

SMI definerer seg som en selvhjelpsorganisasjon. De er direkte helsepolitisk rettet, i tråd 

med dette betegner de aktivitetene ved senteret som «tilbud» og de som benytter seg av 

dem som «brukere». Brukernes tilknytning til senteret fremmes blant annet gjennom 

allmøter. LINK har en bredere folkehelseprofil. Man er nøye med å understreke det frivillige 

og å avgrense seg mot hjelpe- og tjenesteapparatet og sier eksplisitt at de vil betegne 

selvhjelp som en «mulighet» og ikke et «tilbud». Tilsvarende omtales de som går i gruppe 

ikke som «brukere», men som «deltakere». LINK Oslo er med andre ord innrettet for mer 

avgrenset og spisset bruk og for en langt mer heterogen målgruppe. Dette innebærer et 

spenningsforhold i Selvhjelp Norges og LINKs formidlingsarbeid – mellom det avgrensete og 

det allmenne – som jeg diskuterer nærmere i kapittel 12. 

LINK fremmer imidlertid også et «eierskap» til stedet; ved å vise gruppedeltakerne stor grad 

av tillit og gi dem ansvar for lokalene. Gruppene disponerer nøkkel (mange grupper møtes 

på kveldstid), kan fritt forsyne seg av te og kaffe og forventes å rydde opp etter seg og gjøre 

alt klart til neste gruppe. Dette fungerer som regel fint. I den perioden jeg gjorde feltarbeid, 

var det bare én episode hvor de ansatte så det nødvendig å minne om det felles ansvaret for 

lokalene og skrive en litt brysk melding på oppslagstavla: «Etterlat lokalene i den stand du 

ønsker å finne dem». Gruppene bruker med andre ord senteret også når de ansatte ikke er 

til stede. Dette i kontrast til SMI, hvor en ansatt – av sikkerhets- og anonymitetshensyn – 

alltid låser opp når noen vil inn. En ansatt er også alltid tilgjengelig i lokalene mens 

gruppemøtet pågår som en trygghet om deltakere skulle ha behov for mer bistand.129 

Slik LINK har innredet grupperommene, sitter deltakerne samlet rundt et bord. Det ene 

rommet har et lavt salongbord med myke stoler, i det andre er det et vanlig møtebord, som 

kan tilpasses antall deltakere, med vanlig stoler rundt. Det betyr at deltakerne har en 

bordflate hvor de kan ha kaffekoppen og en felles pakke med kjeks. Noen deltakere har også 

penn og papir. Man sitter ikke i en «naken» sirkel, uten bord, slik som i AA-grupper i 

amerikanske filmer eller i den norske tv-serien om en profesjonelt ledet terapigruppe for 

ungdom: «Jeg mot meg» (NRK 2016 og 2018). Man kan kanskje si at det gir LINK-grupper og 

SN-grupper generelt, inkludert gruppene jeg har observert i Vestfold, mer anstrøk av et 

«møte». Bordet gir en viss beskyttelse og anledning til å holde noe – helst en kopp – mellom 

hendene. Ikke minst gir det anledning til konkret utveksling og uttrykk for oppmerksomhet; 

sende rundt kjekspakken, sørge for at sidemannen får kaffe. Å ha et bord virker også inn på 

kroppsspråk og sittestillinger og gir større variasjonsmuligheter enn bare å ha en stol, 

spesielt ved det høye bordet. Blant annet er beina skjult og hendene kan man holde over 

eller under bordflaten. Deltakere skifter også på hvor nær bordet de drar stolen og i hvilken 

                                                      
129 Gruppene på SMI vil som regel romme brukere med svært tunge, i stor grad traumatiserende, erfaringer og 
gruppearbeidet har som formål at deltakerne skal forholde seg, mer eller mindre direkte, til disse. 
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grad de lener seg fram over bordet eller bakover. Det ble jeg særlig klar over der jeg satt i 

hjørnet og observerte på en pinnestol, uten et bord «å bruke».130 

De fysiske omgivelsene er med på å gi både ideologiske og praktiske rammer for gruppenes 

virkemåte. Samlet sett gir senterets profil assosiasjoner til det som har blitt kalt en form for 

«profesjonalisert frivillighet» (Alm Andreassen, Breit & Legard, 2014). 

Hvem begynner i gruppe - og hvorfor? 

Det er mange ulike grunner til at folk søker seg til en selvhjelpsgruppe og det finnes mange 

veier inn. Som nevnt (kap. 1) rekrutteres deltakere i selvhjelpsgrupper «på tvers» ikke på 

bakgrunn av noen form for byråkratisk klient- eller pasientkategori, og kommer heller ikke 

sammen på grunnlag av felles livsproblem eller diagnose. Dette til forskjell fra grupper i 

bruker-, interesse- eller medlemskapsbaserte organisasjoner og også til forskjell fra rene 

selvhjelpsorganisasjoner basert på et felles problem eller «objekt» (slik som for eksempel 

SMI, Angstringen og AA). Hovedkriteriet for deltakelse defineres av Selvhjelp Norge som å 

være basert på et motiv knyttet til et ønske om personlig endring ut ifra følelser og 

opplevelse av livssituasjon, uavhengig av hvordan denne måtte se ut: “En selvhjelpsgruppe 

er for mennesker som har et problem de har behov for å gjøre noe med. Når problemet er så 

stort at det går utover livskvaliteten, kan en selvhjelpsgruppe være en mulighet» (Selvhjelp 

Norge, 2007a). SN legger avgjørende vekt på frivillighet og egenmotivasjon: «Det bygger på 

at den enkelte deltaker opplever et behov for å bearbeide sitt problem, er motivert og har 

foretatt et valg om å delta aktivt» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 2).  

Dette bidrar til at de gruppene jeg har fulgt ved LINK kjennetegnes av stor variasjon blant 

deltakerne med hensyn på sosial bakgrunn, hva slags livssituasjon de står i og hva de oppgir 

som motivasjon for å søke seg til denne type selvarbeid.  

Sosial bakgrunn og livssituasjon 

Blant deltakerne er det stor spredning i alder og livsfase, med deltakere fra midten av 20-

årene til opp i 70-årene, mens hovedandelen er fra slutten av 30-årene til midten av 50-

årene. I de fleste enkeltgrupper er imidlertid spennet langt mindre (SN har erfaring for at 

aldersspredningen i en gruppe bør være på maks 20 år). Det er en overvekt av kvinner som 

søker seg til selvhjelpsgrupper, samtidig er det en målsetting for SN at begge kjønn skal være 

representert i gruppene, og det er tilfelle i de fleste gruppene på LINK.   

Med hensyn til sivilstatus, er det blant deltakerne i gruppene jeg har fulgt (antall deltakere 

sett under ett, andelen varierer mellom grupper) rundt en tredjedel som er gift eller 

samboere. En del av de som ikke lever i et parforhold er skilt, eller har langvarige forhold bak 

seg. Et knapt flertall har egne barn. Flere av de uten har nære relasjoner til andres barn; 

familie, venner eller partneres barn. 

                                                      
130 Når 12-trinnsgrupper etter modell av AA, som f.eks. Al-Anon, bruker lokalene, vet jeg ikke hva slags praksis 
de følger i den fysiske organiseringen av gruppemøtet; om de setter stolene i en sirkel, eller om de lar 
møbleringen stå.   
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Når det gjelder utdanning og yrkesbakgrunn, har de fleste videregående utdanning og et 

flertall har utdanning utover det, de fleste på høyskolenivå. En rekke ulike yrkesposisjoner er 

representert; funksjonærer i det offentlige og private, håndverkere, mellomledere, lærere, 

helse- og sosialarbeidere, noen akademikere. Svært få er selvstendig næringsdrivende og det 

er ingen i høyere, ledende stillinger. Det samsvarer med at det er relativt få deltakere med 

bakgrunn fra de øverste sosiale lag. Et gjennomgående trekk er at det er en viss overvekt av 

yrker der det kreves høy relasjonell kompetanse. Det gjelder særlig ulike typer helse- og 

omsorgsarbeid og tjenesteytende næringer. Samtidig går det klart fram fra gruppesamtalene 

at de fleste andre typer jobber deltakere måtte ha også setter store krav til 

relasjonskompetanse. Som vi så i forrige kapittel, ansees evner til fleksibel håndtering av 

emosjoner og relasjoner som en form for sosial kapital i senmoderniteten. 

I vårt samfunn defineres den enkeltes livsfase og livssituasjon i stor grad ut ifra 

yrkesdeltakelse. I gruppene er alle grader av integrasjon og disintegrasjon i forhold til 

arbeidslivet representert, langs et kontinuum fra full jobb i fast stilling til permanent 

utenforskap (pensjonist eller trygdet). En oversikt over i underkant av 40 deltakere fra ulike 

grupper viser at om lag halvparten var integrert i arbeidsmarkedet. Av disse arbeidet et 

mindretall full tid. En mindre andel var pensjonister eller trygdede. Resten befant seg et sted 

imellom disse «rene» posisjonene; enten i form av å være studenter, motta sykepenger eller 

attførings/arbeidsavklaringsmidler, eller folk arbeidet redusert tid og mottok denne typen 

stønad samtidig, f. eks. i form av 50 % jobb og 50 % sykepenger. Det vil si at en relativt stor 

andel, om lag 2/3, av deltakerne stod i en form for semi-tilknytning til arbeidslivet: De var 

enten i en fase med redusert yrkesinnsats, ute av jobben for en begrenset periode, eller i 

ferd med å kvalifisere seg for arbeidslivet (student). Noen få hadde en kombinasjon av to 

semi-tilknytninger (studenter på arbeidsavklaringspenger). Hoveddelen av de som hadde en 

delvis tilknytning befant seg i midlertidige posisjoner, i ulike former for tidsbestemte 

overganger mellom integrasjon og disintegrasjon. 

En relativt stor andel befinner seg med andre ord i ulike overgangs- eller mellomfaser 

knyttet til arbeidslivet. Slike yrkesmessige overgangsfaser har paralleller til det jeg vil 

betegne som selvhjelpsgruppers tilrettelegging for identitetsmessige og terapeutiske 

endringsprosesser. Man kan tenke seg at et visst sammenfall mellom disse formene 

medvirker til at mange deltakere befinner seg i en livssituasjon der de i større grad enn 

tidligere i livet har behov for å tematisere egne erfaringer og også stiller seg relativt åpne for 

å lytte til andres (se spesielt kap. 5).  

Det brede spekteret av posisjoner medvirker til at lønnsarbeid ikke blir en sentral 

identitetsmarkør i gruppene. Det er heller ikke motsatt, at fravær av arbeid er en felles 

posisjon eller erfaring man samles om. Slik det ville være hvis man for eksempel hadde gått i 

gruppe med andre arbeidsledige med det felles siktemål å komme i jobb.  

Jeg vil nevne at deltakerne rekrutteres fra de fleste områder av byen og at det er en relativt 

jevn fordeling av folk som bor i østlige og vestlige bydeler. I de gruppene jeg har fulgt, er det 
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en liten overvekt av folk bosatt i relativt sentrumsnære områder. Det er også noen få 

deltakere som bor i kommuner som grenser til Oslo. 

Motivasjon – hvorfor gruppe? 

Hva slags livsproblemer er det deltakerne sliter med, og hva gjør at de søkte seg til en 

selvhjelpsgruppe for å håndtere dem bedre? 

Igangsetterne tar en runde på første gruppemøte om hva folk ser som vanskelig i sin 

livssituasjon og som de ønsker å arbeide med. Jeg har ikke kunnet være til stede så tidlig i 

gruppas livsløp og høre hva deltakerne har presentert som sitt hovedproblem (skjemaene 

med kontaktinformasjon der en ansatt på forhånd – ut ifra deltakerens henvendelse - har 

notert ned stikkord for den enkeltes problem, har jeg av anonymitetsgrunner ikke hatt 

tilgang til).131 Den enkeltes motivasjon for å begynne i gruppe har jeg spurt om senere i 

intervju, eller det er et tema som har kommet opp på møtene. Gjennom samtaler og intervju 

med ansatte har jeg i tillegg fått bredere informasjon om hva deltakere på LINK oftest oppgir 

at de sliter med.  

Deltakerne oppgir svært ulike typer vanskeligheter som «inngangsproblemet» de ønsker å 

gjøre noe med: Alt fra følgene av strukturelle endringer i livssituasjon slik som skilsmisse, 

dødsfall, at de har blitt sykmeldt, fått kroniske diagnoser og liknende, til permanente 

situasjoner som de over tid har vanskelig for å håndtere, i form av blant annet krevende 

omsorgsarbeid, problemer i familien eller vanskelige jobbforhold. Enkelte oppgir 

rusproblemer, erfaringer med seksuelt misbruk eller spiseforstyrrelser. Et flertall signaliserer 

også et følelsesmessig behov for endring som ikke kobles direkte til konkrete betingelser: 

Angst, uro, depresjon i perioder, sinne og irritasjon, manglende selvtillit og dårlig selvbilde. 

En del oppgir «stress» eller «utbrent», «jeg greier ikke å slappe av». Noen oppgir også mer 

generelle ting, slik som: «Jeg ønsker å komme meg videre», «ønsker å være meg selv», «å få 

det bedre i livet». De fleste oppgir flere ting samtidig. Man kan si at deltakerne gir uttrykk for 

det som Frank og Frank i sin klassiske bok, om psyko-orientert terapi i vid forstand, kaller 

«demoralisering»: Folk erfarer at de ikke lever opp til sine egne eller andres forventninger 

og/eller at de ikke klarer å håndterer en presserende situasjon og de opplever i varierende 

grad maktesløshet, håpløshet og forvirring (Frank & Frank, 1991:14,35). En felles motivasjon 

for folk som søker seg til ulike former for terapi er ønsket om å endre en slik tilstand av 

demoralisering (se kap. 1 om Frank & Frank og også Brottveit, 2013a). 

To momenter er viktige her: For mange er det i utgangspunktet ikke lett å gi en nøyaktig 

beskrivelse av hva de strever med. Det kan være fordi «problemet» fremstår utydelig. Fra 

LINK sin side er det ikke forventet at deltakere nødvendigvis skal kunne definere og sette ord 

på et spesifikt problem: «Man kan også starte i en gruppe selv om ens problem ikke har noe 

«navn». En vet bare at det er noe som ikke er som det skal, og at noe må gjøres» (SN & NSF, 

2001/2009, s. 30). En hensikt med å gå i gruppe er nettopp at det som oppleves vondt eller 

                                                      
131 Se metodediskusjon i kap 4. 
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traumatisk etter hvert trer klarere frem. Det innebærer at det også omfortolkes og får ny 

mening. I en viss forstand kan man si at folk oppgir «symptomer» når de begynner og at de 

gjennom bearbeidingen i gruppa kommer bakenfor og nærmer seg «de egentlige» 

problemene. En annen faktor er at visse typer problemer kan oppleves spesielt skamfulle, 

og/eller som så store at deltakerne har bestemt seg for ikke å snakke direkte om dem. Det 

kan være ting som grunnleggende ensomhet, en voldelig oppvekst eller seksuelle overgrep. 

En mer uspesifisert kategori som «dårlig selvtillit» er ufarlig og kan også være dekkende for 

hva som erfares som problematisk her og nå. Samtidig vil deltakere ofte nærme seg slike ting 

gradvis, ofte fra ulike kanter. Eller eventuelt bare berøre temaet og la gruppa forstå at det 

rommer skjellsettende erfaringer som de vil la forbli skjermet: «Det der med barndommen, 

vil jeg ikke snakke om» (se kap. 5 og 10). 

Når deltakere forteller hva som fikk dem til å ta steget og oppsøke LINK, er det stor bredde i 

begrunnelsene, samtidig som flere tema går igjen (informasjonen har fremkommet både på 

gruppemøtene og gjennom intervju senere). Mange fremholder at de var i en situasjon hvor 

de følte at de måtte gjøre noe, men visste ikke helt hva de trengte. De var nysgjerrige på 

selvhjelpsgrupper og følte at dette var noe de kunne prøve, uten store omkostninger eller 

forpliktelser. De fleste sier det er viktig for dem at det er gratis å gå i gruppe, og at senteret 

er lett tilgjengelig. Betydningen av anonymitet trekker ikke deltakerne frem uoppfordret, 

men når jeg spør direkte, sier alle at det er svært viktig. Jeg kommer tilbake til dette 

momentet senere i kapitlet.132 

Vi kan se en interessant variasjon når det gjelder deltakernes syn på det å gå i gruppe på 

tvers av type inngangsproblem (jeg spør om dette etter at gruppa er avsluttet, i svarene 

flyter naturlig nok motivasjon for å gå i gruppe sammen med opplevde erfaringer i ettertid). 

Noen sier at det var et avgjørende kriterium, og at de aldri ville startet i en gruppe der 

deltakerne hadde samme grunnproblematikk som dem selv (i enkelte tilfeller av vold og 

seksuelle overgrep). De gir inntrykk av å føle seg friere ved ikke å føle seg satt i bås, det kan 

virke som de ønsker å unngå en identitet knyttet til overgrepet. En annen mulighet er at ved 

å unngå en slik kategorisering, føler de at de kan holde større avstand til fortiden og regulere 

hvor nærme de vil gå inn på den, uten forventninger om at de må komme frem med en viss 

type erfaringer. Andre har gått i gruppe med felles problematikk tidligere (blant annet 

angst), og føler at de har mer de må bearbeide og har lyst til å prøve en gruppe med større 

spennvidde. Andre igjen sier at de godt kunne tenkt seg en gruppe der deltakerne i 

utgangspunktet hadde likere problemer som dem selv (det gjelder blant annet når 

inngangsproblemet gir inntrykk av også å dreie seg om mer praktiske vanskeligheter, slik 

som å være i en pårørenderolle). Flere deltakere har gått i LINK-grupper tidligere. Det kan 

være ulike grunner til at de begynner igjen, blant annet har noen vært deltakere i grupper 

som ble oppløst tidlig, mens de selv ønsket å arbeide videre. 

                                                      
132 Betydning av grenser rundt gruppa – gjennom blant annet anonymitet og konfidensialitet – diskuteres mer 
utførlig i kap 5. 
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Når det gjelder praksisen med at gruppene ikke er ledet av profesjonell ekspertise, spenner 

oppfatningene fra at dette var en forutsetning for at de ville gå i gruppe, til å kunne tenke 

seg en profesjonell veiledning i bakgrunnen (her løper også motivasjon og erfaringer 

sammen i svarene). Blant deltakerne er det flere som har gått til psykolog eller psykiater 

tidligere. Noen synes at de ikke fikk så mye ut av det. Andre har dårlige erfaringer og er klare 

på at «psykolog eller sånn, det vil jeg absolutt ikke ha noe med å gjøre!». Noen går til 

psykolog og i gruppe samtidig, mens andre igjen kommer fram til, som et resultat av 

arbeidet i gruppa, at de trenger mer og profesjonell hjelp. Denne gjennomgangen gir en 

pekepinn om variasjonen i deltakeres motivasjon og noen av erfaringene deres fra å gå i 

gruppe på tvers av problematikk. Det er viktig å understreke at svarene ikke gir et fullstendig 

bilde. Motivasjon er per definisjon komplisert å «fastsette». Mye kan ha endret seg for 

deltakerne, bevisst og ubevisst, fra da de tok et første steg til de et halvt til to år senere skal 

begrunne dette steget i intervju med forskeren. Generelt har vi sjelden full oversikt over våre 

egne beveggrunner, som kan være svært sammensatte. I tillegg kommer ytre faktorer som 

kan være underforståtte og derfor ikke tematiseres. For eksempel er det grunn til å tro at 

LINK Oslos signalisering av seriøsitet og det faktum at det er finansielt støttet og slik har et 

godkjenningsstempel fra myndighetene - i et land hvor forholdet mellom styresmakter og 

myndigheter generelt er preget av stor tillit - virker til at mange tar sjansen på å ta kontakt 

(se kap. 12).133 

Skisse - oppstart og forløp i en selvhjelpsgruppe 
Man trenger ingen henvisning eller diagnose for å begynne i en selvhjelpsgruppe og helst 

skal ingen ha pushet en til å ta kontakt. Arbeidet er basert på frivillighet og egenmotivasjon. 

Deltakelse er som nevnt gratis og det kreves ingen forhåndskunnskaper. Virksomheten er 

med andre ord, praktisk sett, så lavterskel som overhodet mulig. 

Nedenfor følger et innblikk i et vanlig livsløp til grupper ved LINK Oslo, fra deltakere 

rekrutteres til gruppa oppløses. I skissen legger jeg størst vekt på prosessene rundt 

etablering og oppstart. Den etterfølgende fasen, der deltakerne selv må håndtere 

gruppeprosessene, vil være hovedfokus i resten av avhandlingen. 

                                                      
133 LINK Oslo gjennomførte en deltakerundersøkelse i 2007 (33 respondenter fra et utvalg på 64) (LINK Oslo, 
2007). Tallene herfra viser mye av det samme mønsteret og variasjonen jeg har presentert over, blant annet 
når det gjelder alder, kjønn, andel deltakere med tilknytning og semi-tilknytning til arbeidslivet, samt andelen 
trygdede/pensjonister. Undersøkelsen viser bred variasjon i motivasjon for å søke seg til gruppe, at relativt 
mange også søker psykolog eller annen hjelp før, under eller etter gruppedeltakelse og et bredt spekter av 
oppfatninger når det gjelder om gruppe bør være ledet eller ikke og eventuelle behov for støtte og oppfølging 
underveis. På spørsmålet: «Har deltakelse i en selvhjelpsgruppe bidratt til at du har det bedre i hverdagen?» 
svarer et stort flertall (26) «ja». Angstringens brukerundersøkelse fra 1996 viser et liknende spenn når det 
gjelder deltakernes syn på gruppeformen; mange fremhever det som positivt at gruppene har flat struktur der 
deltakerne selv har ansvar for arbeidet, samtidig som mange ønsker mer struktur, faglig veiledning og støtte 
(166 respondenter svarte på spørreskjema, enkelte tall er hentet fra Angstringens spredningsprosjekt hvor 
statistikken baserer seg på kontakt med 1550 personer) (Angstringen Oslo, 1996). 
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Etablering og oppstart 

Enkeltpersoner som ønsker nærmere informasjon om selvhjelpsarbeid eller allerede har 

bestemt seg for å starte i gruppe, tar som regel kontakt med LINK Oslo via mail eller telefon. 

De kan ha fått med seg opplysninger fra noen av reklamekampanjene eller brosjyrene som 

spres av Selvhjelp Norge og LINK Oslo, de har kanskje hørt om selvhjelp fra familie eller 

venner, eventuelt blitt tipset av fastlegen eller andre i hjelpe- eller tjenesteapparatet. 

Enkelte har vært på et av de åpne informasjonsmøtene som holdes på LINK eller andre 

arrangementer hvor selvhjelpsarbeid har blitt presentert. Det finnes mange veier inn. Ofte 

har folk skaffet seg utfyllende informasjon gjennom nettsidene til LINK eller Selvhjelp Norge.  

Oftest er det en første samtale hvor den som ringer får informasjon og så eventuelt tar 

kontakt igjen på et senere tidspunkt for å melde seg til gruppe. Da har de tenkt seg om og 

fått sett på pakken med opplysningsmateriell som LINK sender alle interesserte: Et hefte 

Selvhjelp Norge har skrevet om hva selvhjelp er og prinsipper for arbeidet i grupper, 

inkludert et hefte med «selvhjelpshistorier» fra tidligere deltakere om hvordan 

selvhjelpsarbeidet artet seg og hva det å gå i gruppe har betydd for dem. LINK sender også 

en liten brosjyre som presenterer LINK Oslo. 

Mange beskriver det som en høy «indre» terskel å ta kontakt, og særlig å melde seg til en 

gruppe. En forteller: «Jeg hadde den brosjyren liggende minst ett år, gikk og kikka på den av 

og til, før jeg endelig tok mot til meg og ringte». Andre har ikke en slik opplevelse av å måtte 

over en høy terskel, de har kanskje prøvd flere typer tiltak tidligere og er ikke så redde for 

denne typen ukjent terreng. Andre igjen virker å ha kommet til et punkt hvor de er særlig 

åpne for LINKs budskap, slik som Stian i forrige kapittel, som tok kontakt med LINK 

umiddelbart etter å ha sett informasjonsplakaten på rødbussen. 

Når en person – ved første gangs henvendelse eller, mer vanlig, ved ny henvendelse – sier at 

han eller hun er interessert i å begynne i en gruppe – noterer de ansatte bare ned noen få 

opplysninger: Kontaktinformasjon, alder og kjønn, hvilke ukedager og når på dagen 

personen har mulighet for å delta på gruppemøter, samt stikkord om hvorfor vedkommende 

ønsker å gå i en gruppe. Ved siden av det praktiske, er samtalen viktig ved at den ansatte vil 

forsøke å skaffe seg et visst inntrykk av motivasjonen hos den de snakker med. Det dreier 

seg i hovedsak om to ting: For det første at den som ringer har en egenmotivasjon for å gå i 

gruppe, ønsker å endre på noe i egen livssituasjon og er villig til å bruke tid og krefter på 

dette. For det andre vil den ansatte forsøke å få et inntrykk av den psykiske helsetilstanden 

til innringeren og kunne luke ut personer som er for dårlige psykisk til å delta. Den ansatte 

får ofte et inntrykk gjennom samtalen i seg selv. I tillegg stilles det alltid to kontrollspørsmål: 

«Tror du at du kan klare å fortelle andre om det som er ditt problem; hva du ser som 

problematisk i eget liv?» Og: «Tror du at du kan lytte til andre i gruppa fortelle hva som er 

problemet i deres liv?». Dette er spørsmål som er ment å gi et visst bilde både grad av 

egenmotivasjon og psykisk helsetilstand.  

I denne fasen har den ansatte på LINK en viktig «portvokter»-funksjon. Det gjelder å 

balansere mellom to hensyn: På den ene siden har senteret en åpen lavterskel-profil, på den 
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annen side er det viktig å sørge for at folk som er for dårlige, og som vil kunne hindre en 

gruppe i å fungere, blir luket ut. Dersom det kommer fram i samtalen at innringeren kan ha 

bedre bruk for annen type hjelp, har LINK som praksis å foreslå andre instanser som kan 

bistå. Det er enkelte, sjeldne eksempler på at deltakere har begynt i gruppe, vist seg for 

dårlige og måttet slutte. Så langt jeg vet, har dette skjedd etter kort tid og antakelig ikke 

rukket å ødelegge for gruppa som helhet (i løpet av feltarbeidsperioden hørte jeg om ett 

tilfelle, det gjaldt ingen av gruppene jeg hadde kontakt med).  

Gruppene startes opp når det har kommet tilstrekkelig mange henvendelser fra personer 

som ønsker å gå i gruppe og som er ledig på de samme tidspunktene. LINK har satt sammen 

grupper med 4-12 deltakere, men som regel er det ved oppstart 7-10 personer i gruppa. Da 

tar de ansatte med i beregningen at det ofte faller fra én til to deltakere i oppstartsfasen. 

Sammensetningen av deltakere skjer etter bare to kriterier; alder og kjønn. Det er en 

målsetting for LINK at gruppene skal bestå av et mest mulig likt antall kvinner og menn og at 

aldersspennet mellom eldste og yngste deltaker ikke er mer enn om lag 20 år. Hensynet til at 

interesserte ikke skal slippe å stå lenge på venteliste, går som regel foran disse to 

målsettingene. Det fører til at en del grupper har overvekt av kvinner og at det i enkelte 

grupper kan være et større aldersspenn. Det siste er relativt sjelden (se metode, kap. 4). 

Ettersom gruppene på LINK ikke er problemspesifikke, er det en ideologisk og praktisk 

målsetting å ikke samle deltakere etter det de oppgir som problematisk i livssituasjonen. De 

ansatte forteller at de ikke setter sammen grupper etter hva slags type problem innringeren 

har sagt at han eller hun har. Dette blir bekreftet ved at det er en variert sammensetningen 

av deltakere i de gruppene jeg har fulgt når det gjelder hva de har oppgitt som 

«inngangsproblem». Denne type grupper med sammensatt problematikk bevirker at 

deltakere på forhånd ikke har noen form for kunnskap om hva de andre i gruppa sliter med 

og dermed vage forventninger om hva og hvem de vil treffe.  

Den ansatte tar så kontakt med de aktuelle personene om tid og sted for første møte. 

Gruppemøtene finner sted en gang i uka med en tidsramme på to timer, inkludert 15 

minutters pause. Som nevnt over, anbefales det å sørge for kaffe og te, eventuelt kjeks, ikke 

kake eller annen form for servering. Kjekspakken er en såpass ikonisk ingrediens på 

gruppemøtene at en av de ansatte i Selvhjelp Norge på en konferanse fikk salen til å humre 

ved å vise frem bilde av en kjeksbit på power-pointen: «Alle som har gått i en 

selvhjelpsgruppe, vet hvor viktig det er med kjeks!». 

Gruppene blir fasilitert i oppstartsfasen. I den perioden jeg gjorde feltarbeid, ble alle 

gruppene startet opp av én eller to igangsettere som var med gruppa på de 4-5 første 

møtene. Som regel var de to stykker, ofte i par med én erfaren og én mer uerfaren. 

Igangsetterne kan være ansatt på LINK eller frivillige personer tilknyttet LINK. Under 

feltarbeidet var de ansatte i flertall blant igangsetterne. Dette kan være andre personer enn 

den eller de som har satt sammen gruppa. Dersom deltakerne ønsker det, vil igangsetterne 

komme tilbake på gjenvisitt én til to måneder etter at de forlot gruppa. Formålet er å høre 
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hvordan det går og samtale omkring problemer som måtte ha oppstått og gi innspill til den 

videre gruppeprosessen.  

Igangsetteren har enten selv gått i gruppe, har erfaring fra personlig endringsarbeid i andre 

sammenhenger, og/eller har tilegnet seg kunnskap gjennom oppstart av tidligere grupper. I 

oppstartsfasen er deres oppgave å formidle de praktiske rammene for gruppearbeidet og 

visse kjøreregler for hvordan samtalene kan foregå, samt sørge for at deltakerne 

undertegner en taushetsplikt. Denne er ikke av juridisk art, men moralsk bindende. LINK har 

som målsetting at igangsetterne i størst mulig grad skal vise frem og eksemplifisere måter å 

samtale på ved å ta del i gruppesamtalen og i minst mulig grad fremstå som en ekspert som 

gir svar på ulike dilemma. Igangsetterne skal ikke komme med løsninger, men bidra til 

gruppas refleksjon omkring mulige strategier. Hensikten er å etablere et godt grunnlag for 

gruppeprosessen og derigjennom gjøre seg selv overflødig. Igangsetterrollen diskuterer jeg 

mer utførlig i kapittel 5. 

En viktig mekanisme er at gruppene lukkes i det de starter opp. Da tas det ikke inn flere 

deltakere, heller ikke som erstatning dersom noen skulle slutte. Dette til forskjell fra blant 

annet AA- modellen og andre 12-trinnsgrupper, hvor det er lagt opp til en viss 

gjennomstrømming av deltakere. Selvhjelp Norge fremholder at dersom nye deltakere skal 

komme inn, vil det ha såpass stor innvirkning på samhandlingen at gruppa er å betrakte som 

en ny gruppe og derfor skal starte opp på nytt. Dette har SN og LINK-modellen til felles med 

psykoterapeutisk orienterte terapigrupper som også lukkes etter oppstart, og ulike modeller 

for selvhjelpsgrupper slik de drives av flere andre selvhjelpsorganisasjoner (for eksempel 

Spiseforstyrrelsesforeningen, SMI, Angstringen). I kapittel 5 kommer jeg tilbake til 

betydningen av denne «lukkeregelen» for struktur og samhandlingsprosesser i gruppene. 

Hovedfase 

Slik jeg har beskrevet denne modellen, vil den innebære at hovedfasen i gruppearbeidet 

starter når igangsetterne er ute. Deltakerne må håndtere videre i fellesskap hvordan de vil 

fordele de praktiske oppgavene som å disponere nøkkel og låse opp, koke kaffe og ta imot 

beskjeder om fravær. Vel så viktig er det at deltakerne må håndtere og forhandle seg 

imellom om hvordan man snakker sammen og hva man snakker om. Ulike grupper utvikler til 

dels ulike prosedyrer for samtalene. Tema som går igjen i ulike grupper når det gjelder 

prosedyrer er blant annet om ordet skal være fritt eller gå på omgang, og om de skal ha 

bestemte samtaletema fra gang til gang eller se hva som utvikler seg underveis på hvert 

møte. I de gruppene jeg har fulgt, varierer det noe i hvilken grad de holder seg til de 

praktiske rammene for møtetiden som LINK anbefaler. Det er også ulikt mellom grupper 

hvordan de forholder seg til den anbefalte regelen om ikke å møtes eller ha kontakt utenom 

gruppemøtene, blant annet avhengig av hvor lenge de har arbeidet sammen (se kap. 5).  

Her i hovedfasen utvikles relasjonene mellom deltakerne. Grupper hvor deltakerne 

fortsetter å møtes jevnlig og hvor deltakerne føler at de har utbytte av å delta, former 

gradvis et moralsk fellesskap preget av en form for «flat» resiprositet. Hoveddelen av 
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samhandlingen består av samtaler med fremlegging av ulike typer personlige narrativer, 

respons, spørsmål og til dels kritikk. Deltakerne opparbeider gjennom samtalene etter hvert 

mye viten om intime og sårbare tema i hverandres liv. 

I grupper som arbeider en viss tid sammen, oppstår det før eller siden mer eller mindre 

tydelig artikulerte motsetninger eller konflikter. Det er avgjørende for gruppas videre livsløp 

hvor moden gruppa er når konflikter oppstår, det vil si når i gruppas livsløp motsetninger blir 

spilt ut og i hvilken grad deltakerne har opparbeidet gjensidig trygghet og tillit. Noen grupper 

«fader ut» og avsluttes før det formuleres motsetninger eller åpen uenighet. Da har 

deltakerne ofte uttrykt at de er i tvil om de synes de får tilstrekkelig utbytte av å gå i gruppa 

og at de synes «det ikke skjer noe». I andre tilfeller virker artikulerte motsetninger til at 

gruppa oppløses. I andre grupper igjen kan deltakerne oppleve det som at gruppa går 

gjennom vanskelige faser, men kommer styrket gjennom dem. Motsetninger kan med andre 

ord virke splittende eller integrerende og begge typer prosesser kan også finne sted i samme 

gruppe. Som vi skal se senere, er det i de gruppene jeg har fulgt stor variasjon når det gjelder 

hvordan konflikter utspilles og håndteres.  

Parallelt med utvikling av gruppa som et mer eller mindre integrert moralsk kollektiv, 

opplever deltakerne at de gjennomlever personlige endringsprosesser. Innhold og form på 

disse prosessene er naturlig nok individuelle og artikuleres til dels svært ulikt. Et fellestrekk 

er at deltakerne begynner å se seg selv og sin posisjon i verden på nye måter og til dels 

begynner å handle annerledes i gitt situasjoner. Opplevelse av endring eller læring er en 

forutsetning for deltakelse over tid, en kilde til fortsatt motivasjon. I denne perioden er det 

vanlig at folk tematiserer overfor gruppa om de skal fortsette eller ikke. Slike 

endringsprosesser oppleves samtidig som å innebære følelsesmessig smerte og ubehag. Det 

er stor variasjon mellom deltakere hvordan og i hvilken grad de går inn i slike prosesser.  

Enkeltpersoners utvikling gir konsekvenser for gruppas virkemåte, samtidig som de 

kollektive prosessene i gruppa gir betingelser for den enkeltes utvikling. Samspillet mellom 

individ og kollektiv er sårbart fordi gruppene er små og basert på «flat» gjensidighet, noe 

som gir enkeltpersoner stor påvirkningskraft og gruppa stort ansvar. Det skal ikke mer enn 

én persons oppførsel til for å ødelegge en gruppe, dersom gruppa ikke tar tak i problemene 

vedkommende skaper.134 For noen oppleves en begynnende, personlig endringsprosess som 

vanskelig å håndtere og fører til at de slutter. Det er ikke uvanlig med en liten avskalling av 

én til to deltakere også etter at gruppa har arbeidet på egenhånd noen måneder. 

                                                      
134 I informasjonsmateriellet sies det lite konkret om hvordan gruppa kan håndtere enkeltdeltakere som de 
andre opplever at hindrer en god utveksling i gruppa. Det gis noen generelle anbefalinger, blant annet at en 
vanlig fallgruve er at noen forsøker på lederskap og gruppa må ta tak i dette og ikke akseptere at noen inntar 
en slik rolle. Blant generelle erfaringer: «Når noen berører våre såre punkter, velger vi gjerne ett av to: vi 
gjemmer oss bak en maske, eller går i skyttergraven. Deltakernes eget forsvar kan knuse gruppas arbeid» (SN & 
NSF, 2001/2009, s. 31).  
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Avslutning av gruppa 

Det finnes ingen tidsbegrensning eller angivelse for hvor lenge en gruppe kan bestå, gruppa 

møtes så lenge deltakerne ønsker eller har behov for det og oppløser seg selv. Når gruppa 

avsluttes, skal gruppa gi beskjed om dette til LINK og levere tilbake nøkkelen til lokalene. 

Samtidig sletter de ansatte skjemaene de har med deltakernes kontaktinformasjon. LINK 

praktiserer strenge anonymitetsregler og etter avslutning av en gruppe eksisterer det ikke 

opplysninger om deltakere eller grupper annet enn oversiktstall som LINK bruker til 

årsmelding og egenrapportering.  

LINK legger vekt på at hvis enkeltdeltakere ønsker å slutte før gruppa som helhet avsluttes, 

er det viktig at de kommer på et gruppemøte og gir beskjed. SN og LINK har erfaring for at 

denne typen avskalling ellers kan føre til usikkerhet hos de andre deltakerne. Det var også 

tilfellet i de gruppene jeg fulgte. I alle gruppene var det enkelte som sluttet etter at 

igangsetter var ute. Alle ga beskjed til gruppa, men bare et par ved personlig oppmøte (disse 

ga en grei, praktisk begrunnelse). Mens de som sendte beskjed via sms, som regel 

presenterte enten en praktisk begrunnelse med rom for mer tolkning, eller en vag eller ingen 

begrunnelse: «Det blir for mye ved siden av jobb», «Har funnet ut at det ikke er noe for 

meg», «Jeg slutter i gruppa, det har vært hyggelig. Lykke til videre!». De gjenværende lurte 

på hva som var den egentlige årsaken; om de hadde sagt eller gjort noe som virket sårende 

eller provoserende eller om den frafalne hadde signalisert noe de burde ha fanget opp? 

Gruppa blir sittende med mange ubesvarte spørsmål uten mulighet for avklaring. Jeg vil føye 

til at det også fratar gruppa muligheten som ligger i å lære gjennom å få tilbakemeldinger.  

På den annen side er det antakelig mye forlangt at deltakere skal møte opp og formulere 

hvorfor de slutter, om de for eksempel mener årsaken er knyttet direkte til enkeltdeltakere 

og/eller samhandlingsklimaet i gruppa og samtidig har lite tro på at de selv kan bidra til 

tilstrekkelig endring. De kan være redde for at en slik tilbakemelding vil føre til anklager og 

ubehagelig konfrontasjon, noe som jo heller ikke vil kunne bearbeides videre i fellesskap, 

dersom de slutter. I kapittel 5 kommer jeg tilbake til Selvhjelp Norges argumenter for at det 

er avgjørende at grupper tør å gå inn i motsetninger og gjennom avhandlingen gir jeg 

eksempler på ulike prosesser når det gjelder håndtering av konflikter. 

Problemspesifikke og diagnosebaserte grupper  

Jeg vil kort nevne enkelte faktorer som kan gjelde grupper satt i gang i tilknytning til 

helsetjenestene og som skiller seg noe fra gruppene som settes i gang ved LINK. Det gir 

enkelte andre betingelser når deltakere rekrutteres på bakgrunn av en definert 

sykdomshistorie og settes i gang av profesjonelle innenfor tjenesteapparatet. Momentene er 

basert på en intervjuundersøkelse blant igangsettere av grupper i Vestfold, knyttet til et 

nettverk for selvhjelp ledet av Lærings- og mestringssentrene i fylket, samt observasjon av 

grupper og intervju med enkelte deltakere (se utfyllende informasjon i kap. 4 om metode).135 

                                                      
135 Prosjektet var en del av det større forskningsprosjektet som ph.d.- arbeidet spinger ut av.  
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De fleste av gruppene i nettverket var etablert med utgangspunkt i at deltakerne hadde et 

tydelig og definert inngangsproblem: En fysisk eller psykisk diagnose, en rolle som 

pårørende, eller tunge livserfaringer som overgrep eller incest. Flere av gruppene var satt 

sammen av deltakere som var rekruttert på bakgrunn av lærings- og mestringskurs, eller de 

hadde deltatt på andre typer kurs med et empowerment-perspektiv. Det innebærer at 

deltakerne allerede hadde gått gjennom en viss erkjennelsesprosess på forhånd og i hvert 

fall til en viss grad akseptert store endringer og det som opplevdes spesielt problematisk i 

livssituasjonen. Det betyr også at de hadde erfaring fra å delta i en form for forum med 

likesinnede. Flere av gruppene var likevel satt sammen av folk med helt ulike diagnoser, slik 

sett var også dette grupper med «sammensatt» problematikk. 

Gruppene var etablert, og arbeidet, ut ifra modellen for SN-grupper, slik som LINK-gruppene. 

Mitt inntrykk, basert på mindre tilfang av empiri enn i feltarbeidet ved LINK, er at gruppene i 

større grad vektlegger funksjoner som støttegrupper. Det kan i høyeste grad også innebære 

relasjonelt og personlig endringsarbeid. Men det kan se ut til at deltakerne i større grad er 

fokusert mot å akseptere og håndtere endrede livsbetingelser og mindre mot å bevirke en 

personlig transformasjon. Det gir en litt annen dynamikk, der det å bruke «speiling» mellom 

deltakerne (inkludert å ta tak i gnisninger og motsetninger og bruke dem produktivt) som 

«motor» i gruppearbeidet, er mindre fremtredende enn i andre SN-grupper.136 (Jeg kommer 

i noen grad tilbake til dette temaet i kap. 6, 8 og 10). 

Anonymitet og konfidensialitet 
LINK og Selvhjelp Norge understreker sterkt betydningen av å utøve anonymitet og 

konfidensialitet. Taushetsplikten er blant de få, absolutte reglene som gjelder for gruppenes 

virksomhet. Verken på LINK eller i igangsetternettverket i Vestfold, og heller ikke 

selvhjelpssammenheng ellers, har jeg hørt om brudd på deltakernes taushetsplikt overfor 

gruppa. I internasjonal litteratur rapporteres dette heller ikke som et problem. 

Taushetsplikt er vanligvis et krav som stilles til profesjonelle – inkludert religiøst presteskap – 

som står i en maktposisjon til den de får opplysninger fra eller om. Det har form av den ene 

parts løfte om å sikre en bestemt kvalitet ved relasjonen, uansett hvordan den måtte utvikle 

seg. I selvhjelpsgruppene er alle likestilt og taushetsplikten gjelder alle parter. Når den 

overholdes såpass konsekvent, viser det at selv om erklæringen deltakerne skriver under på 

ikke er juridisk bindende, virker løftet å ha stor moralsk tyngde.137 Det kan illustrere kraften i 

gjensidighetsprinsippet. Når alle gir ut dypt personlig informasjon og gjør seg sårbare overfor 

hverandre, bindes man sammen i et moralsk fellesskap. Deltakerne blir «(…) motiverte til å 

overholde en kollektiv konfidensialitetspakt vis-à-vis hverandre – en ‘indre konfidensialitet’» 

(Brottveit 2013a, s. 21).  

                                                      
136 Dette kan også leses ut av empirien i evalueringen av en gruppe for foreldre med barn med Individuell plan i 
Nøtterøy kommune (Kvamme & Nilsen, 2011). 
137 Underskrivingen skjer som regel på gruppemøte, i alle påsyn, som et lite felles ritual. 
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Jeg vil også trekke frem et annet moment som gjelder relasjonenes kvalitet. SN-grupper er 

basert på uniplekse relasjoner. Deltakerne har ikke forutgående vennskaps- eller 

slektskapsbånd og skal helst ikke være knyttet sammen via andre typer relasjoner. Selvhjelp 

Norge anbefaler også at deltakerne ikke bygger bredere relasjoner til hverandre og helst ikke 

treffes utenom gruppemøtene, i hvert fall ikke i en tidlig fase. I utgangspunktet kjenner man 

hverandre kun fra gruppa og tar ikke del i hverandres øvrige livsverden. Det bidrar til at den 

informasjonen man har om de andre deltakerne og den «hemmelige kunnskapen» gruppa 

produserer (Brottveit, 2013a) i liten grad er konvertibel til andre kontekster. Dette ble 

formulert slik av en deltaker som kontrasterte gruppa med vennskapsrelasjoner: «Jeg har 

venner jeg kan snakke med, men man vet aldri hva de kan komme til å plumpe ut med til 

andre!». 

Til sammenlikning kan vilkårene for diskresjon forholde seg noe annerledes i mindre 

lokalsamfunn hvor deltakere oftere har kjennskap til de samme kontekstene og til 

hverandre: Som foreldre til barn på samme skole, medlemmer i lag og foreninger, og der de 

må regne med å kunne treffe hverandre på butikken. Brottveit finner i disse samfunnene 

også at deltakerne har «(…) gode erfaringer med at den gjensidige taushetsplikten blir 

overholdt» (Brottveit 2013a, s. 16). Tette lokalsamfunn kan se ut til å sette større krav til 

håndtering av anonymitet og ekstern og intern konfidensialitet enn «urbane» grupper. 

«Frykten for sladder og stigmatisering er en viktig årsak til at anonymitetshensynet 

understrekes så sterkt. Denne frykten er kanskje spesielt gjeldende i små samfunn, men har 

antakelig universell gyldighet» (s. 16). SN formidler en regel om at man ikke skal røpe 

hverandres deltakelse i gruppa dersom man skulle treffe på andre deltakere i 

sammenhenger utenfor gruppemøtene. I LINK-gruppene har det hendt at deltakere 

tilfeldigvis treffes, men sjansen er naturlig nok større i et lite lokalsamfunn. Deltakere 

forteller da at de ikke stopper opp, og at dersom andre spør hvem de hilser på, sier de at det 

er en de har truffet gjennom jobb el.l. Brottveit mener det er mulig at 

lokalsamfunnskonteksten dermed virker sterkere til at deltakerne opplever å tilhøre et 

«hemmelig forbund» av likesinnede, noe som kan styrke den kollektive identiteten i gruppa.  

I Brottveits materiale forteller intervjupersonene at gruppa ikke treffes utenom møtene. I de 

gruppene i mitt materiale som arbeider sammen lenge, begynner gruppa etter hvert å 

treffes utenom for felles, sosiale aktiviteter (spise middag sammen, gå på en konsert el.l.). 

Satt på spissen, kan man kanskje si at urbane og mer rurale kontekster genererer ulike 

prosesser når det gjelder grupperelasjonenes sammensatthet: I urbane områder kan 

relasjonene gå fra uniplekse til mer multiplekse med lite risiko for å svekke konfidensialitet 

utad. I mindre lokalsamfunn gjelder det for gruppene i større grad å skrelle vekk multiplekse 

aspekter og fremme det uniplekse ved relasjonene. Antakelig blir deltakere i mindre 

lokalsamfunn ekstra forsiktige når det gjelder å verne om gruppas konfidensialitet fordi 

brudd vil kunne ha større konsekvenser for deltakernes øvrige livsverden.138  

                                                      
138 I kap. 5 diskuterer jeg nærmere type relasjoner som gruppene legger opp til. 
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Erfaringslæring og tilpasning av praksis 

Arbeidet ved LINK Oslo har i stor grad hatt karakter av utviklingsarbeid. Her skal jeg trekke 

frem enkelte momenter som gjelder praksis knyttet til gruppenes vilkår og livsløp. 

Derigjennom får vi også et innblikk i hvordan praksisen ved LINK er et resultat av 

erfaringslæring fra særlig Angstringen og NSF og hvordan LINK samtidig representerer en 

arena for NSF og Selvhjelp Norges utviklingsarbeid. Som nevnt innledningsvis, tar jeg ikke 

opp LINKs aktivitet knyttet til informasjons- og kunnskapsspredning og nettverksbygging, 

som er viktig for rekruttering av deltakere, men konsentrerer meg om de konkrete rammene 

for gruppenes arbeid. 

LINK har hatt en tradisjon for å arrangere jevnlige kontaktmøter for alle selvhjelpsgruppene 

de selv setter i gang. Hver gruppe inviteres til å sende én til to deltakere som treffes med 

representanter for de andre gruppene og med de ansatte og/eller igangsettere som leder 

møtet. Hensikten er at man kan ta opp generelle problemer: Hvordan kan gruppa håndtere 

at noen snakker og forteller mye, mens andre er stille og tilbaketrukne? Hva gjør vi med 

konflikter som oppstår? Hvordan skal gruppa forholde seg til deltakere med ujevnt 

oppmøte? En grunnregel – som igangsetterne også presiserer i oppstartsfasen – er at slike 

problemer og frustrasjonene de skaper skal «tas tilbake til gruppa». SN og LINK fremholder 

at en viktig del av læringsprosessene i en lederløs gruppe er at alle må ta ansvar for gruppas 

virkemåte, det innebærer både ansvar for å ta opp ting og ansvar for å respondere.  

Det har variert hvor ofte og jevnlig kontaktmøter er blitt arrangert. Så vidt jeg vet, var det 

fast praksis i årene etter at senteret startet opp, med møter et par ganger i halvåret. Dette 

var også tilfellet i en del av feltarbeidsperioden, deretter ble møtene litt ujevnt arrangert. 

Selv var jeg bare til stede på ett (én av de andre i forskergruppa var på et annet). Jeg kunne 

gått på flere, men prioriterte å observere gruppemøtene. For det første syntes jeg at jeg kom 

i en ubehagelig dobbeltrolle ved å være til stede på gruppemøtene for deretter å observere 

hvordan representantene fremstilte gruppas arbeid overfor andre. Jeg var redd for å bli 

oppfattet som en slags kontrollør og virke inn på deltakernes rolle som utsending for 

gruppa.139 For det andre vurderte jeg det som interessant nok i seg selv å observere hvilken 

virkning kontaktmøtene hadde på gruppa. Jeg var alltid spent når noen hadde deltatt: Hva 

ville han eller hun bringe tilbake til gruppa? Deltakerne virket litt spent de også: Hva hadde 

det blitt snakket om? I begynnelsen gjenga representantene hovedmomenter fra møtene, 

ofte i ganske generelle vendinger, men mindre etter som tiden gikk. De sa også lite om ting 

de eventuelt selv hadde tatt opp. Noe overraskende fikk innholdet på kontaktmøtene, 

samlet sett, ikke så stor oppmerksomhet på gruppemøtene og så ut til å gi varierende grad 

av stimuli til gruppeprosessene, kanskje særlig avhengig av gruppas alder. 

I unge grupper fikk jeg inntrykk av at tilbakeføring av kunnskapen fra kontaktmøtene først og 

fremst var viktig ved at gruppa fikk trygghet og en bekreftelse på at det de gjennomlevde av 

                                                      
139 En medvirkende faktor var at det nødvendigvis ikke er de samme fra gruppa som møter hver gang. Det gjør 
at de ikke nødvendigvis blir «varme i trøya» overfor de andre deltakerne på kontaktmøtene, slik de blir overfor 
hverandre i gruppa. 
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ulike faser og problemer, var en felles og vanlig erfaring. Det virker også å være av betydning 

at LINK viser interesse for hvordan det går med gruppa, at senteret vedlikeholder en 

institusjonell støtte og bygger oppunder en type fellesskap; «Vi som går i LINK-grupper». Når 

gruppa var blitt mer moden, kunne utsendingene melde tilbake at «det var ikke så mye å 

lære, egentlig. Det var mest sånn at vi er der for at de nye skal vite at det de sliter med, er 

helt vanlig». Inntrykket var at deltakerne etter hvert var mest interessert i å bruke tid på 

samtalene seg imellom og at kontaktmøtene ble oppfattet som noe «ytre» de ikke så at de 

hadde umiddelbart bruk for. Fra LINK sin side representerer kontaktmøtene også en 

tilbakeføring av kunnskap fra gruppene til senteret. Det er deres eneste direktekontakt med 

gruppene etter oppstartsfasen, i tillegg til at igangsetter eventuelt kommer på gjenbesøk.  

Gruppene sendte representanter ut ifra hvem som hadde tid og lyst. Det var en tendens til at 

de som var mest aktive på gruppemøtene var de som gikk på kontaktmøtene. I noen tilfeller 

kunne det synes uheldig, dersom de samme også forsøkte å innta en lederrolle i gruppa. Det 

er vanskelig å tenke seg at de på kontaktmøtene ville ta opp problemer omkring eventuelle 

hierarkiske relasjoner i gruppa.140  

Ordningen med kontaktmøter er basert på erfaringer fra Angstringen. Da de første gruppene 

for mennesker med angst ble dannet, var det et nybrottsarbeid hvor man måtte prøve seg 

fram og i liten grad hadde andre erfaringer å se hen til. I fagmiljøene var det en viss skepsis 

til at folk med angst skulle komme sammen og tematisere lidelsen uten profesjonelle til 

stede. Man var blant annet redd gruppene kunne fremkalle reaksjoner de ikke kunne 

håndtere. Selvhjelpsentreprenørene ønsket hjelp til å drøfte avveininger i arbeidet og å sikre 

seg at det de gjorde ble ansett som faglig forsvarlig. Gjennom Oslo kommune fikk de kontakt 

med psykologspesialist Gjermund Tveito som var svært positiv til selvhjelpstanken og stilte 

seg til disposisjon som fagkonsulent, uten økonomisk godtgjørelse.141 Han var til stede på de 

månedlige kontaktmøtene og fungerte som en diskusjonspartner, faglig ressurs og garantist 

for gruppenes arbeid. Som han fremholder i en samtale: «Hvis noen skulle få et angstanfall, 

måtte en selvhjelpsgruppe være det tryggeste stedet å få det!». Man har for øvrig ingen 

erfaring for at møtene trigger slike anfall, snarere tvert imot. 

Det er et vanlig spørsmål fra profesjonene og fagfolks side om folk kan bli generelt dårligere 

av å delta i en gruppe (Gotaas 2012). Jeg har ikke informasjon som tyder på slike virkninger. 

Det henger antakelig sammen med at deltakelse stiller såpass store krav til å kunne inngå i 

sosiale relasjoner at deltakere som allerede er ganske dårlige, fort vil falle fra (jfr. et tilfelle i 

feltarbeidsperioden, nevnt over). Man kan samtidig stille spørsmål om denne type frafall kan 

                                                      
140 Et par av gruppene jeg fulgte hvor det var størst gnisninger i form av forsøk på å innta lederroller, arbeidet 
sammen i en periode hvor det ikke ble arrangert kontaktmøter. Der er mulig disse gruppene kunne ha 
nyttiggjort seg kunnskap fra møtene for å få til en bedre rollebalanse. 
141 Tveito er fremdeles aktiv som ressurperson i Angstringen. Han fremholder viktigheten av at han som 
fagkonsulent ikke inntar en behandlerrolle, men forsøker å bidra til deltakernes bruk av egenkraft og 
oppmuntrer dem til å tørre å prøve og feile: «Vi fagfolk må kunne holde fingrene fra fatet (…) Å våge seg utpå 
krever et visst sikkerhetsnett. Som sikkerhetsnett kan vi fagpersoner være nyttige samarbeidspartnere (…) 
Erfaringen fra Angstringen tilsier at å være med og tenke høyt om det som skjer når spørsmål og usikkerhet 
melder seg, er den beste og viktigste hjelp» (Tveito, 2000, s. 39). 
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føre til forverret tilstand ved for eksempel å forsterke en allerede manglende 

mestringsfølelse? Sannsynligvis i liten grad, fordi vedkommende raskt vil gå ut av gruppa, før 

han eller hun har investert mye i deltakelsen.142  

I perioden jeg gjorde feltarbeid, fulgte LINK modellen for igangsetting slik jeg har beskrevet 

den over. Senere har LINK prøvd ut en modell der igangsetter bare var med på 

oppstartsmøtet i gruppa, til gjengjeld var dette et lengre og mer omfattende møte. Pr. i dag 

har LINK gått tilbake til den opprinnelige modellen der igangsetter er med de 4-5 første 

gangene. Selvhjelp Norge har alltid lagt vekt på at grupper også skal kunne settes i gang uten 

noen form for ekspertise hvor som helst i landet og informasjonsarbeidet er innrettet med 

dette for øyet. Den nedkortede igangsetterfasen ble prøvd ut i en periode der NSF/Selvhjelp 

Norge la ekstra stor vekt på at grupper skulle kunne etableres på enklest mulig måte. 

Kompetansesenteret og distriktskontorene nedskalerte samtidig den utadrettete 

igangsetteropplæringen, som tidligere hadde hatt form av et to-dagers kurs (som senere 

delvis er gjeninnført, i form av kortere tilbud). Endringene i igangsetterrollen er et eksempel 

på at LINK både representerer en arena for utøving av NSF og Selvhjelp Norges oppsamlede 

erfaringskunnskap og et sted der NSF og kompetansesenteret kan prøve ut nye tilpasninger 

og innhente nye erfaringer.143  

Et eksempel på systematisering av erfaringer – med et utenfrablikk – var et prosjekt der 

Selvhjelp Norge engasjerte en ekstern helsearbeider med sosialpolitisk bakgrunn til å 

intervjue deltakere, i form av fokusgrupper, om deres erfaringer fra gruppearbeid. Her 

hadde LINK en særlig tydelig rolle som arena for kompetansesenterets utviklingsarbeid.144 

Den kanskje aller viktigste utprøvingen ble gjort i senterets oppstartsfase. Det viste seg fort 

at det var vanskelig å skaffe nok deltakere til problemspesifikke grupper. Det var også et 

spørsmål hvordan «problemer» skulle defineres og avgrenses, en erfaring 

selvhjelpsentreprenørene også hadde med seg fra Angstringen. Som en av dem fremholder: 

«Skulle vi ha en gruppe for panikk-angst, sosial angst og fobier, og skulle vi begynne å dele 

                                                      
142 Et annet spørsmål er om diagnosespesifikke grupper for alvorlige lidelser som kan ha et progressivt forløp, i 
visse tilfelle kan virke negativt inn på gruppa dersom noen av deltakere blir dårligere eller dør. Ved siden av tap 
og sorg, kan det øke bekymringene for egen helse og fremtid hos de gjenværende. Dette har særlig vært et 
tema for grupper av brystkreftopererte/diagnostiserte (Sandaunet, 2008b; Stang, 2009) (se også kap 1). Stang 
finner at slike virkninger kan forekomme, men sjelden, og mener at de positive effektene av å gå i gruppe veier 
opp for denne type omkostninger (se også noe diskusjon i Gotaas, 2012). 
143 I informasjons- og formidlingsarbeidet har LINK prøvd ut og praktisert flere format jeg ikke omtaler 
nærmere, blant annet ulike former for åpne møter. 
144 Dette prosjektet angikk flere av mine informanter ved at et par av gruppene ble spurt og én deltaker meldte 
seg til intervju. I andre av gruppene var det deltakere som ble spurt om å være med på eksternt seminar 
(utenfor Oslo) eller internt seminar i regi av LINK eller Selvhjelp Norge for å fortelle om sine erfaringer fra 
grupper og hva deltakelsen betød for dem. Slik er LINK én av flere arenaer hvor Selvhjelp Norge henter råstoff 
som brukes i formidlingsarbeidet i form av selvhjelpshistorier. Disse initiativene fra LINK og Selvhjelp Norge har 
en viss innvirkning på gruppene ved at det blir lagt merke til at enkeltdeltakere blir spurt av igangsetter (som er 
den som kjenner gruppa): «Åh, skal du være med på seminar?». Temaet blir deretter fort lagt til side på møtet. 
Man kan tenke seg at dette muligens innvirker på to måter: Ved at de andre deltakerne lurer på hvorfor én ble 
valgt fremfor de andre i gruppa, og at det kan gi en status til – og oppleves som en anerkjennelse av – 
gruppearbeidet per se når sentrene henter ut deltakeres erfaringer. 
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opp etter ulike fobier? Vi fant ut at den grunnleggende opplevelsen av angst var ganske lik». 

En beslektet erfaring dreide seg om at angst ikke opplevdes som et avgrenset fenomen, men 

noe som kom til uttrykk i tilknytning til mange andre typer problemer: 

Gjennom arbeidet i Angstringen hadde vi erfart at angst er en del av de 

fleste livsproblemer og ikke nødvendigvis et «selvstendig problem». 

Mennesker som deltok i grupper i Angstringen sleit med mange ulike 

problemer som de jobbet med i gruppene her. Dette gjorde at vi erfarte at 

måten å jobbe på i selvhjelpsgrupper var felles, uavhengig av hva 

problemet «het». 

På LINK spurte man seg også hva man skulle gjøre hvis noen for eksempel meldte inn et 

ønske om en gruppe for parkinsonrammede og en annen for ms-syke og det ikke kom nok 

interesserte. Hvis alternativet var at det ikke ble etablert noen gruppe i nærmeste fremtid, 

kunne de ikke heller gå i samme gruppe? Å samle folk med ulike problemtyper viste seg å 

fungere. Denne praksisen har senere dannet modell for Selvhjelp Norges promotering av 

selvhjelpsgrupper på tvers av problematikk. Senteret argumenterer for at man kan få til 

identifikasjonsprosesser på tvers av hva deltakerne sliter med, det gjelder for alle typer 

grupper at deltakerne oppfordres til å gå bakenfor manifestasjonen av «problemet» og finne 

frem til en felles, dypere forståelse: «Vi har erfart at forskjellige problemer og tilstander ofte 

gir liknende følelser. Disse følelsene kan for eksempel være frykt, sorg, ensomhet, sinne eller 

lav selvfølelse» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 3). Selvhjelp Norge mener slike grupper også kan 

ha en fordel ved at det ikke så lett oppstår konkurranse mellom deltakerne om «hvem som 

har det verst», slik de har erfart at i større grad kan skje i diagnosespesifikke grupper.145 

Erfaringene fra Oslo er understøttet av erfaringer fra andre deler av landet. Geografiske 

forhold og en spredt bosettingsstruktur bidrar til at problemspesifikke grupper kan være 

vanskelig å etablere.146 Som vist i innledningskapitlet, er SN-modellen en unik modell, ikke 

bare i norsk selvhjelpssammenheng, men internasjonalt. 

Vi ser med dette et nært samspill mellom institusjonelle rammer og gruppenes praksis. En 

viktig grunn til at det ble utviklet grupper «på tvers», var at LINK Oslo representerte en ny 

type «ren» selvhjelpsorganisasjon som ikke tok utgangspunkt i spesifikke problemtyper og 

som ikke var knyttet til interessepolitisk arbeid. Det ga dem en posisjon hvor det lå til rette 

for å prøve ut sammensatte grupper. De sentrale selvhjelpsaktørene fremhever at dette 

grepet var motivert ut fra et ønske om «å gi flest mulig muligheten til å gå i gruppe». Det var 

kanskje også et forsøk som presset seg fram. I motsetning til organisasjoner som driver 

interessepolitisk arbeid eller har en bredere definisjon av «selvhjelpsarbeid» og driver flere 

                                                      
145 En begrunnelse er også at det i grupper på tvers ikke legges til rette for at deltakerne utvikler en identitet 
knyttet til «problemet» eller en spesifikk diagnose (samtale med selvhjelpsentreprenør). 
146 Selvhjelp Norge (og Angstringen før dem) har over lenger tid arbeidet med selvhjelpsgrupper over 
telefon/skype i Nord-Norge. Erfaringene er dokumentert her: 
http://www.selvhjelp.no/no/Fagstoff/Rapporter/Rapport%3A+Selvorganiserte+selvhjelpsgrupper+over+telefo
n.b7C_wlrO4r.ips (lesedato 04.12.2018). 

http://www.selvhjelp.no/no/Fagstoff/Rapporter/Rapport%3A+Selvorganiserte+selvhjelpsgrupper+over+telefon.b7C_wlrO4r.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Fagstoff/Rapporter/Rapport%3A+Selvorganiserte+selvhjelpsgrupper+over+telefon.b7C_wlrO4r.ips
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ulike aktiviteter, slik som SMI, Mental helse, Støttesenteret mot incest eller Kreftforeningen, 

var LINK Oslos legitimitet avhengig av at de fikk etablert grupper. Slik kan man si at den 

institusjonelle formen bidro sterkt til, og kanskje var en forutsetning for, at denne – i 

internasjonal sammenheng – unik type gruppe kunne oppstå. Jeg vender tilbake til en 

diskusjon om sammenhenger mellom politiske og institusjonelle prosesser og modeller for 

gruppearbeid i kapittel 12. 

Oppsummering 
I dette kapitlet har vi fått et innblikk i LINK Oslo som arena for selvhjelpsgruppenes arbeid. 

Etter en kort oversikt over senterets historikk, har jeg gitt relativt detaljerte beskrivelser av 

lokalenes utforming og vist hvordan de fysiske rammene gir føringer for gruppenes 

møteform og er uttrykk for Selvhjelp Norges og LINKs virksomhetsideologi om «nøytrale 

møteplasser» og «grupper på tvers». Støttesenteret mot incest tjener som komparativt 

eksempel. Deretter gir jeg et bilde av rekrutteringsprosesser og deltakeres motivasjon for å 

søke seg til gruppe, samt et overblikk over deltakeres bakgrunn og livssituasjon. Her ser vi 

stor variasjon. En del av deltakerne befinner seg i livssituasjoner med preg av ulike typer 

overgangsfaser. Felles for alle er et behov for hjelp til å omfortolke seg selv og sin håndtering 

av nære relasjoner. En stor bolk tar for seg hele forløpet for gruppenes levetid, fra 

enkeltdeltakere henvender seg til LINK, oppstart av grupper, møteform, viktige  ingredienser 

i hovedfasen og hvordan grupper avsluttes, inkludert en presentasjon av igangsetterens rolle 

og regler for konfidensialitet og anonymitet. Det gis en skisse av hvordan noe ulike 

betingelser i grupper som er problemspesifikke og/eller diagnosebaserte, slik som grupper i 

tilknytning til Lærings-og mestringssentrene i Vestfold, kan gi gruppeprosessene et litt annet 

forløp enn i LINK-gruppene. Kapitlet avsluttes med en kort diskusjon av hvordan LINK har 

drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid, hvor jeg legger vekt på de aspektene som gjelder 

hvordan grupper kan settes i gang og eventuelt følges opp underveis. Dette er en 

utprøvende praksis som både reflekterer NSF og Selvhjelp Norges strategiarbeid og har gitt 

erfaringer inn til virksomheten på nasjonalt plan.  
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Kap. 4 Kunnskapsproduksjon – metode og empirisk 

materiale 

 

Ethvert feltarbeid rommer en rekke metodiske valg og reiser grunnleggende etiske og faglige 

problemstillinger. Noen kan man tenke seg til og avklare på forhånd, mange blir til og må 

håndteres underveis i møte med feltet. Enkelte spørsmål blir man særlig klar over 

betydningen av i etterkant, under bearbeiding av materialet. 

I dette kapitlet vil jeg legge vekt på å beskrive og diskutere betingelser for – og veivalg i –

innsamling og produksjon av datamaterialet. Dette er viktig av flere årsaker:  

For det første belyser de metodiske og etiske avveiningene sentrale trekk og betingelser ved 

selvhjelpsarbeid som sosial praksis. Å delta i en selvhjelpsgruppe er forbundet med stor 

sårbarhet ved at deltakerne tilkjennegir svært personlig informasjon. Anonymitetshensyn er 

formelt ivaretatt ved at prosjektet er rapportert til og tilrådd av Datatilsynet, 

personvernombudet for forskning. I de fleste gruppene var informantene svært opptatt av 

hva slags type data jeg var på jakt etter og hvordan jeg ville håndtere og bruke materialet jeg 

fikk. Dette gir føringer for hvordan jeg som forsker nærmet meg feltet, hvordan forskerrollen 

ble utformet underveis og hvordan dataene kan fremstilles i etterkant.  

For det andre er feltarbeidet utformet slik at jeg i gjennomføring av den antropologiske 

kjernemetoden – deltakende observasjon – har langt mer data fra observasjon og 

formaliserte intervjusituasjoner enn fra involvert deltakelse; i betydningen direkte 

samhandling med informantene i de sosiale kontekstene jeg studerer. Et viktig moment er at 

jeg ikke har lydopptak fra møter i selvhjelpsgrupper og at notater er skrevet i etterkant av 

møtene. Til sammen har dette betydning for hva slags datamateriale jeg har, hva jeg kan si 

noe om, og på hvilken måte. I tillegg belyser disse erfaringene ulike aspekter ved 

«deltakende observasjon» som metode. Dette peker mot spørsmål om antropologifagets 

kjernemetode, fagets kjennetegn og vilkår for kunnskapsproduksjon. 

For det tredje aktualiserer deler av datamaterialet bestemte betingelser for 

kunnskapsproduksjon i relasjonen mellom forskerteamet og nøkkelinformanter i 

selvhjelpsarbeid. Deler av dataene er generert gjennom disse relasjonene, som har en svært 

sammensatt karakter ved at hver av partene har flere roller overfor den andre. Denne typen 

relasjoner kan sees i lys av mer generelle vilkår for kunnskapsproduksjon i det senmoderne 

samfunn hvor informanter og forskere kan komme til å ha overlappende og til dels 

konkurrerende kunnskapsprosjekter.  

Oversikt datamateriale 
Feltarbeidsperioden har strukket seg over flere år, fra oppstart første halvår 2009 til de siste 

intervjuene høsten 2013. Prosjektet hadde lenge form av en delstudie i et større 

forskningsprosjekt, før det ble omdefinert til et ph.d.-prosjekt på fulltid. Som det vil fremgå 
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gjennom kapitlet, har endring av rammene for – og tidsperspektivet i – prosjektet hatt 

betydning for tilfang av empirisk materiale, mulighetene for validering og tolkningsprosessen 

underveis.  

Feltarbeidet består av to hovedbolker rettet inn mot ulike type arenaer og nettverk: Én del 

som tar for seg sosial praksis i selvhjelpsgrupper og én del med fokus på arbeidet med 

oppbygging og etablering av selvhjelpsarbeid på nasjonalt nivå hvor jeg har gjort dypdykk på 

to lokale arenaer; LINK Oslo og et nettverk for selvhjelp tilknyttet Lærings- og 

mestringssentrene (LMS) i Vestfold. De to hovedbolkene gir data som belyser hverandre og 

fungerer som en form for gjensidig kontekst. Samtidig kan de også betraktes som relativt 

separate bolker av feltarbeid. Grunnen til at jeg fra oppstart satset i begge retninger, er at 

hovedprosjektet hadde et ganske omfattende, tematisk utgangspunkt med relativt kort 

tidshorisont og hvor vi forskerne så det som viktig å gå bredt ut i datainnsamlingen.  

Prosjekt-teamet bestod i første del av prosjektperioden av sosiolog Marte Feiring og meg. 

Feiring har hatt hovedfokus på samarbeidsrelasjoner og oppbygging av selvhjelpsarbeid i et 

institusjonelt og politisk perspektiv, både nasjonalt og lokalt, samt selvhjelpsarbeid sett i 

forhold til ulike former for erfaringsbasert kunnskap (Feiring, 2013, 2014a, 2014b, 2019a, 

2019b). Enkelte deler av datainnsamlingen har vi gjort sammen, gjennom bl.a. felles 

intervjuer med sentrale personer i NSF, Selvhjelp Norge og LINK Oslo, samt felles deltakelse 

på selvhjelpskonferanser, seminarer og liknende. Senere ble prosjekt-teamet utvidet med 

sosialantropolog Ånund Brottveit. Han har drøftet oppbygging av selvhjelpsarbeid lokalt som 

en type sosialt entreprenørskap og gjort en komparativ analyse av læringsprosesser og 

virkningsmekanismer i selvhjelpsgrupper formet etter SN-modellen, AAs modell og 

nettverksmøter i psykiatrien. Brottveit har intervjuet deltakere i ulike typer 

selvhjelpsgrupper (2013a, 2019a) og aktører som arbeider med selvhjelp i ulike lokaliteter 

(2019a, 2019b). Brottveit og jeg har også gjort ett intervju sammen; av en av de nasjonale 

selvhjelpsentreprenørene. Teamet ble deretter utvidet med statsviter Hilde Zeiner som har 

gjennomført analyser av samarbeidsrelasjoner mellom ulike typer frivillige organisasjoner og 

Selvhjelp Norge, nasjonalt og lokalt (2014, 2019). Ved siden av noe overlappende 

datainnsamling, innebærer arbeidet i felles prosjektteam at vi gjør komparativ bruk av 

hverandres funn og fortløpende har diskutert fortolkningen av disse. Derigjennom har vi 

bidratt til å forme hverandres perspektiv og teoretiske tilnærminger. 

Hoveddelen av materialet i avhandlingen består av observasjonsstudier i selvhjelpsgrupper 

og dybdeintervjuer med deltakere etter avslutning av gruppene. Denne datainnsamlingen 

har jeg gjort alene. De fleste gruppene er satt i gang av LINK Oslo og et par i tilknytning til 

Lærings- og mestringssentrene i Vestfold. En annen del av datamateriale er fremkommet 

gjennom deltakende observasjon på kurs, konferanser, møter og samlinger knyttet til 

kompetansesenteret Selvhjelp Norge og andre instanser på selvhjelpsfeltet, og intervju og 

uformelle samtaler med ulike aktører knyttet til selvhjelpsarbeid (frivillige i organisasjoner, 

ansatte i Selvhjelp Norge og i tjenesteapparatet). Mens jeg fulgte oppbyggingen av 

selvhjelpsarbeid i Vestfold, fikk jeg midler av «Prosjekt LINK Vestfold» – et prosjekt finansiert 



 

89 

av Helsedirektoratet og definert som tilskudd til utvikling av selvhjelpsarbeid lokalt – til å 

gjennomføre en telefonundersøkelse i et nettverk for selvhjelp hvor representanter fra 

LMS’ene i Vestfold utgjorde kjernegruppa. Datamaterialet består av 29 telefonintervju med 

ansatte og frivillige om erfaringer fra etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper og fra 

arbeidet i nettverket. Undersøkelsen er dokumentert i en egen rapport (Gotaas, 2012). 

Materialet herfra brukes både aktivt og som bakteppe i avhandlingen. I tillegg kommer viktig 

empiri i form av det omfattende skriftlige materialet som er produsert av Norsk 

Selvhjelpsforum og Selvhjelp Norge, samt politikkdokumenter knyttet til feltet.  

I hovedsak kan informantene grupperes i to hovedkategorier: Deltakere i selvhjelpsgrupper 

og det jeg med en samlebetegnelse vil kalle selvhjelpsaktører: Ansatte og frivillige som 

tilrettelegger for selvhjelpsarbeid lokalt, hjelper til å etablere og sette i gang grupper og 

informerer og promoterer selvhjelpsarbeid lokalt og/eller regionalt og nasjonalt. Kategoriene 

kan overlappe ved at noen deltakere i selvhjelpsgrupper i løpet av feltarbeidsperioden har 

skiftet status fra deltaker (etter at de sluttet i gruppe) til selvhjelpsaktør (ved å bli 

igangsetter av grupper). Blant selvhjelpsaktørene betegner jeg de ledende skikkelsene i 

oppbyggingen av selvhjelpsarbeid på nasjonalt nivå for selvhjelpsentreprenører eller sentrale 

selvhjelpsaktører (kap. 12).  

Det har hatt implikasjoner for datainnsamlingen at tidsperspektivet og omfanget av studien 

endret seg underveis, ved en noe «ad-hoc»-preget utvidelse av prosjektet med ett år av 

gangen. Det ga mulighet for å utvide datatilfanget med tilgang til flere grupper og intervju 

med flere deltakere enn opprinnelig planlagt. Mangelen på langsiktighet førte imidlertid til 

at det ofte kunne gå lang tid mellom observasjonsperiode og intervju av deltakere. Jeg la i 

utgangspunktet stor vekt på å få til observasjon i grupper, når vi fikk nye midler, kunne jeg 

legge til flere intervju. Dette ga variasjon i intervjuenes form og innhold og relativt stort 

spenn når det gjelder hvor ferske deltakernes erfaringer fra gruppearbeidet var på 

intervjutidspunktet. Det lange tidsstrekket har hatt betydning for utvalget av 

intervjupersoner. Jeg kunne intervjue flere deltakere, men samtidig var det flere jeg ønsket å 

intervjue, som jeg ikke fikk tak i. Noen deltakere hadde over tid skiftet kontaktopplysninger. I 

ett tilfelle ble kontaktopplysningene til en hel gruppe ved en misforståelse destruert etter at 

gruppa var avsluttet og før jeg rakk å kontakte deltakerne (se nedenfor).  

Jeg vil føye til at den lange feltarbeidsperioden, selv om den har foregått på deltid, har gitt 

anledning til å følge flere grupper og antakelig gitt et mer komparativt materiale enn om 

studien hadde vært del av et ordinært ph.d.-løp. Den tidsbruken som gikk med til å 

forhandle seg inn i gruppene, for deretter å kunne følge noen grupper ut over ett år, ville 

vanskelig latt seg gjennomføre innenfor ett års normert feltarbeid. På den annen side, hvis 

arbeidet i utgangspunktet hadde vært definert som doktorgradsprosjekt, ville jeg fra starten 

av antakelig konsentert meg om færre grupper, på én arena. At studien av gruppene inngår i 

en bredere studie av lokale og nasjonale kontekster har imidlertid gitt en mengde materiale 

som har gitt mulighet for å kontekstualisere gruppenes praksis i større grad enn om studien 

hadde hatt et smalere fokus. 



 

90 

Observasjon – selvhjelpsgrupper 

Jeg har vært til stede som observatør i til sammen 6 selvhjelpsgrupper, 4 ved LINK Oslo og to 

ved LMS Vestfold. Gruppene har jeg fulgt i fra ett besøk til oppfølging i 14 -15 måneder, flere 

i fra 2 – 5 måneder, avhengig av når i gruppas forløp jeg kom inn og hvor lenge de holdt 

sammen. Som regel kom jeg i kontakt med gruppene ettar at de hadde møttes en tid, i fra én 

til om lag tre måneder. Hvis jeg deretter fikk adgang, forsøkte jeg å være til stede på alle 

etterfølgende møter, som regel møttes gruppene én gang i uka, én gruppe annenhver uke. 

Samlet virketid for hver av gruppene (inkludert perioden før jeg kom inn) strakk seg fra 3 til 

16 måneder, flere arbeidet sammen i rundt et halvt år, én gruppe har fortsatt utover 

feltarbeidsperioden. Til sammen har jeg vært til stede på 57 gruppemøter. 

Intervju – deltakere og selvhjelpsaktører 
I de gruppene hvor jeg hadde vært til stede som observatør, fant intervju med deltakerne 

sted fra om lag et halvt år til to år etter avslutning av gruppa (de fleste fra et halvt til ett år 

etter avslutning). Til sammen er 14 deltakere intervjuet, 11 ved LINK Oslo og 3 i tilknytning til 

LMS Vestfold. Ettersom jeg kom inn i gruppene en tid etter oppstart, har jeg ikke hatt 

anledning til å intervjue deltakere som falt fra i igangsettingsfasen. 

Intervju med selvhjelpsaktørene har blitt gjennomført underveis i hele feltarbeidsperioden, 

et par er intervjuet flere ganger. Av totalt 9 selvhjelpsaktører, er det 6 som er ansatte og 

frivillige ved LINK Oslo og nettverk for selvhjelp tilnyttet LMS-forumet i Vestfold og 3 er 

ansatte i Selvhjelp Norge og/eller Norsk Selvhjelpsforum. Et par informanter er intervjuet to 

ganger.  

I tillegg til intervjuene ansikt til ansikt, kommer – som nevnt – de 29 telefonintervjuene i 

kartleggingsundersøkelsen i Vestfold. Mange av disse informantene hadde igangsetterfaring 

– noen knyttet til de gruppene jeg observerte – og noen hadde deltakerfaring fra andre 

grupper. Erfaring fra deltakelse i selvhjelpsgruppe gjaldt også flere av selvhjelpsaktørene 

som ble intervjuet ved LINK Oslo og i Selvhjelp Norge. 

Når det gjelder igangsetterrollen, har flere av de intervjuede selvhjelpsaktørene vært 

igangsettere for de gruppene hvor jeg var til stede som observatør. Generelle erfaringer fra 

igangsettingsfasen var ellers et tema i mange intervjuer, ettersom de fleste 

selvhjelpsaktørene var, eller hadde vært, igangsettere. I tillegg har jeg hatt mange uformelle 

samtaler med igangsettere i den innledende perioden hvor igangsetterne var bindeleddet 

mellom meg og gruppene. Dette har gitt variert informasjon om igangsetternes erfaringer, 

både deres betraktninger omkring oppstartsfasen av grupper og hvordan de har oppfattet at 

det har gått med grupper over tid. 

Intervju – form og innhold 

Alle intervjuene hadde form av semistrukturerte intervju (Kvale & Brinkmann, 2009) basert 

på en felles intervjuguide, men tilpasset hver intervjuperson. Jeg ønsket å få frem en del 

bakgrunnsopplysninger og samtale om visse tema, ellers la jeg opp til dialog og diskusjon ut 

ifra hvilke tema som viste seg viktige underveis og hva informantene var opptatt av. 
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Intervjuene hadde slik en eksplorerende form. Intervjuene bygget også på hverandre ved at 

hvert av dem ga «(…) ny informasjon, nye vinklinger og perspektiver og nye fortolkninger 

(…)» (Kaarhus, 1999, s. 57) som jeg kunne ta med meg inn i neste intervju og i revisjon av 

intervjumalen. Slik var serien av intervjuer modellert etter hvordan data og 

fortolkningsperspektiv genereres under feltarbeid, i en hermeneutisk, dynamisk og 

kumulativ prosess.147 

Selvhjelpsaktørene intervjuet jeg på deres arbeidsplass, én på kafé. Som nevnt, gjorde jeg og 

en annen i forskningsteamet et par intervjuer sammen. Intervjuene varte i gjennomsnitt 2-3 

timer. Noen informanter intervjuet vi ved oppstart av prosjektet, andre underveis, med opp 

til flere år mellom det første og siste. Dette ga til dels ulikt form og innhold i de ulike 

intervjuene, avhengig av hvor mye innblikk og kunnskap vi hadde tilegnet oss på 

intervjutidspunktet. Særlig i de senere intervjuene kunne vi diskutere og prøve ut hypoteser, 

og bruke intervjusamtalene til å validere funn og tolkninger. 

Opprinnelig planla jeg å intervjue et utvalg gruppedeltakere i tre etapper, ved oppstart av 

gruppene, underveis og etterpå. Det viste seg lite hensiktsmessig. I oppstartsfasen var det en 

stor nok oppgave å få innpass i gruppene og som det vil fremgå nedenfor, søkte jeg å 

innvirke minst mulig på prosessen, både da og senere. Skulle jeg ha intervjuet deltakere 

underveis, ville jeg tre ut av min nøytrale posisjon. Det ville gi hemmelig kunnskap mellom 

meg og intervjupersonene, all kunnskapen ville ikke lenger være «offentlig» og «delt», noe 

som antakelig ville innvirke på gruppeprosessen. I stedet ble alle intervjuene gjennomført, 

som nevnt over, en god stund etter avslutning av gruppa.  

Arenaen for de fleste intervjuene var lokalene hvor selvhjelpsgruppene møttes, et par fant 

sted på min eller informantens jobb og et par hjemme hos informanter. Samtalene varte i 

snitt i 2,5- 3 timer, noen lenger (opptil 4 timer). To personer intervjuet jeg to ganger. 

I intervjuene søkte jeg å få frem motivasjon for å søke seg til en selvhjelpsgruppe, hvordan 

de opplevde gruppeprosessen og sin egen rolle, hva de vurderte som viktig og på hvilken 

måte. Det innebar ofte utdyping av livssituasjonen før de kom med i gruppe og hvordan og i 

hvilken grad deltakelsen virket inn på senere og nåværende situasjon. I tillegg til å generere 

nytt datamateriale, ga intervjuene mulighet for å validere mine foreløpige funn og 

tolkninger. 

Intervjuer foretatt relativt kort tid etter avsluttet deltakelse ga bedre rom for å reflektere 

rundt bestemte hendelser i gruppearbeidet og relasjoner deltakerne imellom. I intervjuer 

foretatt senere, husket informantene naturlig nok dårligere. På forhånd hadde jeg sett 

gjennom feltnotatene og kunne ta opp bestemte tema og hendelser, det gjorde at folk 

husket mer og vi kunne diskutere felles opplevde hendelser i gruppa. Fordi det hadde gått en 

                                                      
147 Dette poenget har jeg fra Kaarhus (1999), som diskuterer hvordan en slik serie med intervjuer skiller seg fra 
sin rene motsats, survey-modellen, hvor det eksemplariske intervjuet har form av likt strukturerte intervju som 
er tenkt å representere samme stimuli til alle respondentene. Jeg vil legge til at man kan tenke seg survey-
modellen og feltarbeidsmodellen som ytterpunkter i et kontinuum; intervjuer kan i ulik grad innrettes mot en 
eksplorerende/kumulativ eller standardisert form. 
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viss tid fra deltakelse, ble det tydelig hva som stod igjen av erfaring; hva ved prosessen folk 

mente hadde betydning. Det ble også tydeligere hvordan gruppedeltakelsen eventuelt 

hadde påvirkning for livssituasjonen over tid. 

Mot slutten av feltarbeidet leste jeg til sist i flere intervjuer opp en foreløpig, skriftlig 

fremstilling av en case; et lengre handlingsforløp i en gruppe, som intervjupersonen og jeg 

deretter diskuterte (se nedenfor). Det gjaldt både i intervju med deltakere som figurerte i 

caset, og deltakere som ikke var involvert. Overfor de som hadde gitt råstoff til 

fremstillingen, var det en nyttig måte å diskutere og validere tolkingen av hendelsesforløpet 

på. Overfor alle var det en måte å vise frem hvordan jeg ønsket å skrive om samhandlingen i 

gruppene og få respons på om de syntes det var en generelt grei fremstillingsform. Inkludert 

enkelte korrigeringer, ga alle uttrykk for at formen var gangbar. 

I flertalllet av intervjuene tok jeg lydopptak og noterte også underveis. Intervjunotatene er 

kodet i etterkant og basert på notatene har jeg skrevet ut spesielt relevante sekvenser fra 

lydfilene. Flere av informantene sa nei til opptak. Dette gjelder også deltakere i grupper jeg 

hadde fulgt ukentlig over en lang periode og hvor jeg har hørt dem fortelle om tunge 

livsproblemer som de fremhever at de ikke har våget snakke om til andre enn 

selvhjelpsgruppa. Relativt uavhengig av tilliten til meg som person og forsker, ønsket de ikke 

at sensitive opplysninger om dem skulle lagres gjennom opptak, selv om de ikke inneholdt 

navn eller direkte identifiserbare personopplysninger (bortsett fra mulighet for å gjenkjenne 

stemmen). Et moment kan være at informantene regnet med at i notatform blir 

opplysningene «silt» underveis i intervjuet og dermed i større grad anonymisert under 

nedskriving. Skepsisen gir en illustrasjon av hvordan gruppedeltakelse er forbundet med 

personlig sårbarhet.  

Forskerrollen – ulike posisjoner 

Under feltarbeidet hadde jeg ganske ulike roller på ulike arenaer og overfor ulike grupper av 

informanter. Antropologiens definerende metode, deltakende observasjon, fikk i bestemte 

sammenhenger form av relativt aktiv deltakelse, i andre utformet jeg forskerrollen i en mye 

mer observerende og «passiv» retning.  

Gjennom prosjektperioden hadde vi i forskerteamet en aktiv rolle i forhold til 

nøkkelinformanter i Norsk Selvhjelpsforum og Selvhjelp Norge. Ved siden av intervjuer, har 

viktige fora underveis vært møter og arbeidsseminarer mellom forskningsgruppa og NSF/SN 

og Helsedirektoratet. Disse har vært del av rapporteringen av fremdrift og resultater og 

samtidig en viktig arena for diskusjon av NSF/SNs erfaringer fra, og forståelse av, 

selvhjelpsarbeid. Vi har også gjennom e-post-utveksling og kommentarrunder på skriftlige 

arbeider fra prosjektteamet fått verdifulle tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingsrundene 

har slik representert en validering av data og samtidig generert nye data. Relasjonen til 

NSF/Selvhjelp Norge har vært både nyttig og svært krevende. Mot slutten av kapitlet 

kommer jeg tilbake til en drøfting av denne relasjonen.  
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I feltarbeidsperioden deltok jeg på en rekke ulike arrangementer knyttet til lokale, regionale 

og nasjonale arenaer for selvhjelpsarbeid. Her har datainnsamlingen i stor grad hatt form av 

«klassisk» deltakende observasjon: Jeg kunne gli inn som en del av deltakermassen og hadde 

mulighet for å ha uformelle samtaler med folk. I noen sammenhenger har jeg hatt en rolle 

som foredragsholder med presentasjon av forskningsresultater, noe som alltid genererte 

kommentarer og innspill fra tilhørere om egne erfaringer fra selvhjelpsarbeid. Slik ga 

formidlingsarbeidet anledning til en validering av datamaterialet. 

Hoveddelen av feltarbeidet i gruppene hadde derimot form av «passiv» observasjon av 

gruppemøter. Før jeg diskuterer denne posisjonen, skal vi se hvordan jeg fikk tilgang til 

grupper og etiske avveininger i denne prosessen. 

Forhandlinger om adgang 

Umiddelbart etter at forskningsprosjektet startet opp, etablerte vi forskerne et samarbeid, 

først med Selvhjelp Norge og deretter med LINK Oslo og jeg begynte arbeidet for å komme i 

kontakt med deltakere i selvhjelpsgrupper ved senteret. Dette viste seg – som forventet – 

som en tidkrevende prosess hvor forhandlinger om adgang til gruppene har strukket seg fra 

et par uker til 1-2 måneder. I denne prosessen har tema knyttet til deltakernes anonymitet, 

selvhjelpsgruppenes sårbarhet og forskerens posisjon vært sentrale omdreiningspunkt. 

Et viktig premiss for å be om å gjennomføre observasjonsstudier i gruppene – og en 

forventning om at Selvhjelp Norge og LINK Oslo ville stille seg positive til dette ønsket – var 

lagt gjennom et sosialantropologisk forskningsprosjekt om lag 10 år tidligere. Frøydis 

Eidheim foretok et kortvarig feltarbeid i Angstringen hvor hun dybdeintervjuet deltakere og 

var til stede som observatør på enkelte møter i selvhjelpsgrupper (Eidheim, 2000) (se kap. 1). 

Angstringen og Norsk Selvhjelpsforum hadde svært gode erfaringer med gjennomføringen 

og resultatene av Eidheims undersøkelse. Grunnen var dermed beredt for en positiv 

holdning til en antropologisk tilnærming.148 

Portvoktere og garantister 

Veien inn til deltakere og grupper gikk gjennom igangsetterne. Premisset om gruppenes 

konfidensialitet og igangsetternes taushetsplikt gjorde at jeg ikke selv kunne komme i 

direkte kontakt med deltakere, men var avhengig av å bygge tillit til de ansatte i LINK Oslo og 

                                                      
148 Som jeg har vært inne på (kap. 1), og som jeg kommer tilbake til, springer NSF ut av Angstringen og sentrale 
personer i Angstringens ledelse den gang bygget opp og utgjorde ledelsen i NSF/SN (se kap 12). NSF og SN var i 
utgangspunktet velvillig innstilt til forskningsprosjektet som helhet, i og med at NSF hadde en rolle som faglige 
rådgivere overfor Helsedirektoratet når det gjaldt hvilke forskningsmiljø- og prosjekter som skulle tildeles 
midler fra den daværende tilskuddsordningen for forskning på selvhjelp. I tillegg til NIBR, ble det i første 
omgang gitt midler til to andre forskningsmiljø. Det var imidlertid ikke gitt at NSF stilte seg positive når 
perspektiv og metode (inkludert tilnærming overfor deltakere) deretter skulle operasjonaliseres, noe som viste 
seg å bli et sentralt tema overfor andre forskningsgrupper. Jeg vil presisere at forskningen hadde form av 
tilskuddsmidler (ikke oppdragsmidler), noe som gir tilskuddsforvalter anledning til å sette rammene for 
prosjektet, men ikke styre innhold eller gjennomføring underveis. Når det gjaldt vår operasjonalisering av 
feltarbeidet knyttet til gruppene, dreide «forhandlinger» om fremgangsmåte og metode seg om avklaring av 
rent praktiske og etiske aspekter. 
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ved LMS Vestfold; at de ville si seg villige til å presentere forskningsprosjektet overfor 

deltakere og at de ville gjøre det på en måte som innga tillit. De lokale selvhjelpsaktørene 

hadde slik en avgjørende rolle som portvoktere i forskningsprosjektet (Goffman, se kap. 

3).149  

Jeg vil nevne at jeg erfarte en viss variasjon mellom ferske og mer erfarne igangsettere når 

det gjaldt hvilken rolle de tok overfor meg og oppgaven med å forhandle meg inn i 

gruppene. Jeg opplevde større skepsis blant de mer erfarne og mer entusiasme for 

forskningsprosjektet blant de med kortere fartstid. Dette kan ha mange årsaker, blant annet 

hadde de mest erfarne igangsetterne ved LINK Oslo, i den perioden de var bindeledd, en 

mengde andre oppgaver og ga uttrykk for at de opplevde arbeidet med å forberede 

forespørsler til grupper som en ekstrabelastning. Andre forklaringer kan være at de selv 

hadde lang og bred erfaring fra ulike grupper og var usikre på i hvilken grad en forsker kunne 

tilføre ny kunnskap. Et mulig moment kan være at de følte det ubehagelig «å bli kikket i 

kortene» av en utenforstående. Mens de ferske igangsetterne i større grad var nysgjerrige 

på hvordan gruppeprosessen ville utvikle seg videre når de var ute av gruppa og 

karakteristika ved «den hemmelige kunnskapen» som ble produsert i det lukkede rom. De la 

også ned mer arbeid i å rekruttere deltakere.150 Jeg fikk også inntrykk av at de var mer villig 

til å legge et visst press på deltakerne ved å argumentere sterkere for betydningen av 

forskning. Mens de erfarne var svært bevisste på at forespørselen ikke skulle virke inn på 

gruppas arbeid. De formidlet i større grad overfor meg at oppstartsfasen er skjør og usikker. 

Igangsetterne og jeg diskuterte og «forhandlet» en del i forkant av at forespørselen skulle 

presenteres overfor gruppene. Igangsetterne fremholdt at det var helt uaktuelt å presentere 

spørsmålet om mulig forskning når deltakerne tok kontakt med LINK og sa de ønsket å gå i 

gruppe, eller be dem ta stilling helt i begynnelsen av oppstartsfasen. Som vist (kap. 3), søker 

LINK å gjøre terskelen for å ta kontakt så lav som praktisk mulig og sjansen var stor for at en 

tidlig forespørsel ville skremme bort folk. Vi kom også fram til at det var viktig at deltakerne 

tydelig fikk med seg navnet mitt på forhånd, slik at jeg ikke plutselig kunne komme til å støte 

på personer jeg kjente. I et tilfelle sa en gruppe nei, med den begrunnelse at det var en 

deltaker i gruppa som hadde en jobb som grenset inntil mitt felt som forsker. 

Vi var enige om at det var svært viktig å formidle et tosidig budskap i gruppene; for det 

første gjøre deltakerne kjent med hovedbetingelsene i de etiske retningslinje og i informert 

samtykke og presisere at hver og én sto fritt om de ønsket en forsker til stede eller ikke. For 

det andre å legge vekt på verdien i å slippe til en forsker som kunne bidra til å få frem 

kunnskap til nytte for selvhjelpsarbeid generelt og som også kunne komme andre grupper til 

gode senere. Gruppa skulle i denne innledende fasen ikke si ja eller nei til å være en del av 

                                                      
149 Av praktiske grunner var det både i Oslo og Vestfold de fast ansatte, som har igangsetting av grupper som én 
av flere arbeidsoppgaver, som jeg hadde mest kontakt med og som forhandlet meg inn i gruppene. 
150 Blant annet var det flere av igangsetterne som passet på å ringe og informere deltakere som ikke hadde 
vært på møtet hvor forespørselen om forskningsarbeidet var oppe. 
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forskningsprosjektet, bare ta stilling til om jeg skulle få anledning til å komme på et møte og 

presentere meg og prosjektet.  

Alle gruppene som ble forespurt svarte ja, utenom den ene nevnt over. I nesten alle 

gruppene (bortsett fra i én, det kommer jeg tilbake til) var det diskusjon om de skulle slippe 

meg til. I de fleste var det én del av deltakerne som var positive og sa de syntes det var viktig 

å forske på denne typen ting, mens andre til dels uttrykte stor skepsis. Den gikk på om min 

tilstedeværelse ville virke hemmende på gruppa og hvordan jeg skulle bruke det jeg så og 

hørte. Indirekte uttrykte denne skepsisen til meg som utenforstående forventninger til 

samhandlingsklimaet innad i gruppa; en forventning om at folk skulle tørre å komme frem 

med personlige og intime ting. Jeg vil fremheve at både LINK og LMS’ posisjon som 

institusjoner med stor grad av troverdighet bidro til å gi forskningsprosjektet legitimitet (se 

nedenfor, og kap. 3 og 12), noe som var særlig viktig i den innledende fasen overfor 

deltakerne. 

I gruppene som samtykket til at jeg kunne møte dem, kom jeg sammen med igangsetteren 

på gruppemøtet. Det var et mål at forespørselen om forskning ikke skulle ta for mye tid og i 

minst mulig grad forstyrre gruppas arbeid. Jeg presenterte meg selv og formålet med 

prosjektet, delte ut et kombinert informasjonsskriv og samtykkeskjema og sa at jeg ønsket å 

være til stede under møtene som en taus observatør. Det ble som regel noen spørsmål og 

diskusjon. Deretter gikk jeg, mens igangsetteren ble igjen. Jeg sa at jeg kom til å vente i et 

tilstøtende lokale i en halvtimes tid, hvis de hadde andre spørsmål de ville kalle meg inn for å 

få svar på. Etter denne halvtimen forlot jeg lokalene, slik at deltakerne skulle slippe å treffe 

meg når de var ferdige på møtet, noe som kunne føles ubehagelig, dersom de ikke ønsket 

mer kontakt. Igangsetteren samlet inn samtykkeskjemaene fra deltakerne. Noen leverte 

med én gang, andre tok med seg skjemaet for å tenke over saken. I gruppene hvor jeg fikk 

komme på et første møte, leverte alle deltakerne samtykkeskjema. Da kom jeg på neste 

møte som observatør.  

Nødvendigheten av å la gruppa etableres før spørsmålet om forskning ble brakt på bane, og 

den påfølgende forhandlingsperioden med gruppa, førte til at jeg aldri var med på 

oppstartsmøtene i gruppene og – med et par unntak – ikke har observert møter i 

igangsettingsfasen. Hoveddelen av data om oppstartsprosessen har fremkommet gjennom 

intervjuene med deltakere og intervju og uformelle samtaler med igangsettere (se avsnitt 

over). I tillegg hendte det at deltakerne på senere gruppemøter viste til samtaletema og 

relasjoner fra før min observasjonsperiode. Når det gjaldt praksisen hvor igangsetteren 

kommer på gjenvisitt til gruppa etter noen måneder, fikk jeg mulighet til å være med på et 

par slike. 

I én gruppe kom jeg bare på ett «observasjonsbesøk» etter at gruppa hadde arbeidet 

sammen i et halvt år. I dette tilfellet gikk veien inn gjennom deltakere jeg kjente som 

tidligere hadde vært deltakere i en annen gruppe, hvor jeg hadde vært til stede som 

observatør i en lengre periode. I en annen gruppe fikk forespørselen «drahjelp» av deltakere 

som tidligere hadde deltatt i en gruppe jeg hadde fulgt (nå ønsket de å begynne i en ny 
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gruppe etter at den gamle var oppløst). De argumenterte overfor skeptiske deltakere i den 

nye gruppa at det hadde vært uproblematisk for dem å ha en forsker til stede. 

Utvalg grupper 

Det er grunn til å spørre om igangsetternes portvokterfunksjon kan ha ført meg til et snevert 

utvalg av selvhjelpsgrupper, ved at de kan ha valgt ut spesielt velfungerende grupper? Det er 

en mulighet. Samtidig var det først og fremst praktiske hensyn som avgjorde hvilke grupper 

de forespurte; når ulike grupper startet opp og i hvilke perioder jeg hadde mulighet for å 

følge dem. Et viktig moment er at igangsetterne hadde erfaring for at de i liten grad kunne 

forutsi hvilke grupper som ville fungere over tid og hvilke ikke. Den ulike lengden i levetid i 

de gruppene jeg var inne i, understøtter dette poenget. På liknende måte virket det som om 

det ikke var et opplagt mønster i hvilke grupper som sa ja eller nei til å ha en forsker til 

stede, noe som kan ha motvirket et eventuelt skjevt utvalg fra igangsetterens side. I den 

gruppa som sa nei, var igangsetteren forbauset over avgjørelsen, fordi deltakerne snakket 

godt sammen og det virket som om «de våger veldig mye». Hun koblet avslaget til at det var 

spesielt tidlig i gruppas virketid og at deltakerne følte seg sårbare. Jeg vil legge til at det kan 

ha hatt betydning at deltakerne fikk mindre tid til å vurdere forespørselen. Den ble 

presentert for dem i begynnelsen av møtet og diskusjonen og avgjørelsen tatt ved 

avslutningen. I de fleste andre grupper gikk det ett møte eller flere mellom forespørsel og 

avgjørelse, med større rom for å tygge på beslutningen. 

Informert samtykke – etiske avveininger 

En kritisk innvending til min fremgangsmåte kan være at enkelte deltakere antakelig 

opplevde et visst gruppepress til å gi sitt samtykke. Under punkt 9 i de forskningsetiske 

retningslinjene presiseres det: «At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten ytre press 

eller begrensinger av personlig handlefrihet» (Den nasjonale, forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH), 2006)  . Dersom én deltaker ikke ga 

samtykke, ville det være nok til at gruppa ikke slapp inn en forsker. Jeg forsøkte å 

kompensere for dette ved å si at deltakerne kunne ta med seg skjemaet hjem og eventuelt gi 

det til igangsetter senere. Det ville for det første gi deltakere mulighet til å tenke seg mer 

om, og for det andre ville det ikke bli så synlig for de andre i gruppa hvem som eventuelt ikke 

leverte. På den annen side ønsket vi ikke å oppfordre folk til å ta med hjem og så levere 

senere, da ville folk lett glemme det og det kunne drøye lenge før jeg fikk adgang. Jeg 

vurderte det slik at et visst gruppepress kunne være til stede, men at dette var akseptabelt 

og ble oppveid av at det ikke var andre, metodiske fremgangsmåter tilgjengelig for å få 

direkte tilgang til gruppa som helhet. 

I ett tilfelle ble denne typen etiske avveininger særlig aktualisert: Jeg hadde fått klarsignal til 

å møte en gruppe. Da jeg kom, viste det seg at én av deltakerne ikke hadde vært på møtet 

hvor forespørselen fra meg ble diskutert og igangsetteren hadde glemt å kontakte 

vedkommende. Deltakeren uttrykte forbauselse og skepsis. Det var bare rom for en kort 

redegjørelse fra min side. Jeg var i villrede; skulle jeg forlate møte med én gang eller bli 
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sittende, håpe på en oppklarende samtale med personen i etterkant og si at dersom 

vedkommende ikke samtykket, så ville informasjonen fra møtet ikke brukes? Jeg valgte det 

siste og gikk og satte meg på en stol i hjørnet. I det gruppesamtalen startet opp, ble det mer 

diskusjon deltakerne imellom om min tilstedeværelse. Det var en av de få gangene jeg ytret 

meg i en gruppe: «Kan jeg få si noe? Du trenger ikke bestemme noe nå, du kan tygge på 

det». Vedkommende nikket: «Ok. Ja vel». Etterpå hadde vi en kort prat, personen samtykket 

og min tilstedeværelse ble ikke et tema i gruppa senere. 

Det er et moment at deltakerne ble presentert for forskeren i gruppesettingen og ikke én og 

én. De var i flertall overfor én forsker, noe som antakelig gjorde det lettere for den enkelte å 

stille spørsmål. I alle gruppene var det slik at når en deltaker først tok ordet, kom andre fort 

på banen med andre spørsmål. Dette ga også deltakerne mulighet til å lufte eventuelle 

betenkeligheter seg imellom og diskutere om de skulle samtykke. Slik ble deltakerne 

antakelig bredere informert om flere aspekter ved prosjektet enn om jeg i oppstartsfasen 

hadde forholdt meg til dem enkeltvis. Forhandlingene med deltakerne om adgang bidro til at 

premissene i prosjektet og informasjon om forholdet til informantene og datamaterialet ble 

bedre oppfylt enn ved skriftlig informert samtykke alene. 

En viktig erfaring er at den nødvendige redegjørelsen for alle de forskningsetiske temaene 

som NSD krever, også kan virke til å gjøre informantene mer skeptiske til prosjektet. I den 

siste gruppa jeg var i, hadde igangsetter og jeg endret fremgangsmåte noe. Hun fikk først 

med seg et informasjonsskriv «light» til gruppa, slik at de fikk noe skriftlig informasjon 

parallelt med at spørsmålet om eventuell tilstedeværelse av en forsker ble introdusert. 

Igangsetter ønsket å ha noe skriftlig å støtte seg på, samtidig som vi vurderte det slik at det 

formelle samtykkeskjemaet var tungt og kunne fungere avskrekkende uten «et menneskelig 

ansikt» i form av forskeren. Denne seansen forløp uten problemer. Da jeg kom til neste 

gruppemøte, hadde med meg selve samtykkeskjemaet med all nødvendig informasjon og 

redegjorde muntlig, var det en deltaker som utbrøt: «Jeg synes det virket greit, jeg, helt til 

du kom med dette skrivet og begynte å forklare! Da ble det mye vanskeligere, da begynte jeg 

å tenke! Ja, ikke for det, jeg skriver under jeg, men nå det ble det plutselig mye 

vanskeligere.» Det endte med at vi etter en diskusjon ble enige om at dersom det ble 

samtykke fra gruppa, så skulle alle underskriftene oppbevares ved LINK Oslo. Det betydde at 

jeg ikke hadde navn og kontaktinformasjon, men måtte gå veien om LINK hvis jeg senere 

ønsket å kontakte den enkelte for intervju.151  

                                                      
151 Ved en misforståelse slettet LINK Oslo senere all kontaktinformasjonen for denne gruppa (som nevnt over), 
slik at jeg ikke har klart å komme i kontakt med alle deltakerne for å informere dem om forlengelsen av 
prosjektet og heller ikke fått spurt alle jeg ønsket om de var villige til å stille opp til intervju. LINK Oslo har 
strenge prosedyrer for å makulere all kontaktinformasjon til deltakere når gruppene avsluttes, og 
samtykkeskjemaene som lå ved, ble makulert samtidig. En årsak til glippen var antakelig at forskningsprosjektet 
har gått over lang tid og gradvis blitt forlenget, noe som gjorde at jeg ikke kunne bringe temaet om intervjuer i 
denne gruppa på bane før jeg visste at det var tid og ressurser i prosjektet til dette. I tillegg hadde det vært noe 
utskifting av ansatte, som derfor var mindre informert om forskningsprosjektet. Via ulike kanaler fikk jeg likevel 
kontakt og intervju med noen av deltakerne i den «makulerte» gruppa.  
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Ettersom prosjektet ble utvidet og omdefinert til et ph.d.-prosjekt, ble det nødvendig å 

informere informantene om endringene i prosjektet og forlenging i tillatelse av oppbevaring 

av data (godkjent av NSD). Da, og ved senere forlenging av prosjektet, har jeg søkt å nå ut til 

deltakere ved å sende personlig sms til alle jeg hadde kontaktinformasjon til og legge ut 

informasjon på hjemmesidene til Selvhjelp Norge, Link Oslo og LMS Vestfold.152  

«Salmer fra kjøkkenet» 

I alle gruppene jeg observerte – bortsett fra én – var det et tema, både i diskusjon med 

igangsetterne og senere meg med meg, hvordan tilstedeværelse av en utenforstående ville 

virke inn. Da jeg skulle møte den første gruppa, var jeg forberedt på å måtte argumentere 

godt overfor deltakerne. Stor var derfor forbauselsen da de ikke kom med kritiske spørsmål, 

faktisk ingen spørsmål overhodet, og det var jeg selv som tok opp tema knyttet til 

anonymitet med mer. Det ble med dette ene møtet; før neste møte fikk jeg beskjed om at 

gruppa var oppløst. Så langt jeg har informasjon, hadde dette ikke med mitt besøk å gjøre. 

Ifølge igangsetteren, hadde ikke deltakerne funnet fram til en fruktbar arbeidsform. Jeg 

tolker det slik at mangelen på kritisk innstilling til meg var uttrykk for en dårlig fungerende 

gruppe som ikke opplevde at de hadde mye å beskytte overfor en utenforstående. 

Møtet med en annen gruppe ble også en stor overraskelse, men med stikk motsatt fortegn: 

Igangsetteren hadde informert meg på forhånd om at noen i gruppa var særlig kritiske og 

blant annet hadde stilt spørsmål om hvordan jeg kunne «mene» noe om dem. Jeg ville 

foregripe disse innvendingene da jeg la frem prosjektet, og la vekt på at jeg ikke var en 

helsefaglig ekspert, at jeg var i gruppa for å lære med et åpent sinn, og at det viktige ikke var 

fokus på enkeltpersoner, men var å få frem hvordan prosesser i grupper foregår. Reaksjonen 

fra de mest skeptiske deltakerne lot ikke vente på seg. De foretok en grundig utspørring av 

hvem jeg var som forsker, hva jeg ville se etter, hvordan jeg ville gå frem og hvordan jeg ville 

bruke det jeg så og hørte. Jeg mobiliserte det jeg hadde av metodeerfaring og fagkunnskap. 

Etter den tøffeste eksaminasjonen jeg har vært igjennom, gikk jeg som avtalt ut av rommet. 

Så ble jeg kalt inn og fikk vite at jeg kunne følge gruppa. De hadde godkjent meg, fra nå av 

«eide» gruppa min tilstedeværelse og satte i stor grad betingelsene for den. Ved oppstarten 

av møtet hadde noen fleipa med at jeg kunne sitte på en stol borti hjørnet, som i filmen 

«Salmer fra kjøkkenet».153 Da jeg ble kalt inn igjen, fikk jeg klar beskjed: «Det er greit, du kan 

                                                      
152 Bare et par informanter fulgte oppfordringen om å ta kontakt, dersom de hadde spørsmål (å ikke 
respondere var i informasjonen definert som samtykke). De ønsket lykke til videre med prosjektet og minnet 
om at de gjerne ville ha informasjon når avhandlingen ble tilgjengelig. 
153 Norsk spillefilm (melankolsk komedie) fra 2003, regissert av Bent Hamer. Filmen tar for seg relasjonen 
mellom svenske Folke Nilsson, som er en del av et svensk observatørkorps som tidlig på 50-tallet, i 
positivismens ånd, har fått i oppdrag å undersøke norske, enslige menns bruk av eget kjøkken for å 
effektivisere deres kjøkkerutiner, og norske Isak Bjørvik. Forskningsinsituttets regler tilsier at observatørene 
sitter på kjøkkenet i en opphøyet stol og observerer og noterer, og aldri snakker med eller intervenerer i den 
observertes gjøremål. Underveis snus imidlertid rollene: Isak stopper å bruke kjøkkenet og begynner å 
observere Folke gjennom et hull i soveromsgulvet. Etter hvert utvikler det seg et slags vennskap mellom de to 
ensomme mennene. https://no.wikipedia.org/wiki/Salmer_fra_kj%C3%B8kkenet; 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:7/topic:1:183192/topic:1:103222/resource:1:130639 (lesedato 
16.12.2019). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Salmer_fra_kj%C3%B8kkenet
https://ndla.no/nb/subjects/subject:7/topic:1:183192/topic:1:103222/resource:1:130639
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sette deg på en stol der borti hjørnet. Vi vil vite minst mulig om deg som person. Hvor 

mange unger du har og alt sånt, det vil vi ikke vite noe om. Du bare kommer, går og setter 

deg, er her, og går når vi går.”  

Dette var tidlig i feltarbeidet og jeg valgte å videreføre rollen som taus observatør i de 

gruppene jeg fulgte senere. Det skal presiseres at den kritiske eksaminasjonen hadde en 

spesiell forhistorie. For det første ser jeg den som uttrykk for egenskaper ved denne gruppa: 

Da jeg møtte dem, hadde de holdt på lenger enn andre grupper jeg kom inn i, de var i ferd 

med å bli et moralsk kollektiv som hadde fått noe verdifullt å hegne om. For det andre hadde 

jeg bidratt til situasjonen med min selvpresentasjon. I forsøket på å møte gruppas kritiske 

innstilling til en utenforstående, la jeg vekt på å presentere meg som en som var på leting 

etter det åpne og erfaringsbaserte og for lite på å presentere min egen faglighet og 

derigjennom gi min tilstedeværelse legitimitet. I ettertid ser jeg at jeg denne 

selvpresentasjonen var farget av ideologiske trekk ved selvhjelpsfeltet som jeg litt ubevisst 

hadde tatt til meg; hvor man vektlegger erfaringskunnskap som motvekt til 

ekspertkunnskap. Dette var imidlertid selvhjelpsaktørenes uttalte verdier, ikke nødvendigvis 

noe nye deltakere var opptatt av. Hendelsen illustrerer hvordan mye sto på spill i denne 

tilnærmingsprosessen, både for deltakerne og for meg. De kvalitetssikret tilgangen til sin 

hemmelige kunnskap mens mitt prosjekt sto og falt med deres tillatelse. I denne prosessen 

merket jeg at det ikke skulle store feilskjær til fra min side, for eksempel i form av en litt 

uheldig formulering, før tilgangen kunne gå i vasken. Denne erfaringen sammenfaller med et 

poeng fra Marianne Lien når det gjelder feltarbeid i hjemlige trakter, der informantene 

oftest vil ha en forventning om at forskeren behersker lokale, kulturelle koder, noe som fører 

til at «(…) antropologens egen sosiale kompetanse blir mer prekær». Når man ikke blir 

betraktet som kulturelt utenforstående, «(…) er imidlertid tabbekvoten mindre, og veien til 

sosial eksklusjon i mange tilfelle betydelig kortere» (Lien, 2001, s. 70). Samtidig fikk jeg 

inntrykk av at deltakerne også så det som en anerkjennelse å bli viet interesse i et 

forskningsprosjekt.  

Igangsetterne og jeg på hadde på forhånd tatt en viktig avgjørelse, som begge parter tok for 

gitt; at jeg ikke skulle delta i gruppa på lik linje med deltakerne. Vi så det som uaktuelt at jeg 

skulle utforme en rolle som deltakende observatør i betydningen «gjøre som dem». I 

ettertid, etter å ha analysert og jobbet mer teoretisk med stoffet, ser jeg klarere premissene 

som formet min da mer intuitive holdning.  

Hvorfor «salmer fra kjøkkenet?»  

Beslutningen om ikke å delta i sirkelen, og gruppas anvisning om at jeg skulle forholde meg 

mest mulig passiv, kaster lys over betingelser for, og kvaliteter ved, samhandlingsformen i 

akkurat denne typen grupper. 

På møtene inntok jeg en posisjon som sosiologen Katrine Fangen kaller «ikke-deltagende 

observatør» (Fangen, 2011, s. 77). Flere antropologer har gjort feltarbeid i helsefeltet i Norge 

hvor de har inntatt en liknende rolle (Vike & Haukelien, 2017). Da Brottveit deltok i 
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nettverksmøter i psykiatrien, hadde han imidlertid plass i sirkelen av møtedeltakere 

(Brottveit, 2013b). Til forskjell fra selvhjelpsgrupper, er deltakerne til stede i kraft av sine 

ulike posisjoner; hovedpersonen (pasienten), vedkommendes nettverk og ansatte i 

psykiatrien, eventuelt andre deler av tjenesteapparatet. Det er en viss likhet med 

selvhjelpsgrupper ved at man tilstreber minst mulig hierarki, men variasjonen i posisjoner ga 

her rom for en posisjon til; der antropologen til dels ble kategorisert som en type ansatt. 

Brottveit forholdt seg i hovedsak passiv, men kunne få henvendelser underveis eller bli spurt 

på slutten av møtet, på lik linje med de øvrige, om hvordan han hadde oppfattet samlingen.  

Wenche Bekken (2014) observerte konsultasjonsmøter mellom helsepersonell, barn og 

foreldre i sin avhandling om hvordan barn med funksjonsnedsettelse deltar i 

beslutningsprosesser i pediatrisk rehabilitering. I likhet med nettverksmøtene, er dette 

arenaer hvor deltakerne har ulik status og hvor spesielt behandlerne er vant med at andre 

fagpersoner deltar. Bekken inntok en fysisk distansert posisjon hvor hun satt i avstand fra 

foreldre, barn og ansatte og søkte å innvirke minst mulig på situasjonen. Hennes erfaring var 

at de ansatte virket i minst grad å la seg merke med hennes tilstedeværelse, mens barn og 

foreldre i noen grad sendte henne blikk og fulgte med på hvordan hun forholdt seg.154  

Selvhjelpsgrupper av SN-type er basert på egalitet i status. Når igangsetteren har trukket seg 

ut, finnes det ikke differensierte posisjoner som gir rom for at forskeren kan finne en 

mellomposisjon eller posisjon litt på siden.155 Jeg vurderte det slik at jeg enten måtte være 

helt ute av sirkelen, eller inne i den. Da måtte jeg i tilfelle gå inn i en deltakerrolle, «å gjøre 

som dem». Hvis ikke, ville jeg sittet i sirkelen uten å kunne bidra. Det vurderte jeg som lite 

aktuelt. Jeg skal utdype hvorfor: 

Andre antropologer som har gjort feltarbeid - i andre typer selvhjelpsgrupper - har tatt en 

mer aktiv og deltakende rolle (blant annet Cain, 1991; Steffen, 1996; Swora, 1997; Frois, 

2009; Busch, 2015a).156 Dette er imidlertid grupper som representerer en annen modell enn 

SN-gruppene, både når det gjelder gruppenes struktur og arbeidsform og hva slags sosial 

bevegelse de er en del av. 12-trinnsgrupper (Cain, 1991; Steffen, 1996; Swora, 1997; Frois, 

2009) og grupper for stemmehørere i Danmark og England (Busch, 2015a) har til felles at de 

                                                      
154 Bekken traff familiene når de var til konsultasjon (relativt sjeldent), mens de ansatte hadde hun ofte 
oppfølgingssamtaler med i etterkant av konsultasjonene.  
155 Under feltarbeid i en selvhjelpsgruppe for demente, utformet kommunikasjonsforskeren Örulv (2012) en 
rolle hvor hun i hovedsak observerte, men også inngikk i noe samhandling med deltakerne. Hennes rolle hadde 
slik likhetstrekk med rollen til helsearbeiderne som fasiliterte gruppa. Örulv beskriver hvordan en gruppe for 
deltakere med demensdiagnoser, på bakgrunn av sykdommens særtrekk, kan kreve særskilt praktisk 
tilrettelegging og oppfølging. 
156 Som nevnt i kap 1, kjenner jeg til tre amerikanske antropologer som selv har vært medlemmer i AA og gjort 
feltarbeid i AA-grupper; Danny M. Wilcox (1998), Thomas M. Lechner (2003) og Heath C. Hoffman (2006). Jeg 
diskuterer ikke deres posisjonering nærmere, fordi de enten i liten grad drøfter hvordan deres personlige 
erfaringer virket inn på relasjonen til informantene (Wilcox, Hoffman), eller viser lite analytisk distanse til disse 
erfaringene (Lechner). Som nevnt (kap 1), bruker Trond Neergaard Bjerke, i sin ph.d.-avhandling i 
spesialpedagogikk, erfaringen som AA-medlem ved å få innpass som deltakende observatør i nettbaserte 
selvhjelpsgrupper for alkoholikere. 
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søker å innsosialisere deltakerne i en felles identitet og forståelse av problemet.157 12-

trinnsgruppene – og til dels stemmehørerne – praktiserer turnover av deltakere. Dette kan gi 

antropologen mulighet for posisjon som novise, til dels på linje med andre nye deltakere, en 

man søker å innvie i gruppas og bevegelsens verdensbilde og praksis. I 12-trinnsgrupper er 

samhandlingen på møtene, som nevnt, også langt mer strukturert og tema mer avgrenset og 

definert enn i grupper etter SN-modellen. Det gir en fast form som nykommere kan 

sosialiseres inn i. Samtidig innebærer ikke det at forskeren nødvendigvis må tre inn i en rolle 

som fullverdig deltaker: Da Catarina Frois (2009) gjorde feltarbeid i tre typer 12-

trinnsgrupper i Portugal; Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomane og Families 

Anonymous, ble hennes tilstedeværelse som forsker lett akseptert. Hun mener det hadde 

sammenheng med at hun fra tidligere hadde opparbeidet gode relasjoner til nøkkelpersoner 

(hun hadde hatt kontakt med bevegelsen over flere år før feltarbeidet og ble ansett som en 

«støttespiller»). Jeg vil føye til at mange 12-trinnsorganisasjoner har tradisjon for «åpne 

møter» (i tillegg til gruppemøter) hvor hvem som helst kan komme, og hvor det er vanlig at 

fremmøtte ikke sier noe. Det ser også ut til at det på gruppemøter er vanligere at folk kan 

forholde seg tause over lengre perioder (Frois angir ikke om hun tok plass i sirkelen eller 

plasserte seg på utsiden, men alt tyder på at hun satt i sirkelen, men ikke inngikk i gruppas 

bytterelasjoner). Blant annet AA praktiserer også en form for differensiering av status etter 

varighet av avhold (se Brottveit 2013a, 2019a), noe som kan antas å gi et visst spekter av 

posisjoner på møtene.158 I tillegg er det ikke uvanlig at deltakere samles på en kafé eller 

liknende for løsere sosialt samvær; det oppfordres til samhandling og styrking av felles 

identitet også utenom møtene (Frois, 2009). Det gir forskeren mulighet for observerende 

deltakelse. Frois tilbød seg for eksempel å gi bilskyss til og fra gruppemøter, noe som ga 

mange informative samtaler. 

Vibeke Steffen gjennomførte et spesielt, nærmest oppsiktsvekkende, feltarbeid i 

behandlings- og ettervernsgrupper som arbeider etter Minnesotamodellen i Danmark 

(1996). Hun var blitt forespeilet at det ville bli vanskelig å få innpass og begynte med en 

besøks- og intervjurunde til ulike behandlingssteder. Ganske raskt ble hun imidlertid 

oppfordret til selv å ta del i gruppene og gjennomgå behandling for å få reell innsikt i 

modellen. Ved ett behandlingssted ble det etter hvert formulert som et krav. Da Steffen 

blant annet innvendte at det ville være absurd, ettersom hun ikke hadde et alkoholproblem, 

fikk hun til svar at det var snakk om et personlig utviklingsprogram, som alle ville ha glede av 

                                                      
157 Hearing Voices Movement ble startet av den nederlandske psykiateren Marius Romme i 1987 og det første 
nasjonal nettverket ble etablert i England i 1989. Senere har bevegelsen fått fotfeste i 21 land. 
Stemmehørebevegelsen definerer seg i opposisjon til tradisjonell psykiatri som betrakter det å høre stemmer 
som alvorlig tegn på sykdom, oftest innen schizofrenispekteret. Stemmehørerbevegelsen ser derimot 
stemmene som bærere av meningsfulle budskap, først og fremst med bakgrunn i den enkeltes livshistorie og 
traumatiske erfaringer. Målet er ikke å dempe eller eliminere stemmene, men å internalisere og lære seg å leve 
med dem. Det å høre stemmer omdefineres til en egenskap som gir grunnlag for en positiv identitet (Busch, 
2015b). 
158 Hos stemmehørerne er møtene langt mer åpne og søkende i formen. Men de ledes av enten erfarne 
stemmehørere (England) eller ansatte i socialpsykiatrien (Danmark) som er med på å sosialisere nye deltakere 
inn i arbeidsformen (Busch, 2015a). 
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og «Vi finder nok også noget hos dig!» (s. 47). Det endte med at hun deltok i behandlingen i 

to behandlingsgrupper og deretter en ettervernsgruppe over 11 måneder, i tillegg til åpne 

AA-møter og Al-Anon møter, samt familiebehandling. Alle i gruppene visste at hun var til 

stede som forsker. Etter å ha følt en innledende motstand hos seg selv, i likhet med flere 

andre deltakere som var i gruppa etter intervensjon fra andre, deltok hun etter hvert med 

erfaringer fra eget liv og trådte inn i en rolle som «medavhengig» (ikke alkoholavhengig). 

Steffen identifiserte seg mer og mer som en del av gruppa hvor alle jobbet med å endre 

former for «tvangsmessig atferd». Hun gir en innsiktsfull diskusjon av feltarbeiderrollen, som 

et uttrykk for trekk ved «objektet» som studeres og i relasjon til antropologisk 

kunnskapsproduksjon. Dessverre gir hun få empiriske eksempler fra samhandlingsprosesser 

på møtene og sin egen rolleutøvelse (fokus i avhandlingen er på et mer generelt nivå og 

bygger på et evalueringsprosjekt innenfor rusforskningsfeltet). Det er verdt å legge merke til 

at kravet om full deltakelse ikke kom fra andre deltakere, men fra behandlere, det vil si 

ekspertisen som forvalter modellen.159 I mitt prosjekt var det motsatt; selvhjelpsekspertene 

var tydelige på at jeg ikke skulle delta på linje med deltakerne. De så det som nødvendig å 

beskytte samhandlingsprosessene og la bytteforholdet mellom deltakerne utvikle seg uten 

det de anså som ekstern påvirkning. 

De ulike tilnærmingene viser hvordan forskningsobjektet gir bestemte betingelser for 

forskerens fremgangsmåte. I selvhjelpsgrupper av SN-type er egalitets- og 

gjensidighetsprinsippene til dels av en noe annen art enn i 12-trinngrupper; bortsett fra 

perioden med igangsetter, lærer man ikke av mer efarne «elders» og man presenteres ikke 

for en standardisert bytteform og identitet man skal tre inn. I SN-grupper er det forutsatt at 

alle deltakere inngår i et bytteforhold hvor man vekselvis gir og tar imot egne og andres 

personlige narrativer, erfaringer og reaksjoner. Som det vil gå fram i de følgende kapitlene, 

innebærer dette en «kontrakt» om å søke det egentlige, om å vise autentisitet. Om jeg skulle 

deltatt, uten at utgangspunktet var en indre motivasjon om personlig endring, og uten 

anvisning for hvordan finne fram til en bestemt identitet (slik Steffen ble presentert for), ville 

jeg ha måttet «fake» rollen og slik undergravd gjensidighetsprinsippet mellom deltakerne.  

Casen illustrerer hvordan jeg som forsker forsøkte å finne en posisjon i relasjon til en sosial 

praksis som til de grader er «in the making». I en viss forstand var deltakerne og jeg like 

usikre på hva som skulle foregå i gruppene og hvordan. Alle selvhjelpsgruppene jeg har 

observert strever med å finne fruktbare samhandlingsformer. Selv om deltakerne tar i bruk 

retningslinjer som formidles av igangsetterne, finnes det i liten grad en sosial praksis 

informantene har etablert seg imellom og som forskeren kan «oppdage». Forskeren vil i 

stedet være vitne til hvordan samhandlingsformer skapes, nærmest fra grunnen av. Slik sett 

viser episoden også at oppbyggingsfasen og den åpne arbeidsformen i liten grad gir 

anvisninger for hvilke rolleposisjoner forskeren kan innta. 

                                                      
159 Både representanter for AA og behandlerne i Minnesotamodellen viste et sterkt ønske om å innvie 
forskeren i bevegelsens ideologi og praksis «på ordentlig». Ved oppstart av prosjektet ble Steffen kontaktet av 
en representant for AAs nasjonale servicekontor som ga henne en innføring i AAs prinsipper, fortalte henne sin 
personlige historie og inviterte henne til et åpent AA-møte. 
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Samlet sett ga disse forutsetningene ikke rom for en mellomposisjon. Ettersom jeg ikke 

deltok, måtte jeg være utenfor sirkelen. Gruppa som «eksaminerte» meg definerte dette 

enda sterkere, de bestemte at min tilstedeværelse skulle være mest mulig usynlig med minst 

mulig grad av innvirkning på arbeidet.  

Flere betingelser for observasjon 

I et antropologisk feltarbeid vil man som oftest veksle mellom grader av deltakelse og 

observasjon, avhengig av situasjon, ofte også overfor de samme informantene.160 Overfor 

deltakerne varierte skiftet mellom roller først og fremst med faser i feltarbeidet. Mens jeg 

underveis i gruppearbeidet var mest mulig observerende, tok jeg i den innledende kontakten 

med gruppene en proaktiv rolle. Det gjaldt også etterpå, når jeg intervjuet deltakere, og på 

et «tilbakeføringsmøte» jeg hadde med en gruppe (jeg kommer tilbake til dette møtet 

nedenfor).  

I innledningsfasen fikk deltakerne anledning til å gjøre seg opp seg et inntrykk av meg, både 

som fagperson og som person i videre forstand. Dette beredet antakelig grunnen for å være 

passiv tilskuer etterpå; selv om det varierte fra gruppe til gruppe, visste de noe om «hvor de 

hadde meg». Frois nevner en interessant episode hvor hun – etter 8 måneders 

tilstedeværelse i en gruppe for Families Anonymous – plutselig ble avkrevd å gi noe personlig 

i retur, noe mer enn stilhet, ettersom «We come here every week and perform a striptease», 

som en av deltakerne formulerte det. Frois opplevde dette som en ubehagelig rollekonflikt 

mellom fagpersonen og (privat)personen og valgte å avslutte feltarbeidet i denne gruppa. I 

ettertid mener hun at hun kunne håndtert situasjonen bedre. Hendelsen illustrerer en 

forventning om en viss gjensidighet i relasjonen, og kanskje en usikkerhet over at deltakerne 

ikke visste nok om henne.161 Gjensidigheten mellom deltakerne og meg var naturlig nok av 

en fundamental annen karakter enn deltakerne imellom. Jeg ble ikke avkrevd sjelelig 

«striptease» (tvert imot, jfr. gruppa som ville vite minst mulig om mitt personlige liv). Man 

kan si at bytteforholdet i stedet ble definert som et sterkt utsatt bytte: Deltakerne lot meg få 

hemmelig kunnskap, mot at jeg skulle bidra til kunnskaps- og metodeutvikling i 

selvhjelpsarbeidet generelt. Underveis ga jeg tid og oppmerksomhet og bekreftet min del av 

avtalen. Ved siden av gruppas anledning til å eksaminere meg ved oppstart, kan det ha 

betydning at jeg som forsker i en viss forstand blir mellomledd mellom gruppa og 

myndighetene, som har gitt et «godkjenningsstempel» til LINK Oslo og Selvhjelp Norge.162 I 

en norsk sammenheng, med stor tiltro mellom borgere og staten, gir en slik posisjon ofte 

legitimitet (se over, samt kap. 1, 3 og 12). 

                                                      
160 I relasjonen til selvhjelpsaktørene utviklet forskerteamet, som nevnt, i stor grad en aktiv rolle; som 
deltakende observatører. 
161 Frois fikk direkte inngang til gruppene via nøkkelinformanter i bevegelsene, det kan tyde på at det ikke ble 
lagt opp til at gruppedeltakerne kunne «eksaminere» henne og at de dermed ikke følte at de kontrollerte 
hennes tilstedeværelse. 
162 LINK Oslo mottar midler fra Oslo kommune. Selvhjelp Norge finansieres over statsbudsjettet (se kap. 1, 3 og 
12). 
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Her vil jeg nevne to faktorer som antakelig hadde betydning for å oppnå tillit, uten at jeg kan 

si sikkert hvordan og i hvilken grad; alder og kjønn, legemliggjort gjennom min status som 

middelaldrende kvinne. Som kvinne forventes man generelt å besitte følelsesmessig og 

relasjonell interesse for andre, noe som i denne sammenheng kunne oppfattes som et 

fortrinn. Alderen sannsynliggjorde at jeg hadde livserfaring som kunne gjøre meg i stand til å 

forstå dybden i deltakernes erfaringer. Jeg la også vekt på å signalisere ydmykhet og et ønske 

om å lære. Til sammen tror jeg at det bidro til å «ufarliggjøre» forskerrollen.  

Etter å ha fått innpass, gikk jeg hovedsakelig over til rollen som observatør.  

«Nøytral» tilstedeværelse 

Det opplevdes som en frihet å kunne lytte i gruppa uten noen form for forpliktelser eller 

forventninger i situasjonen. Men jeg oppdaget at det å ikke skulle respondere på noen måte, 

var både fysisk og mentalt slitsom, og til dels ubehagelig. «Feltarbeidets finmotorikk» 

(Haukelien, 2012) ble spesielt betydningsfullt. Det krevde konsentrasjon å forsøke å gjøre 

seg så nøytral som mulig, å sende ut færrest mulig signaler, samtidig som jeg ville gi inntrykk 

av at jeg lyttet oppmerksomt. Jeg kledde meg nøytralt. Å bytte beinstilling, lene seg 

framover, ta en slurk av kaffekoppen, slikt man ofte gjør mens man lytter til noen, tiltrakk 

seg fort oppmerksomhet. Likeså forsøkte jeg å være bevisst mimikk og bruken av blikket, 

ikke gi uttrykk for mye eller liten interesse, overraskelse, bifall eller andre reaksjoner. 

På de første møtene var det tydelig at deltakerne var seg svært bevisst min tilstedeværelse. 

Til dels prøvde de ut om og hvordan jeg reagerte underveis, kastet blikk i min retning og 

sjekka hvordan jeg forholdt meg. Ved avslutningen av møtet fikk jeg spørsmål om hva jeg 

syntes om praten i gruppa og noen lurte på om jeg «sovna borti kroken der». De fleste 

gruppene var nysgjerrige på hva jeg hadde festet meg ved og i hvilken grad de liknet på 

andre grupper. Dette ble fremmet som et tema de aller første gangene, og deretter når 

gruppa ble avsluttet. Jeg la vekt på å svare ganske generelt, og sa som sant var, at det var 

veldig interessant, og at de både liknet og ikke liknet på andre grupper jeg hadde vært i. 

Min deltakelse i samhandlingen fant sted på vei inn og ut av møtelokalet, i heisen og på 

kjøkkenet. Ved oppstart av møtet ble kaffekannen og en kjekspakke som regel sendt rundt. 

Jeg markerte mitt utenforskap ved allerede å ha hentet full kopp og takke nei til kjeks. Før 

oppstart, i pausene eller etterpå kunne folk henvende seg til meg; kommentere et klesplagg, 

en hårklipp, eller liknende; vanlige uttrykk for oppmerksomhet og en måte å åpne opp for 

samtale. Jeg la vekt på hverdagslige kommentarer. Ved et par anledninger, da det hadde 

vært opphetede diskusjoner mellom deltakerne, banket en deltaker på til en av de ansatte 

og henvendte seg samtidig til meg på gangen og øste ut noe av sin frustrasjon. Det var 

relativt enkelt for meg å respondere med at jeg forstod temperaturen, og at dette kunne de 

snakke videre om etter pause; spørsmålene ble først og fremst rettet til den ansatte. 

I pausene på gruppemøtene trengte jeg mental pause; jeg gikk på do, ruslet litt for meg selv, 

så ut av vinduet, kikket i brosjyrer som lå fremme og signaliserte time-out. De fleste 

deltakerne snakket med hverandre om hverdagslige og nøytrale ting og tok eventuelt en tur 
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ut på verandaen (noe jeg aldri gjorde, dermed gikk jeg glipp av uformell prat. Enkelte ganger 

hadde jeg inntrykk av at deltakerne fortsatte samtaletema fra første sesjon). Behovet for 

time-out gjaldt som regel også noen andre deltakere, slik sett skilte jeg meg ikke så mye ut. 

I alle gruppene gled jeg imidlertid etter hvert inn som en del av inventaret underveis i 

samtalene, så og si. De virket å overse meg underveis, og kunne plutselig bli overrasket: «Åh, 

jeg glemte helt at du var her!» Om gruppa endret de praktiske rammene for møtetid eller 

liknende, hendte det at noen snudde seg brått: «Hva med deg, da Nora?». Flere av gruppene 

glemte etter hvert å gi meg beskjed om møtet ble avlyst eller tidspunktet endret. Når de 

oppdaget forglemmelsen på neste møte, beklaget de alltid. Men jeg tok det som et godt 

tegn, et tegn på at jeg var en de i liten grad trengte å forholde seg til. 

Implikasjon – notater i etterkant 

Jeg tok ikke lydopptak fra møtene, men noterte i etterkant. Dette var en klar føring fra 

igangsetterne.163 På slutten av feltarbeidet tok jeg sjansen på å spørre en gruppe direkte for 

å «teste ut» denne begrensningen, og svaret var et klart nei. Som jeg kommer tilbake til 

nedenfor, gjaldt denne skepsisen også ved intervju av enkeltpersoner. Jeg ser dette som et 

uttrykk for sårbarheten ved de personlige temaene gruppene gir rom for. 

Nøytraliteten i hjørnet var en viktig grunn til at jeg heller ikke tok notater på møtene. Jeg 

vurderte det også slik at det ville bli vanskelig både å observere blikk og kroppsspråk og 

notere samtidig. I Bekkens feltarbeid, begynte hun etter hvert, på oppfordring av de ansatte, 

å ta notater underveis. Hun erfarte at det ikke tiltrakk seg særskilt oppmerksomhet. Jeg 

antar at det har sammenheng med konsultasjonenes form, der det foregikk mye fysisk 

bevegelse; barna hadde leker å holde på med og de ansatte tok medisinske prøver 

underveis. Dette står i kontrast til mitt feltarbeid. En erfaring er at selve 

samhandlingsformen på møtene gjør det krevende å skrive feltnotater i ettertid. Det er ikke 

ritualiserte sekvenser av taleskift og samhandlingen er fysisk «stillestående». Jeg har prøvd å 

få med så mye av den ikke-verbale fremferden som mulig, små signaler folk sender ut; blikk, 

å lene seg forover eller tilbake på stolen og lignende. Men «hendelsene» er først og fremst 

verbale. En tydeligere konversasjonsanalyse var ikke aktuelt og notatene gjengir i mindre 

grad enn jeg kunne ønske nyanser i samtalene og språklige skift som kan innebære store 

endringer i tema. Jeg har likevel prøvd å feste meg ved hvordan ordet skifter mellom 

deltakerne og hvilke elementer fra forrige taler som andre deltakere finner det naturlig å 

henge seg på. Ved siden av sekvenser fra møtene, gir de etnografiske dataene først og 

fremst mulighet for å gi fremstillinger av forløp og prosesser over tid.  

Tidlig i feltarbeidet var det en gruppe som foreslo at jeg kunne skrive underveis på møtene. I 

ettertid har jeg tenkt at jeg burde ha takket ja. Men da ville jeg måttet ha rigget meg til borti 

                                                      
163 Brottveit tok både lydopptak av nettverksmøtene og gjorde notater. Det illustrerer antakelig flere forhold: 
Hans prosjekt foregikk innenfor helsevesenet, noe som er underlagt strengere kriterier og godkjennelse av REK 
(Regional forskningsetisk komité) i tillegg til Datatilsynet. Nettverksmøtene er samtidig en mer «offentlig» 
arena med mange ulike posisjoner der deltakerne er vant med at opplysninger samles og oppbevares. Til 
sammen kan dette ha beredet grunnen for at deltakerne ga aksept for lydopptak. 
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hjørnet og lagt praktisk til rette (et bord å støtte armen på), og jeg vurderte det slik at det 

fort ville påkalle oppmerksomhet. Dette var før prosjektet ble utvidet til et ph.d.-prosjekt, og 

jeg vurderte det også slik at det ville generere mer data enn jeg på dette tidspunktet ville 

kunne nyttiggjøre meg. 

Deltakere og én deltakende tilskuer 164 

Så langt jeg kan se, diskuterer antropologisk litteratur i relativt liten grad observasjon som en 

«rendyrket» posisjon i feltarbeid. Ifølge sosiologen Gudrun Løkken, som har skrevet boka 

«Levd observasjon», finnes det generelt lite metodelitteratur om denne forskerposisjonen 

(Løkken, 2012).165 Et av hennes hovedpoeng er at en slik rolle, selv om den er tilbaketrukket, 

uansett vil ha en viss innvirkning på det som observeres og at rollen krever aktiv 

tilstedeværelse gjennom sortering og fortolkning av hva som foregår. 

Vi har sett hvordan observatørposisjonen vil utformes – og variere med – arena. Jeg vil legge 

til at typer og grader av offentlighet er viktig. I rollen som flue på veggen følte jeg i 

begynnelsen et ubehag ved å være den eneste ikke-deltakeren, å se inn i et hemmelig, intimt 

rom uten å gi noe tilbake. Jeg følte meg som en kikker. Dette i kontrast til et tidligere 

feltarbeid hvor jeg observerte straffesaker i Oslo Byrett (Gotaas, 2000). Rettssalen er en 

arena hvor tilhørerne er gitt en fysisk plassering i rommet og hvor intime og personlige 

opplysninger som ansees relevante nettopp skal belyses offentlig. Man kan si at også 

nettverksmøtene og konsultasjonsmøtene er mer «offentlige» arenaer enn 

selvhjelpsgruppene ved at de foregår innenfor det offentlige helsevesenet, med flere 

aktørgrupper til stede.  

Etter hvert som jeg signaliserte vedvarende interesse ved å møte opp hver uke, og etter som 

flere og flere sider ved deltakernes liv kom fram, oppfattet jeg meg mer som et taust vitne. 

Om man vil strekke det langt, overlappet forskerposisjonen slik med visse deler av 

deltakernes rolle, hvor det å kunne lytte er en viktig kvalitet. Å lytte uttrykker en form for 

anerkjennelse til det som fortelles. Deltakerne kan lytte aktivt ved å spørre, kommentere, 

komme med innvendinger, si «hmmmm», «jaaa», og liknende. Sekvenser med taushet, å la 

det som er sagt synke, kan også være en form for aktiv lytting. Jeg kunne bare lytte «aktivt» 

ved å vise at jeg fulgte oppmerksomt med på samtalen. Slik innebar observatørrollen likevel 

elementer av deltakelse hvor jeg «gjorde som dem». 

«Et ordentlig feltarbeid»? 

Norsk antropologi har en, i internasjonal sammenheng, sterk og lang tradisjon for at 

antropologer gjør feltarbeid «i egen kultur». Rundt årtusenskiftet kom det en debatt i norsk 

                                                      
164 Tittelen er en vri på Skjervheims berømte essay fra 1957 ”Deltakar og tilskodar” (Asdal, 2005) 
165 Et unntak er blant annet Knorr-Cetina, som har skrevet utførlig om sitt feltarbeid i et vitenskapelig 
laboratorium (Knorr-Cetina, 1981). Hun vekslet imidlertid mellom å være passiv observatør og aktivt 
undersøkende og i sekvenser inngå i dialog med informantene. Løkkens observasjon understøttes for øvrig om 
man ser på sosiologen Katrine Fangens omfattende og grundige metodebok Deltakende observasjon (som er av 
minst like stor relevans for antropologer som sosiologer) hvor kapitlet «Observasjon» har en kort og lite 
drøftende form, sammenliknet med andre emner som behandles (Fangen, 2011). 
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antropologi om hva som karakteriserer «et ordentlig feltarbeid» (Frøystad, 2003; Howell, 

2001; Rugkåsa & Thorsen, 2003b). Spørsmålet ble særlig aktualisert ved at antropologer i 

stigende grad gjør feltarbeid «på hjemmebane»; i eget samfunn og i urbane og «moderne» 

kontekster. Signe Howell argumenterer for at god antropologi produseres i møte med sosial 

og kulturell annerledeshet, noe som innebærer at «hjemmeblindhet» kan være en hindring. 

Metode- og holismeidealet i antropologien trues når feltarbeideren i høyspesialiserte 

samfunn ikke kan følge informantene i ulike kontekster, men må konsenterer seg om 

avgrensete arenaer og i større grad basere seg på andre datakilder (som intervju). 

Antropologien står i fare for å bli «dårlig sosiologi». Andre hevder at holismeidealet må 

etterstrebes på nye måter (Frøystad, 2003) og at det er mer «(…) fruktbart å tenke seg 

antropologi ikke som studiet av det eksotiske, men heller som den eksotiske oppdagelsen» 

(Rugkåsa & Thorsen, 2003b, s. 18). Det vises til Hastrups (1992) påpekning av at «Det 

antropologiske prosjektet består i å gjøre det fremmede hjemlig og det hjemlige fremmed» 

(Rugkåsa & Thorsen, 2003b, s. 12-13). 

Jeg skal ikke gå nærmere inn på debatten, men fremheve enkelte forhold ved eget arbeid: 

For det første, å gjøre feltarbeid i «eget samfunn» i Oslo og Vestfold, bidro til at de fleste av 

deltakerne og jeg delte deler av en felles forståelsesramme. Det var mange, små tegn, 

talemåter og kroppsspråk som jeg umiddelbart kunne forstå betydningen av. Samtidig 

befant jeg meg i høy grad på «på bortebane»; ingen i rommet var «på hjemmebane», heller 

ikke antropologen. Mange av samhandlingskodene var ukjente for meg, det samme gjaldt 

agendaen. Svært ofte lot jeg meg «forbløffe» (Hastrup, 1992). Inntrykket var at det i stor 

grad også gjaldt deltakerne; alle var på en personlig oppdagelsesferd. Jeg vil legge til det 

nevnte poenget fra Marianne Lien om at feltarbeid i hjemlige trakter kan stille strengere krav 

til utøvelse av forskerrollen slik eksempelet over, der jeg ble «grillet» av informantene, 

illustrerer: Når informantene har en forventning om at de og forskeren deler grunnleggende, 

kulturelle koder for samhandling, blir antropologens tabbekvote mindre.  

Jeg vil peke på et generelt, vitenskapsteoretisk tema, knyttet til det å vektlegge den ene 

delen av antropologisk metode på bekostning av den andre: Dersom forskeren hovedsakelig 

observerer og ikke selv deltar i samhandlingen, hvilke betingelser gir det for å generere 

kunnskap og validere det man man mener å se? 

Antropologiens bidrag til å produsere kunnskap av betydning ligger i fagets metode, i en 

erkjennelsesform som produserer bestemte form for evidens. Kirsten Hastrup peker på at i 

prinsippet er alle former for kunnskap og kunnskapsproduksjon relasjonell, men i 

antropologien er det relasjonelle aspektet i etableringen av «objektet» et grunnleggende 

premiss. Evidens er ikke betinget av eksternalitet, men i stor grad av internalitet, av 

kunnskap som etableres ved å erfare situasjoner innenifra. Gjennom deltakende observasjon 

setter forskeren seg i situasjoner som hun opplever med egne sanser, som en kroppslig 

erfaring. Å forstå er “(…) to allow oneself to be “caught up” in the series of events that 

constitute social life” (Hastrup, 2004, s. 464). 
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Jeg deltok ikke direkte i den sosiale samhandlingen. Gjennom passiv tilstedeværelse fikk jeg 

likevel tilgang til utvekslingen mellom deltakerne og erfarte noe av den emosjonelle styrken i 

de utforskedes erfaringer. Jeg var et taust vitne, men i en aktiv indre lytterposisjon. Ikke 

sjelden kjentes det greit å ha en kaffekopp i hånden, den kunne jeg løfte til ansiktet og skjule 

noen tårer med. Det var nødvendig å la seg følelsesmessig berøre for å forstå og erfare: «In 

the field, anthropologists engage in social relationships in order to feel their nature and 

directive force» (Hastrup, 2004, s. 464).  

Samtidig gir posisjonen som observatør i prinsippet færre muligheter for å validere det man 

observerer; å teste ut tolkninger. Ved deltakelse vil derimot feltarbeideren måtte prøve seg 

frem, og nødvendigvis av og til «feile» og bryte samhandlingsnormer, noe som ofte kan vise 

seg svært nyttig; ved at uutalte forventninger og verdier blir gjort eksplisitte. I samhandling 

over tid vil man også kunne følge opp tema ved å avvente situasjoner hvor det passer å 

spørre informantene eller prøve ut handlingsalternativer.  

Da antropologen og sosiologen Karin Knorr-Cetina gjorde feltarbeid i et vitenskapelig 

laboratorium, inntok hun en delt observasjons- og deltakerrolle (1981). I likhet med 

deltakerne i selvhjelpsgrupper, er forskerne i laboratoriet samlet for å drive en bestemt form 

for kunnskapsproduksjon hvor det er knyttet stor usikkerhet til hva de kommer frem til og til 

dels også hvordan. Knorr-Cetina observerte samhandlingen forskerne imellom, til dels deltok 

hun i den sosiale samhandlingen. Ikke i eksperimentene, men ved å spørre forskerne 

underveis og rett etterpå hva de gjorde og hvorfor, delta i lunsjsamtaler og andre uformelle 

situasjoner og slik sett gjøre seg til en, som hun selv sier: «A pain in the neck» som de 

utforskede måtte forholde seg aktivt til. Å gjøre seg aktivt deltakende var nødvendig for å 

forstå de meningsskapende og lærende prosessene de utforskede imellom og deres relasjon 

til ulike kontekster. Denne forskerrollen var imidlertid ikke deltakende i betydningen å gli 

mest mulig inn i sosiale settinger og handle som de utforskede, som er et mål i klassisk 

deltakende observasjon i et antropologisk feltarbeid. 

I mitt feltarbeid var det ikke nødvendig å følge opp den observerte samhandlingen med 

spørsmål eller annen form for deltakelse for å forstå hva som foregikk. I laboratoriestudien 

var forskere og forskningsgrupper forbundet i nettverk som gjør at de sosiale enhetene 

konstant varierer i størrelse og komposisjon og gjør observasjonsrollen krevende. Mens 

selvhjelpsgrupper er lukkete, stabile og oversiktlige enheter hvor all samhandling er felles og 

åpen. Som tilhører hadde jeg tilgang på stort sett den samme informasjonen som de andre 

aktørene; en forholdsvis lik tilgang til gruppas felles kunnskap.  

Samtidig kunne jeg ikke ta initiativ for å oppklare eller avklare situasjoner. Denne 

«mangelen» ble i noen grad oppveid av at deltakerne «validerer hverandre» (i større grad 

enn på mange andre typer arenaer) ved at samhandlingen er sterkt konsentrert i tid og rom. 

Folk følger opp hverandre med spørsmål og direkte reaksjoner der og da, eller de kommer 

tilbake til hva de selv eller andre har sagt, ved en senere anledning: «Det du sa om ... Jeg har 

tenkt på …» Folk kan ta opp igjen og kommentere egen oppførsel: «Jeg beklager at, grunnen 

til …» 
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Fremstilling og formidling – anonymisering 

Vi har sett at informantene selv brakte på bane forskningsetiske spørsmål knyttet til 

fremstillingen av dem selv og til formidlingen av resultatene.166 I adgangssamtalene til 

gruppene var et gjennomgangsspørsmål hvordan jeg skulle bruke det jeg fikk høre på 

møtene. 

I tillegg til at deltakerne er opptatt av hvordan jeg vil fremstille dem og å få tilgang til 

resultatene, er mandatet for det bredere forskningsprosjektet å frembringe kunnskap som 

skal tilbakeføres til selvhjelpsfeltet.167 Forskningsarbeidet er derfor omfattet av en sterk 

interesse også fra selvhjelpsaktørene når det gjelder forskningsresultater og formidling. 

Prosjektet aktualiserer i stor grad de forskningsetiske retninglinjenes pkt. 42 Formidling som 

faglig oppgave (Den nasjonale, forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, 

juss og teologi (NESH), 2006). Herunder: «Spesialiserte forskningsmiljøer skal sørge for at 

vitenskapelig kunnskap formidles til et bredere publikum utenfor forskningsmiljøet». Samt 

pkt. 47 Krav om å tilbakeføre forskningsresultater. Videre: «Forskeren har en spesiell 

forpliktelse til å tilbakeføre forskningsresultatene til deltakerne, i en forståelig og forsvarlig 

form. Informanter gir noe av seg selv til forskeren og har krav på å få noe tilbake. 

Informanter skal ha anledning til å korrigere misforståelser der det er mulig». I tråd med 

utforming av informert samtykke til informantene, har jeg bedt dem om godkjenning dersom 

jeg har brukt lengre sitater fra intervjuer i teksten og ikke når det gjelder materiale 

fremkommet gjennom observasjon. 

I kvalitativ forskning basert på feltarbeid er presentasjon av forskningsfunnene og 

fremstilling av informanters handlinger og talemåter sammenflettet, det ene kan ofte ikke 

skilles fra det andre. Eksempelvis: Hvis jeg fremstiller en konflikt mellom deltakere innad i en 

selvhjelpsgruppe, er det en fremstilling av et «funn»: at det forekommer konflikter, hva de 

kan gå ut på, og hvordan de utspiller seg. Det må nødvendigvis innebære en fremstilling av 

ulike roller i en selvhjelpsgruppe og det er grenser for hvor generelle rollene kan gjøres uten 

å låne trekk fra enkeltpersoner.  

I teksten har jeg anonymisert deltakerne ved å endre alle navn og personopplysninger. I 

fremstillingen av personer og samhandlingssekvenser i gruppene har jeg også endret 

faktaopplysninger. Gjennom teksten har jeg søkt å sette sammen empiri hentet fra ulike 

grupper og elementer fra ulike deltakerhistorier. Det er utelukket at deltakerne vil være 

gjenkjennelige for utenforstående. Det er en mulighet for at deltakere i samme gruppe vil 

                                                      
166 Jeg ga et bilde av forskningsprosessen, sa at vi vil skrive artikler og rapporter som vil bli allment tilgjengelige 
(bla. via LINK Oslo og Selvhjelp Norges nettsider), og at jeg skal gi beskjed når det kommer publikasjoner med 
materiale fra gruppene. Jeg presiserte anonymitetsprinsippet og sa at hvis jeg var i tvil, ville jeg kontakte dem 
det gjaldt.  
167 «Selvhjelpsfeltet» er her forstått i vid betydning; kompetansesenteret Selvhjelp Norge og alle offentlige og 
private instanser samt privatpersoner som har interesse av selvhjelpsarbeid. Selvhjelp Norge retter seg i tillegg 
mot den allmenne offentlighet, ettersom senteret har som en av sine hovedmålsettinger å gjøre 
selvhjelpsarbeid kjent for hele landets befolkning (se kap. 12). 
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mene at de drar kjensel på sin egen eller andres rolle, men ofte vil «rollefigurene» hente 

trekk fra flere deltakere, på tvers av grupper. 

Som jeg var inne på i introduksjonskapitlet, viste det seg i analyseprosessen helt nødvendig å 

gi relativt detaljerte, empiriske beskrivelser for å få frem samhandlingsdynamikken i 

gruppene og derigjennom analysere frem generelle og overordnete tema. Det innebærer at 

jeg har skrevet mer detaljert og gjengitt samhandlingssekvenser i større grad enn jeg hadde 

sett for meg og forespeilet deltakerne. Lenge prøvde jeg å gjøre fremstillingen mer generell 

og gjengi løsrevne sekvenser, og i mindre grad lengre handlingsforløp (se kap. 1). Ved siden 

av at dette tappet stoffet for faglig kraft, mener jeg at det heller ikke ytet deltakerne 

rettferdighet. Det har vært et mål å få fram innsatsen, strevet, læringsviljen og utviklingen av 

det finstemte samspillet deltakerne imellom.  

Som nevnt over (i bolken om intervju), skrev jeg mot slutten av feltarbeidet ut et case som 

jeg presenterte for ulike informanter. En stor bolk gjengir utvikling og håndtering av en 

konflikt over tid i en selvhjelpsgruppe. Caset er i hovedsak basert på empiri fra en bestemt 

gruppe og anonymisert ved endring av identifiserbare fakta og satt sammen med empiri fra 

noen andre grupper. Da jeg hadde skrevet det ut, etter at denne gruppa var avsluttet, hadde 

jeg et tilbakeføringsmøte med deltakerne hvor jeg leste caset høyt.168 De kom med 

reaksjoner, noe som var svært nyttig og interessant, både for å korrigere og validere data. 

Ikke minst fikk jeg en «godkjenning» på at dette var en grei måte å fremstille dem og 

gruppas arbeid på. Jeg har også presentert og diskutert caset med enkeltdeltakere som ikke 

var på oppfølgingsmøtet (se bolken «prolog» foran i avhandlingen). Når jeg senere har holdt 

foredrag hvor caset utgjør en viktig bestandel, har jeg fått tilbakemeldinger fra tilhørere som 

har erfaring fra andre selvhjelpsgrupper (ikke representert i mitt materiale) om at de kjenner 

seg igjen i prosessene som blir presentert og at de synes dette er en gangbar måte å 

fremstille det indre livet i grupper på. Tilbakeføringsmøtet, foredrag og diskusjon av caset i 

noen intervju har slik vært en verdifull måte å teste ut former for fortolkning og 

presentasjon av det empiriske materialet. 

Jeg vil fremheve at teksten i avhandlingen ikke representerer den endelige «sannheten» om 

gruppene eller foregir å være en «nøytral» fremstilling (Fagerlid, 2005; Nielsen, 1996). 

Enhver fremstilling vil være situert og partiell, samtidig som forskeren i størst mulig grad må 

søke å få til «troverdige beskrivelser av den virkelige verden» (Haraway 1988, s. 579, sitert i 

Jørgensen, 2017, s. 48). I dette perspektivet er idealet om vitenskapelig objektivitet knyttet 

til i hvilken grad beskrivelser kan ansees som gyldige innenfor en bestemt sammenheng: 

«The moral is simple: only partial perspective promise objective vision» (Haraway, 1988, s. 

581). Hastrup sier at «Subjektivitet er den pris, vi må betale, for å opnå objektiv, dvs. 

holdbar, viden» (Hastrup, 2010, s. 71).169 Objektivitetsidealet nødvendiggjør «en kontinuerlig 

                                                      
168 Tilbakeføringsmøtet var også et svar på deltakernes ønske om at jeg skulle legge frem noe om hva jeg hadde 
sett og tenkt om gruppearbeidet. På dette tidspunktet var jeg ikke kommet så langt i analysearbeidet og jeg er 
redd jeg ikke tilførte deltakerne mye nytt. 
169 Utvalget av relevante poeng og sitater i dette avsnittet har jeg til dels basert på de utvalg Jørgensen (2017) 
gjør i sin tekst (s. 48-49). 
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refleksjon over egne og andres posisjoner» for slik å «synligggjøre de moralske, politiske og 

dermed potensielt kritiske aspekter ved ens arbejde» (Jørgensen, 2017, s. 49).  

Jeg forsøker i størst mulig grad å gjengi samhandling og forløp så empirisk nøyaktig som 

mulig (gitt begrensningene over). I de forskningsetiske retningslinjene pkt. 18 Hensynet til 

andres verdier og handlingsmotiver heter det at «Det bør skilles mest mulig tydelig mellom 

beskrivelse og dokumentasjon av faktiske hendelsesforløp og tolking og forklaring av slike 

hendelsesforløp». Perspektiv og utvalg av empiri gjør samtidig at dette, som i alle kvalitative 

analyser, til dels vil være «min historie om deres historie» (Willis, 2000). 

Forskerens perspektiv og tolkning vil alltid være situert og farget av vedkommendes 

personlige forutsetninger. I mitt tilfelle, gitt tema for dette prosjektet, er opplagte faktorer 

ved siden av faglig ballast; alder og kjønn. I tillegg vil jeg nevne erfaringer knyttet til psykisk 

lidelse i nær familie. Uten å fastslå hvor mye og hvordan, har det utvilsomt betydning – for å 

kunne forstå deler av deltakernes erfaringer «innenfra» (Hastrup, 2004). 

Gjennom skrivingen har jeg holdt meg til en grunnleggende rettesnor i form av spørsmålet: 

Ville jeg selv ønsket å bli fremstilt og referert på denne måten?170 Et overordnet mål er å 

fremstille folk slik at de føler seg forstått og respektert. Jeg håper dere som leser, både 

informanter og andre, vil oppfatte teksten slik. 

Kunnskapsproduksjon i «kunnskapssamfunnet» 

I det senmoderne samfunn er betingelsene for produksjon og bruk av vitenskapelig 

kunnskap under sterk omforming. Sosiologene og vitenskapsteoretikerne Gibbons (1994) og 

H. Nowotny, Scott, & Gibbons (2001) argumenterer for er at det har skjedd et 

paradigmeskifte (om Kuhn i Benton & Craib, 2011, s. 58-63) fra det forfatterne betegner som 

Mode 1 til Mode 2. Mode 1 karakteriserer en klassisk form for kunnskapsproduksjon der 

teoretisk vitenskap og vitenskapelige eksperimenter har en hegemonisk posisjon, 

disiplinenes fagutvikling drives internt og fagene i en viss forstand preges av 

”selvtilstrekkelighet”, og hvor universitetene og vitenskapsfolk innehar relativt autonome 

posisjoner i samfunnet. I Mode 2 er kunnskap sosialt bredt distribuert, 

kunnskapsproduksjonen er anvendelses-orientert, overskrider faggrenser og styres av og må 

stå ansvarlig overfor samfunnet i mye større grad enn tidligere: «(…) society has begun to 

speak back to science» (Nowotny et al., 2001, s. 1). Tidligere grenser mellom politikk, 

økonomi, vitenskap og kulturfelt brytes ned og utviklingstrekk i vitenskapene og samfunnet 

har i stor grad fått form av gjensidig avhengige prosesser.  

I antropologien representerte den såkalte «orientalismedebatten», som del av den 

konstruksjonistiske bølgen (i hermeneutiske og fortolkende fag) på 80-tallet, et særlig sterkt 

                                                      
170 Sosiologene Hviid Jacobsen og Kristiansen refererer til Huw Francis «gyldne regel» med bibelsk tilsnitt om 
«at man kun skal gøre mod andre som man vil, at de gør mod en». Det er en formulering «(…) som de fleste vil 
kunne leve seg inn i, da den siger, at det vi mener, at andre skal utdholde, ville vi også selv påtage os at skulle 
udholde, hvis vi deltok i forskning. Dette kan vi kun gøre, hvis vi lever os ind i vores forskningssubjekters særlige 
situation, følelser og forståelser og herved bedre forstår vores egen relation til dem» (Hviid Jacobsen & 
Kristiansen, 2004, s. 24) 
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utslag av at «society speaks back». Fagets objekter, hovedsakelig innbyggere i tidligere 

kolonier, hevdet sin rett til selv-representasjon og tvang faget til en selvransakelse av 

hvordan gi representasjon til «de andre».171 Dette ble forsterket da antropologien til dels har 

«kommet hjem» og gjort fenomen i eget samfunn til gjenstand for feltarbeid (i Norge har 

faget hatt en lengre tradisjon for feltarbeid i «eget samfunn» (Vike, 2018)). Samtidig som 

globaliseringsprosesser har ført til at studieobjekter geografisk langt unna er integrert i 

kommunikasjonsnettverk som gir dem adgang til våre representasjoner av «dem». Det er nå 

umulig å kun omtale folk, forskeren må også snakke til og med de utforskede (Gullestad, 

2003). Den økte vektleggingen av et «dialogperspektiv» (Bakken, Brinchmann, Haukelien, 

Kroken & Vike, 2002) innebærer også en oppsmuldring av det skarpe skillet mellom 

feltarbeid og tekstskriving, slik at forskningsprosessen i større får form av «et kontinuerlig 

feltarbeid» (Rugkåsa & Thorsen, 2003a). Vi ser en sammenflettet kunnskapsproduksjon der 

informantene i større grad har innflytelse på den bredere forskningsprosessen.  

I dette prosjektet gjelder det både gruppedeltakere og selvhjelpsaktører, men først og 

fremst i relasjonen til de sistnevnte. De sentrale selvhjelpsaktørene har arbeidet i mange år 

for å få i gang forskning på selvhjelp og viser et sterkt engasjement i prosjektet. Med 

bakgrunn fra en liten selvhjelpsorganisasjon som ble dannet i andre halvdel av 80-tallet 

(Angstringen Norge), har de gradvis og i samarbeid med ulike aktører evnet å gjøre en 

sivilsamfunnspraksis politisk relevant og vært sentrale i å etablere en stiftelse (NSF) og en 

institusjon som blir en premiss- og kunnskapsleverandør (kompetansesenteret Selvhjelp 

Norge) slik at selvhjelpsarbeid nå er definert inn på de statlige feltene psykisk helse og 

folkehelse (se kap. 12). I neste omgang genererer disse instansene vitenskapelig kunnskap 

ved å ta initiativ til og argumentere overfor myndighetene for behovet for forskning på 

selvhjelp. Selvhjelpsaktørene har med andre ord selv vært pådrivere for at de selv og den 

sosiale praksisen de promoterer, skal gjøres til gjenstand for forskning. 

Relasjonen mellom dem og oss er preget av at begge parter har flere roller i prosjektet og 

overfor hverandre: Representanter for NSF og/eller Selvhjelp Norge er informanter og de er 

medvirkende i å gi Helsedirektoratet råd for hvilke kriterier som skal legges til grunn i 

utlysning av forskningsmidler. De bistår i valg blant innkommende søknader (NSF) og 

fungerer som en type referansegruppe for prosjektet sammen med Helsedirektoratet 

gjennom arbeidsmøter hvor vi diskuterer forskningsperspektiv og -resultater og våre 

                                                      
171 Spørsmål omkring representasjon og fortolkning av den materielle/fysiske og sosiale verden er et 
vitenskapsteoretisk grunnlagstema (Benton & Craib, 2011). I den antropologiske fagtradisjonen er 
vitenskapsteoretiske spørsmål plassert i kjernen av disiplinens selvforståelse; hvordan gi representasjon til ulike 
former for sosiale fenomen og sosial praksis, til de utforskedes egne epistemologier (erkjennelses- og 
kunnskapsformer) og ontologier (forestillinger og verdensbilder). Faget har fokus både på hvordan folk selv gir 
representasjon til den verden av sosiale og kulturelle praksiser og fysiske forhold som de lever i og hvordan vi – 
som vitenskapsfolk – griper og fremstiller disse fenomenene i verden. «Anthropological knowledge is defined 
as much by an epistemology as by the purported ontology of its objects of interest» (Hastrup, 2004, s. 456). 
Den postmoderne, konstruksjonistiske bølgen i samfunnsvitenskapene på 1980-tallet fikk et dypt og bredt 
nedslag i antropologien. Synsmåter hentet fra humaniora og metaforen «kultur som tekst» med redskaper som 
dekonstruksjon og selvrefleksivitet fant sterk grobunn i et fag som i sin konstitusjon allerede hvilte på et 
relativistisk grunnlag. 
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vitenskapelige tekster. De er mottakere og brukere av den vitenskapelige kunnskapen som 

blir produsert. Forskergruppa er kunnskapsprodusenter som innhenter data om 

selvhjelpsaktørenes praksis, selvhjelpsarbeid og selvhjelpsgrupper, vi er fortolkere av deres 

virksomhet. Til dels er vi «selvhjelpskritikere» i rollen som fortolkere. Samtidig virker vi som 

en type selvhjelpsaktører gjennom å skrive artikler og holde foredrag og bidrar derved til å 

spre kunnskap om og legitimere en bestemt type sosial aktivitet. I tillegg har vi hatt en rolle 

som pengeinnhentere ved å skrive nye søknader om forskningsmidler og argumentere for 

viktigheten av å forske på dette feltet. Rammene for, og utformingen av, prosjektet 

illustrerer slik grunnleggende trekk ved en Mode 2 form for kunnskapsproduksjon der 

grensene mellom politikk og vitenskap transformeres. Kunnskap og kunnskapsproduksjon er 

betinget av «contextualization» som skjer i en form for felt eller halv-offentlighet («Agora») 

hvor aktører utenfor vitenskapelige miljøer er med på både å skape og validere kunnskap slik 

at den blir mer eller mindre «sosialt robust» (Nowotny et al., 2001). 172 

I vårt prosjekt har forskerne og de utforskede en felles målsetting om å identifisere 

virksomme faktorer i selvhjelpsarbeid. De sentrale selvhjelpsaktørene er sterkt opptatt av 

kunnskapsbegrepet og har i mange år arbeidet med å forme og ta i bruk særlig begrepet 

«erfaringsbasert kunnskap». Prosjektet er et eksempel på hvordan «kunnskapssamfunnet» 

gir føringer for at forskerne og de utforskede kan komme til å ha overlappende 

kunnskapsprosjekter.173 Samtidig vil forskningens oppgave være å ta et skritt videre og i 

større grad diskutere premisser for kunnskapsproduksjon og gi andre forståelsesrammer enn 

informantene har mulighet for.174  

Da antropologen Cicilie Fagerlid gjorde feltarbeid blant unge, velutdannede 

andregenerasjons britiske sørasiater i London, opplevde hun at informantene ikke bare 

sjekket ut hennes motivasjon for å gjøre feltarbeid og hva slags perspektiv hun ville anlegge i 

analysen av materialet. Underveis hadde de forslag til hvilke teoretiske perspektiv hun burde 

anvende, og flere ganger måtte antropologen «studere oppover» og lese seg opp på den 

teoretiske kunnskapen informantene allerede hadde tilegnet seg. Fagerlids tema var 

identitetsformasjon. Hun oppdaget at informantene allerede hadde inkorporert 

antropologiske perspektiv og fagdebatter i sin selvforståelse og identitetspolitikk. 

«Objektet» identitet var med andre ord allerede formet av antropologisk kunnskap før 

antropologen ankom feltet (Fagerlid, 2005). 

                                                      
172 Samtidig er de relasjonelle aspektene ved kunnskapsproduksjon noe all samfunnsvitenskapelig (og for den 
del naturvitenskapelig) forskning aktivt må forholde seg til. 
173 Uten å gå nærmere inn på likheter og forskjeller, er det et interessant sammenfall mellom 
selvhjelpsaktørenes arbeid for å fremme erfaringsbasert kunnskap og antropologiens kunnskapsgrunnlag, som 
fremkommer gjennom å erfare så mye som mulig sammen med informantene. 
174 Hastrup fremhever at forskeren har en dobbel posisjon av å være både innenfor og utenfor erfaringen 
generert gjennom feltarbeidet. Gjennom bruk av fantasi og forestillingsevne og kunnskap om «det ordinære», 
kan hun senere koble situasjoner sammen til meningsfulle narrativer og fortolkninger som kan gi andre 
forståelsesrammer og sammenhenger enn de utforskede selv står i en posisjon til å se. «I am speaking of a 
delibarate alienation from the world of study in order to understand it as it cannot understand itself» (2004, s. 
468). På bakgrunn av Fagerlids erfaring (se over), er poenget imidlertid ikke opplagt gyldig i alle 
sammenhenger. Dette blir særlig tydelig i en senmoderne tid basert på «hyper-refleksivitet». 
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Vi har sett tidligere i kapitlet hvordan relasjonen til de utforskede – i form av deltakere i 

selvhjelpsgrupper – inneholder vanskelige etiske avveininger og krever stor varsomhet i 

gjennomføring av feltarbeid og utskriving av materialet. Prosessen omkring validering av 

data i dialog med denne gruppen informanter viste seg forholdsvis ukomplisert. Relasjonen 

til selvhjelpsaktørene som står i spissen for den nasjonale satsingen har imidlertid vist seg 

mye mer krevende å håndtere. Ved siden av sammensatte roller, kompliseres relasjonen av 

at spørsmål om fortolknings- og representasjonsmakt blir tematisert i et felt som er knyttet 

opp til politiske betingelser. Datainnsamling og validering av data hadde også i større grad 

form av en overlappende og kontinuerlig prosess enn ved feltarbeidet i gruppene, noe som 

ga vedvarende rom for forhandlinger.  

Selvhjelpsaktørene er «profesjonelle lek-eksperter», forskerne blir vitenskapelige eksperter 

på samme felt. I denne typen konstellasjoner kan man tenke seg at de to ekspertrollene kan 

understøtte og/eller utfylle hverandre eller konkurrere om de mest legitime fortolkningene 

og representasjonene. De utforskede har ikke foreslått teoretikere vi skal anvende, men de 

har gitt mange innspill til hvordan vi skal forstå feltet og deres egen praksis og vi har hatt 

møter med intense diskusjoner. En nøytral og distansert forskerrolle er ikke mulig å innta 

dersom vi vil gripe meningsaspektet i deres virksomhet. Den kontinuerlige dialogen med de 

utforskede og den interessen de viser for perspektiv og resultater tvang oss samtidig til å 

reflektere rundt og skjerpe det vi ser som vår egen faglighet. Som vist, var en slik 

tydeliggjøring gjennom presentasjon av metodisk fremgangsmåte, etiske avveininger og 

analytisk fokus et krav som også ble fremmet av deltakere i forhandlingene om å få adgang 

til selvhjelpsgruppene. 

Kunnskapsproduksjon i kunnskapssamfunnet, med nedbygging og perforering av grenser 

mellom forskere og informanter (både geografisk, sosialt og kulturelt, til og med faglig), 

bidrar til at informantene i større grad blir premissgivere for – og deltakere i – ambisjonen 

om å fortolke deres praksis og livsverden og oversette mening mellom ulike sosiale og 

kulturelle kontekster.  
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Kap. 5 Ytre grenser – indre risiko. Selvhjelpsgrupper som 

transformerende praksis  

 

 «Ja visst gör det ont när knoppar brister» – Karin Boye175 

 

Deltakere som har gått en stund i gruppe og fått utbytte av arbeidet, beskriver ofte gruppa 

som en form for fristed. Et emosjonelt og relasjonelt fristed: «Her kan jeg være meg selv», 

«Her kan jeg si ting jeg ikke sier til noen andre», «Åh, det er så deilig å komme hit og snakke 

om noe som er viktig!»  

Dette fristedet oppleves samtidig av deltakerne som sårbart og preget av stor personlig 

risiko. Det gjelder ved oppstart og i de første fasene av gruppearbeidet, men er også en 

viktig faktor langt senere i forløpet. For eksempel forteller Randi i intervju hvor usikker hun 

lenge følte seg i gruppa, hvor redd hun var for å fortelle noe vesentlig om seg selv, og hvilke 

strategier hun brukte for å unngå det. Litt etter litt vokste det frem en tillit mellom 

deltakerne og gradvis turte hun å komme inn på vanskelige tema i livet sitt. Møtene kunne 

inneholde alt fra konflikter, vanskelige og nærgående spørsmål til støtte og omsorg. Det 

Randi legger aller mest vekt på, er hvor avgjørende det var for henne at hun etter hvert følte 

seg godtatt: «Det opplevde jeg veldig her, en aksept …» Aksepten fra gruppa bidro til at hun i 

større grad begynte å akseptere seg selv og sine, til tider skjulte og skamfulle, 

handlingsmønstre. Da de gradvis føltes mindre skamfulle, opplevde hun dem som mindre 

truende og lettere å håndtere i hverdagen. Hun føyer til om prosessen, også etter at hun 

begynte å føle seg akseptert: «Men man legger litt livet sitt i andres hender. Og det er 

sårbart, det er faktisk veldig risikabelt!» 

I dette kapitlet skal jeg ta for meg selvhjelpsgruppa som et på samme tid trygt og beskyttet, 

sårbart og risikofylt, sosialt rom. Det er et rom som gjennom en viss prosedyre legger til 

rette for at folk skal kunne endre seg og sine relasjoner. Slik kan gruppa betraktes som en 

type ritual. Et ritual hvor hensikten både er å bringe folk fra en tilstand og over i en annen og 

å bidra til forbedret livssituasjon. Selvhjelpsgruppa har derfor fellestrekk med både et 

overgangsritual og et transformerende healingritual. 

Mye av den indre dynamikken i gruppene ligger i at gruppenes form og struktur kombinerer 

kjennetegn ved utrygge og risikofylte overgangsritual med trekk som karakteriserer trygge 

og fortrolige bakrom. Felles for begge – om enn i ulik grad og på ulike måte - er betydningen 

av å markere og opprettholde ytre grenser for indre dynamikk. Ritualet er formet for å gi 

deltakere nok trygghet til å tørre å begi seg ut i personlige endringsprosesser. Med Selvhjelp 

                                                      
175 Fra diktet «Ja visst gör det ont» i samlingen «For trädets skuld» (1935). 
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Norges formulering: «Det er først når gruppa er trygg nok til å takle det utrygge, at den 

virkelige selvhjelpen kan begynne» (SN & NSF, 2001/2009, s. 14). 

Del I tar utgangspunkt i Selvhjelp Norges virkningsteori med særlig henblikk på verdier 

omkring endring og transformasjon. Jeg viser hvordan selvhjelpsgruppene relaterer seg til to 

hovedtradisjoner for healingritualer, dette leder over i en diskusjon av hvordan 

overgangsritualer generelt, og initieringsritualer spesielt, kan kaste lys over 

selvhjelpsgrupper som sosial praksis. I forlengelsen av denne sammenlikningen, går jeg 

nærmere inn på igangsetterens rolle som rituell ekspert og gir enkelte empiriske eksempler 

på dilemma og spenningsforhold knyttet til utøvelse av rollen. Bolken avrundes med en 

drøfting av deler av SNs kunnskapssyn og hvordan igangsetter-rollen legemliggjør dette.  

Betydningen av de fysiske og symbolske grensene rundt gruppa og hvordan de bidrar til å 

definere relasjoner og samhandlingsprosesser innad i gruppene, er tema i del II. Jeg gir 

eksempler på hvordan grensene håndteres og ser spesielt på konsekvenser av at 

samhandlingen i gruppa i utgangspunktet er avsondret fra andre kontekster og hvordan det 

kan virke inn på deltakernes mulighet for selvpresentasjon og «kildekritikk». I analysen vil jeg 

forsøke å få frem den særegne dynamikken som ligger i kombinasjonen av gruppa som et 

trygt «bakrom» (Goffman) og et riskofylt overgangs- og helbredelsesritual. 

I del III diskuterer jeg aspekter ved Selvhjelp Norges virkningsteori som jeg vil hevde er dypt 

forankret i den protestantiske kulturarv og uttrykker senmoderne verdier omkring personlig 

utvikling, synet på lidelse og forståelse av selvet. Sentralt i denne forståelsen står idéen om 

smerte som transformativ kraft.  

Kapitlet legger hovedvekten på rammene for og struktureringen av samhandlingsprosessene 

i gruppene. Hvordan de konkrete prosessene utvikler seg, diskuterer jeg mer inngående i de 

neste kapitlene. 

Del I Endring og transformasjon 

Selvhjelp Norges virkningsteori  

I introduksjonskapitlet presenterte jeg noen av de overordnede og mest brukte 

definisjonene av «selvorganisert selvhjelp». Her skal jeg trekke frem formuleringer som tar 

for seg mer avgrensede aspekter ved gruppeprosessene.176 

Hovedbudskapet i Selvhjelp Norges retorikk og formidlingsarbeid er at selvhjelp er en form 

for personlig endringsarbeid som foregår i et samspill med andre mennesker. I hovedsak 

skjer dette endringsarbeidet i en selvhjelpsgruppe, uten leder eller formell ekspertise. 

Selvhjelp Norge legger samtidig vekt på at selvhjelp er en tilnærming deltakerne tar med seg 

og anvender i kontekster utenfor gruppesettingen (se kap. 12). Hensikten med 

gruppedeltakelse er at enkeltdeltakerne skal få hjelp av fellesskapet til å ta fatt på og forme 

                                                      
176 Til dels bruker NSF/Selvhjelp Norge uttrykket «selvhjelpsspråk» om ord og begrep for å betegne praksisen 
(Lundgren kaller det "självhjelpens retorik" ( Lundgren, 2010)). 
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en utviklingsprosess. Formålet er ikke å oppnå et «resultat» i form av en avgrensbar og 

definert virkning, men å skape en åpen form for endringsprosess med rom for stor, 

individuell variasjon: «Arbeid i en selvhjelpsgruppe handler ikke om å nå et spesielt mål eller 

lære seg en spesiell teknikk. Målet er å få i gang en forandringsprosess slik at hver og en kan 

finne sin egen vei» (SN & NSF, 2001/2009, s. 11). Et annet sted formuleres det slik: «Arbeid i 

selvhjelpsgrupper (…) gir ikke alltid umiddelbare resultater og er tidkrevende. Problemer blir 

ikke borte. (…) Erfaring fra et stort antall selvhjelpsgrupper viser at resultatet er forandring, 

ikke nødvendigvis endelige løsninger eller ‘fremskritt’» (Godager & Talseth, 2013). 

Målsettingen er at man gjennom følelsesmessig bearbeiding skal oppleve større grad av 

personlig kontroll og bedre håndtering av livssituasjon:  

Å ta eierskap (erkjennelse) til egne vanskelige følelser er grunnlaget for 

bevisstgjøring og endring (…). Gjennom dette setter den enkelte seg i stand 

til å håndtere egen livssituasjon bedre. Prosessen med å ta eierskap til eget 

problem er ofte smertefull og kan ta tid, men oppleves ofte forløsende i 

forhold til muligheten til å ta kontroll og oppleve mestring (Selvhjelp Norge, 

2007b, s. 5) 

«Sette seg i stand til» å håndtere livssituasjonen bedre, «eierskap til eget problem», «ta 

kontroll» og «oppleve mestring» er alle rettet mot at deltakere skal endre seg selv. Selv om 

Selvhjelp Norges talemåte holder fokus på enkeltindividet, vil en slik endringsprosess mer 

eller mindre direkte også innbefatte å endre de relasjonene man inngår i som en del av 

«livssituasjonen». Selvhjelpsprosessen er basert på relasjonelt arbeid, både innad i gruppa 

og utad. Gjennom utprøving og bygging av nye relasjoner i gruppa, kan individet sette seg i 

stand til å bedre håndtere relasjoner i kontekster utenfor gruppa.  

Dette arbeidet ansees som smertefullt og krevende, fordi det innebærer ikke bare læring og 

endring, men en mer grunnleggende transformasjon av individet: «Vi har dannet oss et bilde 

av oss selv som vi må plukke fra hverandre og bygge opp på nytt. Det krever mot. Men det 

krever også samspill med andre mennesker – fordi det nettopp er i samvær med andre at de 

ubevisste mønstrene våre blir synlige» (SN & NSF, 2001/2009, s. 8).  

Dette er sterke formuleringer. Å «plukke fra hverandre og bygge opp på nytt» viser til at man 

går inn i en prosess hvor ens selvbilde omformes. Det innebærer langt mer enn «endring» 

eller «forandring», det peker mot en identitetsmessig transformasjon. Handelman definerer 

transformasjon som en prosess hvorved et fenomen omformes til et annet (1990, s. 31) . 

Berger og Luckmann opererer med ulike grader av modifisering av individers subjektive 

virkelighet, der det de kaller alterasjon representerer et ytterpunkt, en total omforming av 

denne virkeligheten (1983/1966, s. 181) . Alterasjon krever en re-sosialiseringsprosess. I 

Selvhjelp Norges forståelse legger selvhjelpsgruppene til rette for en delvis resosialisering. 

Det er et mål at deltakerne, i ulik grad, kan finne nye måter å forstå og tolke seg selv og sine 

relasjoner til signifikante andre. 
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Vi ser at det i formidlingsarbeidet er en slags pendling mellom vektlegging av 

selvhjelpsarbeid som svært krevende og med stort potensial for personlig transformasjon og 

en mer beskjeden ambisjon om å sette i gang endringsprosesser. Poenget er at man 

begynner på en prosess og selv bestemmer hvor langt den skal utvikles.177 Samtidig med 

skissering av denne bredden i «bruksmuligheter», legger Selvhjelp Norge likevel størst vekt 

på selvhjelpsarbeidets transformerende potensial og muligheten for «forløsning», slik som 

det uttrykkes i ett av sitatene over. 

Transformasjonsprosesser medfører stor personlig usikkerhet og risiko. Målet om økt 

mestring og balanse forutsetter at man tør å åpne opp for – og lærer seg å tåle – det 

motsatte: «Selvhjelp handler om å våge å være til stede i situasjonen her og nå (…) Det 

dreier seg altså om å våge å være til stede i livet sitt og slippe litt på kontrollen» (Selvhjelp 

Norge, 2007b, s. 4). Et annet sted: «Veksten i selvhjelpsarbeidet ligger i å våge seg ut i utrygt 

farvann. Det er derfor det er viktig å si «akkurat nå opplever jeg at», selv om du vet at det 

kan ende i en situasjon du ikke har kontroll over (…)» (SN & NSF, 2001/2009, s. 14). Det 

dreier seg om risiko på flere plan; risiko der og da, i samhandlingen med de andre på gruppa. 

I et lengre tidsperspektiv dreier det seg om risiko knyttet til egen identitetsforståelse. 

Arbeidet fordrer at man viser vilje til å se seg selv i et nytt lys, noe som kan rokke ved 

forestillingene om hvem man er og hvordan andre oppfatter en, hvordan og hva man kan 

endre på og hva man kan komme til å bli.  

Transformasjonsprosesser vil som regel innebære ubehag: «Prosessen med å ta eierskap til 

eget problem er ofte smertefull og kan ta tid» (jf det lengre sitatet over). Selvhjelp Norge 

vektlegger det tvetydige i følelsesmessig smerte; det som gjør vondt, er samtidig produktivt. 

Det er ved å ta tak i det vonde, ikke gå utenom, at den enkelte kan utvikle seg videre.  

Hvis selvhjelpsgrupper er arenaer for ulike grader av endring og transformasjon: Hvordan 

skapes et slikt sosialt rom hvor folk kan tørre å gjøre seg sårbare overfor hverandre og begi 

seg ut i det ukjente? Hvordan struktureres gruppeprosessen, hva kan vi lære av å se på 

forholdet mellom ritualets utgangsform og de muligheter det gir for typer av dynamikk 

mellom deltakerne? 

Ritualer for endring og helbredelse 

I et etter hvert klassisk arbeid, trekker Handelman (1990) et hovedskille mellom ritualer som 

”models” og ritualer som ”mirrors”. Ritualer av modell-typologien har en relativt tydelig 

målsetting og virker innenfor en kontekst av mål- og middelrelasjon. De er transformative. 

Dette innebærer mer enn bare endring eller utvikling. Som nevnt over, dreier transformasjon 

seg om mer dyptgripende prosesser der et fenomen transformeres til et annet fenomen. 

Ritualer som mirrors har derimot som (mer eller mindre uuttalt) mål å reflektere og 

                                                      
177 Dette svarer for øvrig til den empiriske variasjonen blant deltakere når det gjelder hva de mener deltakelse 
har betydd for dem og hvilke endringsprosesser jeg har kunnet observere over tid, noe som har klar 
sammenheng med hvor lenge de har gått i gruppe: Fra deltakere som mener selvhjelpsgruppa har bidratt til 
kursendring i livet og hvor det er tydelig at de endrer seg underveis i gruppearbeidet, til deltakere som ikke 
synes de fikk så mye igjen for arbeidet (se kap. 3). 
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opprettholde samfunnets eksisterende orden. Ritualet kan enten være av en type som snur 

samfunnets normer og strukturer på hodet, og eventuelt fungere som en «lufteluke», slik 

som i tradisjonelle karneval. Eller de kan mer direkte befeste samfunnets selvforståelse for 

eksempel gjennom å fremstille historiske forløp og tradisjoner som bygger oppunder en 

felles identitet (et eksempel er nasjonaldagsfeiringer). Begge formene for «speilende» 

ritualer har slik en refleksiv funksjon ved å tematisere samfunnsstrukturer og -verdier. 

Denne refleksiviteten er imidlertid ikke ment å bevirke endringer. 

Ifølge Lindquist (2005) har helbredelsesritualer generelt form av «models»-ritualer. Hun 

viser til Csordas, som sier at slike ritualer transformerer «self as a bodily being» (Lindquist, 

2005, s. 158). Waldram, som arbeider innenfor medisinsk antropologi, mener derimot at det 

går et skille mellom helbredelsestradisjoner som først og fremst har en gjenopprettende – 

restorativ – målsetting, og tradisjoner med en transformativ målsetting (Waldram, 2013). 

De to healingtradisjonene innebærer ulike forestillinger med hensyn på tid: Restorativ 

healingpraksis har som mål å gjenopprette en tidligere tilstand. I den forstand forutsetter en 

slik praksis at det har eksistert en slik tilstand som man kan gå tilbake til, og den må 

oppfattes som meningsfull og ønskverdig. Transformativ praksis søker ikke å gjenopprette en 

tidligere tilstand, men å skape en ny. I begge tilfelle er målet en form for ekvilibrium, en 

tilstand av balanse. Restorative og transformative healingtradisjoner kan anta rene former, 

eller elementer fra de to kan opptre samtidig i konkrete praksiser. Slik jeg forstår Waldram, 

kan man tenke seg restorative og transformative praksiser som poler i et kontinuum. 

Skillet mellom restorative og transformative healingtradisjoner finner vi i så vel tradisjonelle 

som moderne samfunn. I vestlig helbredelsestradisjoner kan den biomedisinske tradisjon 

defineres som restorativt orientert, med formål å finne en «kur» som gjenoppretter en 

tidligere tilstand av god helse. Det gir gode muligheter for å identifisere resultatet og fastslå 

om målsettingen er nådd eller ikke. Vestlig psykoterapeutisk orienterte praksiser har 

derimot transformasjon som målsetting. Det gjør fastsettelsen av «outcome» langt 

vanskeligere. For det første vil målsettingen i seg selv være diffus (endre seg selv), for det 

andre ansees den ofte som en mer uavsluttet prosess (man kan fortsette å utvikle seg etter 

endt behandling).178 Som jeg skal komme tilbake til, oppfatter jeg skillet mellom restorative 

og transformative tradisjoner som viktig fordi det dreier det seg om hvordan man ser for seg 

forholdet mellom årsak og virkning og dermed hva problemet består i, hvordan det best kan 

håndteres og hva som betraktes som ”resultat” eller effekt.  

                                                      
178 Vestlige, terapeutiske praksiser som psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, ulike former for gruppeterapi, 
kognitiv terapi og en rekke andre beslektede tilnærminger (gestalt, psykodrama m. fl.) kan alle sees som 
rituelle praksiser som hører til i typologien «models». De har som formål å bevirke varig transformasjon i 
personers tanke- og følelsesliv og til dels handlemåter. Det er til dels betydelige forskjeller mellom dem når det 
gjelder hvilket nivå de retter seg inn mot og hvor og hvordan man ser for seg relasjonen mål-middel og hvordan 
transformasjonene skal finne sted. Man kan muligens si at de kognitivt orienterte behandlingsformene i en viss 
forstand begynner med målet (men også her er mål og middel overlappende); man begynner med å endre 
tanke- og handlemønstre og forutsetter at dette vil virke tilbake på formingen av følelser. Mens i 
psykodynamisk orienterte terapier, begynner man med følelsene og antar at transformasjon av disse (delvis) vil 
bevirke endring i tanke- og handlingsmønstre. 
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Selvhjelp Norges virkningsteori plasserer seg klart innenfor en transformativ 

healingtradisjon. Målsettingen er å komme i gang med en personlig endringsprosess der det 

ikke er definert noe klart endepunkt; «hver og en må finne sin egen vei». Både prosessen og 

målsettingen (virkningen) sees som ganske åpne med stort rom for individuell variasjon. 

Samtidig finner vi også restorative elementer. Et mye brukt uttrykk i formidlingsarbeidet er 

«Å gjenerobre egne krefter»: «Utgangspunktet for selvhjelpsarbeid er en grunnleggende tro 

på individets iboende ressurser og muligheter. Også betegnet som empowerment – 

gjenerobring av egne krefter» (SN & NSF, 2001/2009, s. 9, original utheving). «Å gjenerobre» 

vil innebære å gjenopprette noe som har gått tapt: «Selvhjelp er å finne tilbake til signalene 

våre – og gjenerobre vår medfødte evne til å skille mellom hva som kjennes vondt og godt.» 

(s. 8). Med andre ord er det et mål å gjenfinne noe av barnets evne til å være i verden, noe 

opprinnelig og kulturelt ubesudlet.179 

Den transformative grunnholdningen gjenspeiles i at samhandlingsprosessene innad i 

gruppene er relativt løst strukturert. Som vi så i forrige kapittel, gis det rammer og prinsipper 

for hvordan samtalene kan foregå og hvordan man snakker sammen. Flere av disse gir i seg 

selv stort rom for tolkninger. For eksempel: «Ikke gi råd», «snakk ut ifra deg selv», «ikke si 

mer enn du er klar for». De tydeligste prinsippene har form av noen få, klare regler for 

markering av symbolske grenser rundt gruppa (anonymitet og konfidensialitet, se kap. 3). 

Det kan synes overraskende at et ritual med en målsetting om transformasjon har såpass 

preg av å ha det jeg vil kalle en åpen rituell grammatikk som krever forhandlinger deltakerne 

imellom. Som jeg har vært inne på (kap. 1 og 2), er viktige fellestrekk i ulike former for 

selvhjelpsarbeid arbeidsmåter som fremmer egalitet, gjensidighet og bruk av erfaringsbasert 

kunnskap. Det er imidlertid betydelige forskjeller i modeller for å få til dette. I AA er 

målsetting og prosedyre for arbeidet langt mindre åpen enn i SN-modellen. Målet er klart og 

entydig og felles for alle som definerer seg som alkoholikere: Å slutte å drikke og holde seg 

edru (Denzin, 1993). Veien dit går gjennom de 12 trinn, som strukturerer den enkeltes 

endringsprosess gjennom bestemte faser deltakerne skal gjennom. Samtalene på møtene er 

langt mer formalisert enn i SN-grupper, med prosedyrer for åpning, avslutning og hvordan 

ordet fordeles underveis (Brottveit, 2013a, 2019a). Som jeg skal komme tilbake til, er to av 

de viktigste forskjellene fra SN-grupper at AA-grupper ikke tillater «cross-talk», det vil si at 

man ikke skal kommentere eller diskutere andres fremlegginger (bortsett fra å trekke 

paralleller til andres historier) og at AA-grupper kan ha turnover av medlemmer, mens SN-

grupper lukkes etter oppstart. Dette gir grobunn for ulike typer samhandlingsdynamikk i SN 

og AA og ulike utviklingsforløp for gruppene, noe som til dels også gir ulike betingelser for 

deltakernes endringsprosesser. 

                                                      
179 Forestillingen om kultur og sivilisasjon som forstyrrende og ødeleggende for menneskets egentlige drifter og 
evner har lang tradisjon i vestlig tenkning fra og med opplysningstiden. Jamfør for eksempel Rousseaus skrifter 
og Freuds analyse i essayet Ubehaget i kulturen (Freud, 1992/1964). 
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SN-modellens praktisering av en relativt bevegelig, rituell grammatikk fremstår som særlig 

interessant når vi ser at gruppenes form har sterke likhetstrekk med tradisjonelle 

overgangsritualer.180 

Rites de passage – å åpne dører til nye rom 
Klassiske overgangsritualer – rites de passage – representerer en særlig potent og tydelig 

form for ritualer av modell-typen. Det er praksiser med stor transformativ kraft som er 

utformet for å markere og håndtere overgangsfaser og livskriser. Den franske etnografen og 

folkloristen Arnold Van Gennep, som tidlig på 1900-tallet utviklet teorien om rites de 

passage, illustrerer ritualets betydning ved å bruke et bilde av tilværelsen som et hus med 

mange værelser; når individet skal over i et nytt rom, åpner ritualet døren til dette nye 

rommet.  

Med utgangspunkt i studier i tradisjonelle samfunn, finner Van Gennep at overgangsritualer 

er strukturert etter et felles, underliggende mønster: En separasjonsfase, hvor individet trer 

ut av sine vante omgivelser og det etableres fysiske og symbolske grenser for å klargjøre 

individet for selve hovedfasen: Liminalfasen. Det er en periode preget av stor usikkerhet, der 

samfunnets vanlige normer og hierarkier settes til side eller snus på hodet, deltakerne ribbes 

for statusmarkører og stiller på like fot og hvor individet omformes til sin nye status. Ritualet 

avsluttes med en inkorporasjonsfase hvor individet reintegreres gjennom samfunnets 

anerkjennelse av den nye statusen. Denne, i prinsippet, lineære oppbyggingen er generell 

for alle typer rites de passage og viser slik til fellesmenneskelige og universelle trekk for å 

takle livskriser og -overganger. Ritualer kan vise stor variasjon når det gjelder lengde, grad av 

markering og elaborering av de ulike fasene, men et hovedpoeng er at ethvert 

overgangsrituale vil inneholde alle fasene, i en eller annen form (Van Gennep, 1960).181  

Den liminale fasen er som regel mest elaborert i typer av initieringsritual hvor deltakerne 

læres opp og blir utsatt for ulike prøvelser i transformasjonsprosessen fra én status til en 

annen. I tradisjonelle småskalasamfunn gjelder dette særlig initieringsritual som markerer 

overgangen fra barn/ungdom til voksen. Novisene atskilles fra samfunnet og samles i egne 

hytter eller leire over en lengre periode under ledelse av rituell ekspertise. De må utføre 

vanskelige og til dels farlige oppgaver (et av de mest kjente etnografiske eksemplene er fra 

masaiene i Kenya og Tanzania, hvor guttenovisene må dra ut på jakt og drepe en løve). 

Ritualet tematiserer og setter til dels spørsmål ved den sosiale og kosmologiske orden, blant 

                                                      
180 Ifølge den britiske antropologen og psykoterapeuten James Davies vil man generelt finne store likheter 
mellom terapeutiske prosesser og fasene i klassiske overgangsritualer (Davies, 2012). I psykoterapi legges det 
til rette for at individet trer ut av sine vante omgivelser og går inn i en prosess hvor gamle sannheter står for 
fall, en fase preget av eksistensiell usikkerhet, grenseoverskridelse, utforsking og erverving av ny kunnskap. Det 
er en fase for reorientering og forvandling. Hensikten er å komme ut på den andre siden som en – i mer eller 
mindre grad – annen person enn den man gikk inn som. 
181 I noen tilfelle kan for eksempel initieringsfasen være langvarig, i andre svært kort, eller til og med bli 
«utsatt» og integrert i en senere utføring av et ritual. 
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annet ved å la novisene få tilgang til hemmelig kunnskap og fremvise symbolske markeringer 

av de farlige kreftene som kan true denne ordenen (Turner, 1967).182 

I Selvhjelp Norges modell for selvhjelpsarbeid finner vi liknende elementer. Deltakerne – 

novisene – trer ut av sine vante sosiale sammenhenger og samles på en skjermet arena, 

markert med fysiske og symbolske grenser (anonymitet og taushetsplikt, avskjermet rom, 

tydelige rammer for tidsbruk på møtene). De innvies i ritualet og arbeidsmåtene av en 

igangsetter, en erfaren selvhjelper, som gir dem redskaper, «hemmelig kunnskap» 

(brosjyrer, samtaler med dem om prinsipper for arbeidet) for hvordan de kan arbeide 

sammen og slik få til en form for personlig transformasjon. Deretter overlates gruppa til seg 

selv og gjennomgår – om de får til å arbeide sammen – en lengre liminalfase før gruppa 

oppløser seg selv og deltakerne «reintegreres» i samfunnet når deltakerne synes de har 

kommet videre med seg selv og sin egen livssituasjon og ikke lengre har utbytte av 

deltakelse.  

I moderne samfunn vil inkorporasjonsfasen ofte være lite markert, det signaliseres ikke 

nødvendigvis overfor omgivelsene at novisen har antatt en ny status.183 Dette vil i stor grad 

gjelde for deltakere i selvhjelpsgrupper (og i mange andre terapeutisk orienterte 

transformasjonsprosesser); om man selv føler at man har gjennomgått en 

forandringsprosess og endret syn på seg selv og sine relasjoner, og om omgivelsene til dels 

også kan registrere endringene, annonseres det som regel ikke og det finnes ikke noen 

definert, ny status deltakeren kan tre inn i. En deltaker illustrerte spennet mellom opplevd 

forandring og manglende synliggjøring utad da han noen måneder ut i gruppeprosessen sa at 

han hadde begynt å fortelle venner og familie at han gikk i gruppe, «sånn at de skjønner 

hvorfor jeg har forandret meg». 

I selvhjelpsgruppene – som i initieringsritual generelt – er liminalfasen den lengste, viktigste 

og mest elaborerte. Det er her selve transformasjonsprosessen finner sted. Den britiske 

antropologen Victor Turner «gjenoppdaget» og videreutviklet Van Genneps teori med 

spesiell interesse for denne fasen.184 Han betegner det å befinne seg i en liminalfase som 

                                                      
182 Rites de passage som analytisk modell har fått stor utbredelse i beskrivelse av en rekke ulike empiriske 
fenomen og har hatt gjennomslag i mange fagtradisjoner. Til dels brukes begrepet metaforisk og mindre grad 
teoretisk, som når uttrykket har spredt seg til bruk – om ikke i dagligspråk – så i deler av offentligheten. Da jeg i 
et foredrag for et allment publikum la frem hvordan prosesser i selvhjelpsgrupper er lagt opp og hvordan de 
som oftest forløper i tre hovedfaser, forsøkte jeg å forklare hva et ritual kan være og viktige trekk ved et 
«overgangsritual». Da rakte en tilhører opp armen: «Er det rites de passage du mener?» At begrepet og 
modellen er velbrukt, betyr imidlertid ikke at de er forslitt.   
183 Dette er en slutning jeg trekker på bakgrunn av Bells poeng om at i høyt industrialiserte samfunn (hun viser 
særlig til Nord-Amerika), vil rite de passage (utenom små, tette fellesskap og subkulturer) generelt ha form av å 
være mindre organisert og rutinisert (Bell & Aslan, 2009, s. 100-101). De ytre rammene for en selvhjelpsgruppe 
er strengt organisert, men reintegreringen retter seg ikke mot en ny status innenfor dette fellesskapet, men til 
en subjektivt omdefinert posisjon i den øvrige livsverdenen. Selv om det i vårt samfunn i mange 
sammenhenger praktiseres synlige feiringer, for eksempel ved konfirmasjon, eksamen, osv., er et rituale som 
konfirmasjon imidlertid ikke lenger en markør for en tydelig statusovergang (russefeiringen har delvis overtatt). 
Ungdomstiden er forlenget og det er uklare kriterier for når man skifter status til voksen.  
184 Arbeidet ble oversatt til engelsk først i 1960, og det var etter dette teorien fikk stor utbredelse og 
innvirkning. Van Genneps teori er basert på litteraturstudier av andres etnografiske eksempler, mens Turners 
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«liminalitet». Det er en tilstand av usikkerhet, av forvirring, av å gå fra noe kjent til ukjent, av 

å være «betwixt and between» (Turner, 1967). I en viss forstand å være kategorisert som 

noe ukategorisert, en tilstand kjennetegnet av paradokser, ubestemmelighet, omrokkering 

av vante kategorier og de maktesløses makt (Babcock & MacAloon, 1987, s. 10). Turner ble 

etter hvert mer og mer interessert i hvordan liminalitet manifesterer seg i moderne 

livsformer og hvordan liminale faser gir rom for kreativitet og refleksivitet (Turner, 1974). 

Liminalitet kjennetegnes av «anti-struktur», noe som gir frihet til nyskaping; «A realm of 

pure possibility whence novel configurations of ideas and relations may arise” (Turner 1967, 

s. 97). I industrialiserte samfunn vil denne kreativiteten i det liminale i større grad kunne 

“slippe frem” enn i tradisjonelle samfunn, hvor den sosiale strukturen som omslutter ritualet 

er så tvingende at kimen til «det liminoide», forstått som nyskapende prosesser, i de fleste 

tilfeller presses tilbake og omsluttes av de dominerende, sosiale normene.185 

I selvhjelpsgruppene oppleves liminalfasen som risikofylt og som givende – med kreativt 

potensial – når den lykkes. Samhandlingen mellom deltakerne er risikabel ved at man i 

utgangspunktet vet lite om de andre deltakerne, man må prøve seg fram, man vet ikke om 

det man sier og gjør vil anerkjennes av de andre, og hva og hvordan de vil bringe sine 

reaksjoner til torgs. Når igangsetteren er ute, er det ingen seremonimester til å lede ritualet. 

Deltakerne prøver gradvis ut sosiale roller og relasjoner seg imellom. Det er forventet at 

deltakerne produserer «drivstoffet» til denne prosessen ved å bringe fram sårbare og 

personlige tema. Det skjer i en prosess hvor man i begrenset grad har definert hvor man skal 

og hva man skal bli, bare at en endring føles påkrevet. Det er en type endringsprosess som 

krever betydelig refleksiv innsats og vilje til læring (og til å tåle ubehag). 

I motsetning til mange initieringsritual, medfører imidlertid ikke deltakelsen direkte risiko i 

kontekster utenfor gruppesettingen. Det enkelte ritualet er ikke synlig for omverdenen. 

Ingen trenger å vite at du går der og i hvilken grad du får det til eller hva du «oppnår». 

Deltakelsen, om den er utbytterik eller ikke, har ingen direkte konsekvenser for den enkeltes 

sosiale status og livsverden for øvrig (jfr. manglende rituell elaborering av 

reintegreringsfasen). Det samme vil gjelde i liknende terapeutiske healingritualer som for 

                                                                                                                                                                      
videreutvikling er basert på eget, etnografisk feltarbeid blant Ndembufolket nordvest i nåværende Zambia. I 
studiet av sosial organisering hos Ndembuene hadde Turner på 50-tallet utviklet en interesse for symboler og 
rituelle praksiser og lanserte begrepet og teorien om sosiale drama (Deflem, 1991).  Gjennom dette 
kombinerte han strukturfunksjonalistiske perspektiv på sosial organisering med utvikling av et prosessuelt syn 
på sosialt liv. Det var nyskapende å argumentere for at ritualer ikke bare inngår som elementer i 
samfunnsmessige prosesser, men at de i seg selv er prosessuelle.  
185 Turner tok for eksempel for seg hvordan liminalitet (og communitas) var viktig i motkulturelle miljøer på 60-
tallet (1969). Begrepet «liminal» ble etter hvert så populært, – og til dels utvannet – at han introduserte 
begrepet «liminoid» som en slags lettversjon og spissing av «liminal» (Babcock & MacAloon, 1987). «Liminoid» 
er knyttet til komplekse, industrialiserte samfunn der den sosiale strukturen er basert på vareproduksjon og -
konsum (Turner, 1974). Samfunnsformasjonen er spesialisert og fragmentert og individer inngår i mindre grad 
som «totale personer» (han bruker ikke det begrepet), slik som i Ndembu- samfunnet og Ndembu-ritualene. 
«Liminoid» er et begrep for å fange «time-out» i form av fritidsaktiviteter, lek og konkurranse, opplevelser 
fremmet gjennom musikk, litteratur og teater og statusoverganger som bare gjelder deler av personen (for 
eksempel fra student til ansatt). Jeg bruker imidlertid begrepet «liminal» fordi det rommer dypere, personlige 
endringsprosesser over tid. 



 

124 

eksempel psykodynamisk orientert gruppeterapi og individualterapi.186 En forutsetning for å 

tematisere eksistensiell usikkerhet, å tørre å gjøre seg åpen og sårbar og å kunne feile, er i 

stor grad at det skjer på en beskyttet arena. Man kan si at gruppene er risikofylte for den 

enkeltes rolle innad og individets identitetsfølelse, men ikke direkte for livssituasjonen og 

relasjoner og kontekster man inngår i utenfor gruppa.187 Vi kan også anta at en slik 

usikkerhet oppleves mer håndterbar når den tematiseres innenfor en klart definert kontekst 

(man kan å gå ut av rommet etter to timer og eventuelt legge igjen noe av det emosjonelle 

arbeidet, slik at man ikke føler seg overmannet) og med en form for prosedyre (slik kan det 

gjøres, noen har gått denne veien tidligere). Frank og Frank (1991) fremhever nettopp 

hvordan en tillitvekkende form og prosedyre er et sentralt element for at deltakere skal ha 

tro på positiv endring i psykoterapi/helbredelsesritualer (se kap. 1). 

Liminalitet rommer fare og risiko kombinert med kraft og potens, noe som gir seg uttrykk i 

tvetydighet og ambivalens. Overgangsritualer er derfor markert med strenge fysiske og 

symbolske grenser mot omverdenen, i stor grad i form av tabuer. I selvhjelpsgruppene er det 

tydelige «tabuer» knyttet til de absolutte reglene for anonymitet og konfidensialitet. Viljen 

til å la «kaoskreftene» slippe frem, er avhengig av at det garanteres for ritualets ytre grenser.  

Før jeg ser nærmere på betydningen av grensene rundt ritualet for dynamikken innad i 

gruppa, vil jeg ta for meg igangsetterens rolle. 

Igangsetteren som autoritativ veiviser 

Selvhjelpsgrupper er for mange deltakere en ukjent kulturell modell, de vet lite om hva de 

kan vente seg. Igangsetteren har en rolle som rituell ekspert, en som besitter erfaring og 

kunnskap og som skal lede novisene inn i ritualet og gjøre «hemmelig» kunnskap tilgjengelig. 

Igangsetteren fungerer slik som en garantist som gir retning og trygghet til prosessen 

(Gotaas, 2012). 

Som vi så i kapittel 3, er igangsetterens oppgave å etablere de praktiske og symbolske 

rammene for gruppas arbeid (taushetsplikt, anonymitet, meldeplikt, hvem i gruppa tar imot 

beskjeder om oppmøte, hvem disponerer nøkkel til lokalet) og å gi deltakerne en innføring i 

hvordan prinsipper for samtalene kan praktiseres. Igangsetteren vil prøve å forme 

samhandlingen i en retning hvor det legges til rette for at det skal utvikle seg dynamiske 

prosesser, men hvor disse holdes i tømme og ikke fører til kaos og/eller oppløsning. 

Målsettingen er å få gruppa i gang og gjøre seg selv overflødig. Jeg skal gi et par eksempler 

på hvordan dette kan gjøres og noen avveininger og dilemma som knytter seg til 

rolleutøvelsen. 

                                                      
186 En kontrast er for eksempel avslutningen av liminalfasen studenter gjennomgår, hvor den endelige testen, 
om man feiler eller står til eksamen, avgjør om man oppnår en forventet grad og synlig statusendring. 
187 Her kan det nevnes at tradisjonelle initieringsritual kanskje ikke alltid er så risikofylte utad som novisene gis 
inntrykk av. Richard beskriver et initieringsritual hos Bmbaene hvor jentene må utføre krevende, fysiske tester i 
alle påsyn, men hvor man alltid sørger for at alle består (Richard gjengitt i Turner, 1967, poengtert i 
Handelman, 1990). Samtidig kan man se det slik at når det sørges for at alle novisene klarer testene, er det 
nettopp et uttrykk for hvor avgjørende initieringsritualet er for den enkeltes videre status i samfunnet.  
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I en gruppe sitter igangsetteren ved enden av bordet og åpner møtet: «Jeg tenkte vi kan ta 

en runde på hvordan dere har det, hver og en, her og nå. Ja, ikke hvordan dere har hatt det i 

helgen og sånn (hun smiler). Jo selvfølgelig, hvis det er viktig for hvordan dere har det, men 

ikke alt dere har gjort og sånn. Men hvordan dere har det nå». Hun nikker mot deltakeren 

ved siden av seg. Han virker litt overrasket «Her og nå ...? Ja, det er ikke lett …» Han tenker 

seg litt om: «Nå, jo …». Så sier han langsomt at han er klar over hva som er problemet sitt, 

men at han ikke klarer å gjøre noe med det. «Jeg vet at jeg bør endre på ting, men klarer det 

ikke, i hvert fall ikke nå.» Dette blir innledningen på en lang og engasjert utveksling 

deltakerne imellom. Fokus dreier bort fra igangsetteren og mot gruppa, deltakerne slutter å 

kaste blikk i hennes retning for å se hvordan hun forholder seg. Igangsetteren lar samtalen 

gå, helt til en sekvens hvor det blir en diskusjon mellom to deltakere, Silje og Johanne, om 

sorg. Da har de to allerede – i en tidligere sekvens – snakket om personlige tap som hver av 

dem bærer på. Flere har engasjert seg, en sier til Silje at hun skjønner at hun føler seg alene, 

«men vi andre kan også føle det tungt». Silje fastholder at hennes sorg er annerledes enn 

Johannes og de andre på gruppa sin: «Dere skjønner ikke, det er vanskelig for dere å forstå». 

Flere sier at de skjønner at det er vanskelig for henne, men samtidig prøver de å signalisere 

at hennes opplevelser kanskje er gjenkjennelige for flere. Så forteller hun om det spesielle 

ved livssituasjonen sin og legger til, direkte til Johanne: «Det er det vanskelig for deg å forstå, 

som er så ung». Da griper igangsetteren inn og sier at «det er ikke noe poeng å 

sammenlikne, om en sorg er sånn og en annen sorg er sånn». Hun trekker frem prinsippet 

om «å snakke ut ifra seg selv» og at vi ikke skal «vurdere» andres problemer, «men komme 

med vårt eget». Hun sier at det er vanlig i grupper at folk sammenlikner sine problemer med 

andres og at vi skal gi respons, «men det er ikke sikkert at andres opplevelser er så veldig 

forskjellig fra våre egne». Johanne, som var blitt klassifisert som «ung» og uten tilstrekkelig 

forutsetning for å forstå, bryter lettet ut: «Takk skal du ha!», mens Silje blir stille. 

Også i intervjuer og samtaler med igangsettere er det tydelig at rollen innebærer avveininger 

omkring hvor mye og ofte de skal formulere selvhjelpsprinsippene, i hvilken grad de skal la 

samtaler gå eller si fra når de ser at prinsippene brytes. I sekvensen over velger 

igangsetteren å gripe inn. Når vi snakker sammen i etterkant, er hun i tvil om det var riktig, 

kroppsspråket til et par av de andre deltakerne kunne tyde på at de var på nippet til å motsi 

Silje. Da ville det vært bedre å la gruppa selv ta ansvaret for å gi henne reaksjoner.  

Dypest sett dreier mange av dilemmaene seg om «fordeling» og håndtering av ansvar; hvor 

mye ansvar skal igangsetteren for eksempel ta for å dra de ulike deltakerne med i samtalen 

og hvor mye skal være opp til den enkelte? På et møte har to av deltakerne sagt lite. 

Igangsetteren spør mot slutten: «Det er noen som ikke har sagt noe særlig her i dag, vil dere 

si noe?» De responderer på igangsetterens invitasjon ved å fortelle litt. I en annen gruppe 

blir en av deltakerne på et møte sittende litt gjemt bak en annen deltaker og sier lite. De to 

igangsetterne kommenterer det ikke på møtet, men etterpå diskuterer de situasjonen seg 

imellom. Den ene mener at det er vedkommendes ansvar selv å si ifra hvis hun synes noen 

sitter i veien for henne. Den andre er mer i tvil, men sier at deltakeren hadde snakket mye 
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på forrige møte og kanskje hadde behov for å være mer tilbaketrukket denne gangen. 

Hvordan slike dilemma løses, avhenger av hvor lenge gruppa har holdt på og i hvilken grad 

igangsetterne forventer at deltakerne selv skal kunne ta ansvar for samhandlingen i gruppa. 

Som vi skal se, er forståelse og utøvelse av ansvar et sentralt tema, både direkte og 

indirekte, når gruppene slippes og arbeider på egenhånd (se spesielt kap. 11). Eksemplene 

over illustrerer hvordan igangsetterne forsøker å begrense lederfunksjonen og gi ansvaret 

for prosessen til deltakerne. 

I det første av eksemplene formulerer igangsetteren et par av de generelle 

selvhjelpsprinsippene som en kommentar og korrigering til samhandlingen og viser 

relevansen av dem i en konkret situasjon.188 I andre sammenhenger vil igangsetterne søke å 

vise frem prinsipper for samhandlingen ved «å gjøre prinsippet», uten å vise eksplisitt til 

regelen. For eksempel sier en igangsetter, når gruppa snakker om det om å være redd for å 

si hva man mener og styre unna konflikter: «Det kan jeg kjenne jeg meg igjen i». Litt senere 

på møtet følger hun opp: «Nei, jeg er konfliktsky jeg!» En annen responderer, når en 

deltaker snakker om å føle seg ensom og savne en fortrolig partner: «Det du sier nå, berører 

meg veldig». Ved å vise frem sine egne reaksjoner på andres utsagn, synliggjør igangsetterne 

flere prinsipper på én gang, først og fremst: «Snakk ut fra din egen opplevelse – si JEG, ikke 

MAN, EN, DU,» og «Våg å være synlig, vis frem egen opplevelse». Igangsetternes rolle 

legemliggjør også de mer generelle: «Fokus på å være til stede «her og nå», «Dele smerte – 

ikke frata», «Lytte til deg selv og hverandre», «Våg å være synlig – vis frem egen 

opplevelse.» Ved sin fremferd eksemplifiserer de Selvhjelp Norges modell for arbeidet som 

er sammenfattet i modellen «Selvhjelpens fire B’er» der de individuelle prosessene i gruppa 

illustreres som en sirkel. Modellen er gjengitt i det viktigste informasjonsmateriellet og deles 

ofte ut til gruppene på et ark: 189 

 

                                                      
188 De grunnleggende samtaleprinsippene er formulert slik: *Fokus på å være til stede «her og nå», *Å våge å 
ikke gi råd, * Dele smerte – ikke frata, * Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse – si JEG, ikke MAN, EN og 
DU, * Herfra og framover, * Ikke bare historieformidling og koseklubb, *Lytte til deg selv og hverandre, *Våg å 
være synlig – vis frem egen opplevelse, *Ikke si mer enn du er klar for, og i ditt eget tempo, *Gruppen har ingen 
leder, alle må ta ansvar. Det er noe variasjon over tid i hvordan prinsippene formuleres i ulike deler av 
informasjonsmateriellet, men det er likevel stor grad av konsistens. Disse er hentet fra folderen «Hvordan sette 
i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe» (Selvhjelp Norge, 2011). Jeg kommer noe inn på 
prinsipper/kjøreregler for samtalene i kap 7 i diskusjon omkring bytteforhold, men først og fremst i kap 9 hvor 
jeg drøfter hvordan rammer og prinsipper tas i bruk når gruppene arbeider på egen hånd. 
189 Illustrasjonen er hentet fra brosjyren Selvhjelp – en innføring (SN & NSF, 2009a).  
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I sekvensene over forsøker igangsetterne, gjennom egen fremferd, å illustrere elementene i 

sirkelen (først og fremst «å la seg berøre») ved å vise frem hvordan man kan reagere på 

andres fremlegginger og gi reaksjoner tilbake. 

Vi ser at igangsetterne i noen grad søker å innta en rolle på linje med deltakerne, som en 

ikke-leder. Så lenge igangsetteren er i gruppa, blir vedkommende i stor grad et midtpunkt for 

deltakernes oppmerksomhet, spesielt ved oppstarten av hvert møte. Ettersom deltakerne 

blir mer engasjert i de andre deltakernes historier og reaksjoner, dreier oppmerksomheten 

som regel bort fra igangsetteren og over mot kollektivet, gruppa beveger seg i retning av en 

sirkel. Igangsetterne over prøver å vise hvordan en posisjon i sirkelen «kan gjøres». Det 

innebærer å si noe av personlig betydning, noe som kommer «innenfra», noe autentisk. Slik 

viser de fram en viss form for sårbarhet. Men samtidig bruker igangsetterne i disse tilfellene 

seg selv på «ufarlige» måter, de blottstiller seg i liten grad og er slik ikke en «reell» del av 

sirkelen. Jeg vil føye til en detalj av betydning: Det er et spørsmål i hvilken grad den ene 

igangsetterens reaksjon signaliserer autentisitet når han bruker uttrykket «det berører 

meg». Formuleringen er hentet direkte fra informasjonsmateriellet og er uvanlig i dagligtale, 

det gjør at reaksjonen kan virke pedagogisk eller programmatisk, snarere enn spontan og 

ekte. 

Eksemplene viser at rollen som igangsetter rommer et spenningsforhold mellom å lede og å 

veilede og slik peker mot vilkår for utøvelse av autoritet under senmodernitetens 

betingelser. Zygmunt Bauman mener å se at i vår tid, i «flytende modernitet» (introdusert i 
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kap. 2), favoriseres rollen som «rådgiver» eller «veiviser» framfor en direkte lederrolle. 

Mens en klassisk, mer hierarkisk og litt distansert rolle som «hyrde» har dårligere vilkår og 

lett oppfattes som umoderne (Bauman et al., 2006, s. 85). Antropologen Monica Rosten 

formulerer forskjellen slik: «Lederen forventer å følges og tjener fellesskapets interesser, 

mens rådgiveren derimot selger inn sin livspolitikk på individuell basis. Rådgiveren bruker 

også ofte seg selv og sin etos som ‘eksempel på hvordan andre mennesker som står ovenfor 

lignende problemer går løs på oppgaven’» (Rosten, 2015, s. 20, opprinnelig utheving).190 

Baumans observasjon samsvarer med det ideologiske grunnlaget for selvhjelpsgrupper hvor 

igangsetteren i stor grad søker å vise vei gjennom sin egen fremferd. Det innebærer å utøve 

ledelse – eller «fasilitering», som er et mye brukt uttrykk i offentligheten – gjennom en 

dialogpreget tilrettelegging. 

Kunnskap nedenfra og innenifra 
Igangsetterens rolle illustrerer på mange måter Selvhjelp Norges kunnskapssyn. Felles for de 

fleste selvhjelpsmodeller er fravær eller nedtoning av en permanent seremonimester, av 

klare lederfunksjoner. Til grunn ligger en forståelse av kunnskap hvor egalitet, gjensidighet 

og felles identifikasjon sees som betingelser for at deltakerne fullt ut skal kunne ta i bruk 

egne erfaringer og generere kunnskap seg imellom (se kap. 2).  

Tomasina Borkman, som har lagt mye av det teoretiske grunnlaget for en sosiologisk, 

fortolkende selvhjelpsforskning, anlegger et tydelig læringsperspektiv på selvhjelpsarbeidet 

og fremhever gruppene som arena for «experiential-social learning» basert på 

erfaringskunnskap (se kap. 2). Denne typen kunnskap er kvalitativt forskjellig fra både fag- 

eller ekspertkunnskap og lek-kunnskap (lek-kunnskap definerer hun som 

annenhåndskunnskap og altså ikke fremkommet gjennom egenerfaring). Erfaringskunnskap 

genereres nedenifra, fra dem som selv opplever problemene.191 På gruppenivå kan gruppa 

produsere «kollektiv erfaringskunnskap» som er vesensforskjellig fra enkeltpersoners 

«idiosyncratic interpretation of his experiences» (Borkman, 1999, s. 16). Erfaringer i seg selv 

er imidlertid ikke det samme som kunnskap. For at enkeltpersoners «raw experience» skal 

bli til «meaningful knowledge», er det nødvendig med en refleksiv bearbeiding, individuelt 

eller kollektivt. I gruppene foregår det først og fremst ved bruk av to praksiser hun kaller 

sosiale teknologier: «The sharing circle» og utveksling av narrativer (se også kap. 2).192 

                                                      
190 Siste del av siste setning er sitat fra Bauman, s. 85. 
191 Borkman bruker i noen grad begrepet «experiential grounded knowledge» og mest “experiential 
knowledge». I følge Blume (2017), var det Borkman som introduserte begrepet i en artikkel fra 1976 (Borkman, 
1976). Hun trengte en betegnelse for den spesifikke kunnskapsformen selvhjelpsgrupper genererer, som skiller 
seg fra profesjonskunnskap ut fra tre kriterier: Erfaringskunnskap er pragmatisk, ved å søke konkrete resultater 
basert på den enkeltes subjektive vurdering av hva som «virker» for sitt problem. Den er orientert mot her- og 
nå-handlinger og ikke mot systematisk, kumulativ kunnskapsoppbygging. Den er holistisk ved å omfatte hele 
fenomenet som erfares, i kontrast til profesjoners spesialiserte kunnskap. Lenge ble «erfaringskunnskap» viet 
lite oppmerksomhet, mens i den senere tid har begrepet fått bred anvendelse på tvers av felt og 
kunnskapstypen har fått status som en viktig form for kulturell kapital (Blume, 2017). 
192 Borkman bruker her «sosial teknologi» i en litt annen, men overlappende betydning fra hva jeg gjør i kapittel 
2. Hun lar det betegne to praksisformer i gruppene (delingssirkelen og utveksling av narrativer), som så langt 
jeg kan forstå, i stor grad sammenfaller empirisk. Mens jeg bruker «sosial teknologi» om gruppene som sådan. 
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Avgjørende for prosessen er at hver gruppe ved hjelp av disse klarer å utvikle et «liberating 

meaning perspective» og at deltakere tar til seg dette perspektivet.193 

Et viktig premiss for hennes analyse er at hun baserer seg på empiri fra grupper med felles 

problematikk, hovedsakelig en gruppe for stammere og litteraturstudier og 

annenhåndskunnskap fra AA. Det bidrar til at erfaringskunnskapen hun beskriver, antakelig i 

større grad enn i grupper av SN-type, representerer en tydeligere alternativ og supplerende 

tolkning og håndtering av «problemet» overfor profesjonell ekspertise (som for Borkman og 

selvhjelpsbevegelsen generelt har vært en drivkraft, se kap. 2). I grupper av SN-type er 

erfaringskunnskapen generert «på tvers» hvor man i større grad leter seg fram til 

gjenkjennelse under eller bakenfor de konkrete erfaringene, i de mer allmenne følelses- og 

reaksjonsmønstrene de rommer. Det er også viktig at Selvhjelp Norges selvhjelpsforståelse i 

stor grad representerer en videreføring av Angstringens tilnærming, som er utviklet i 

håndteringen av et problem som først og fremst defineres som et følelsesmessig problem. 

Det er noe av bakgrunnen for at Selvhjelp Norge i større grad vektlegger det vi kan kalle et 

terapeutisk perspektiv hvor kunnskap hentes fra erfaringer og emosjoner hos den enkelte og 

genereres gjennom utveksling og speiling deltakerne imellom. Selvhjelp Norge argumenterer 

for «Kunnskap innenfra». Under denne overskriften heter det i en brosjyre: 

Selvhjelpsarbeidet tar utgangspunkt i problemet som drivkraft for endring – ved å bli 

kjent med eget problem. I et hvert problem ligger det mye opplevd kunnskap. Det er en 

prosess for hver især å gjenerobre tilliten til denne kunnskapen. Hver og en har med seg 

erfaringer og opplevelser fra sitt eget liv inn i gruppen. Slik skapes det vekst for den 

enkelte innenfra. Innsikten og kunnskapen økes på bakgrunn av eget jeg og egne 

erfaringer i møtet med de andre (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 5) (opprinnelig utheving). 

Som i Borkmans og selvhjelpsbevegelsens forståelse generelt, blir denne 

kunnskapsprosessen særlig virkningsfull når det ikke er en ekstern autoritet å lene seg på og 

folk må ta mer ansvar for seg selv og gruppeprosessen.194 En slik demokratisering av ansvar 

krever tilvenning og læring: «De fleste er vant til at trygghet og samhørighet skapes ved hjelp 

av en leder. Det kan være vanskelig å innse at selvhjelp innebærer å ta ansvaret selv» (SN & 

NSF, 2001/2009, s. 31). Igangsetteren veileder gruppa i hvordan de kan forvalte dette 

ansvaret og hvordan deltakerne kan hente kunnskap «innenfra».195 

Her vil jeg kort peke på enkelte likheter og forskjeller til AA når det gjelder kunnskapssyn. 

Felles for SN og AA-modellen er vekten på å erkjenne eget problem, og undersøke det 

vanskelige for å lære og kunne gjøre noe med det, i en prosess av gjensidighet og 

                                                      
193 Se Gotaas (2019) for en diskusjon av begrepene erfaringskunnskap og profesjonskunnskap samt av 
selvhjelpsbevegelsen generelt, og Selvhjelp Norge spesielt, sitt forhold til behandlingsapparatet og profesjonell 
ekspertise. 
194 «En selvhjelpsgruppe er altså ikke et kurs der du tilføres kunnskap utenfra, men et forpliktende 
arbeidsfellesskap der du henter din kunnskap innenfra»  (SN & NSF, 2001/2009, s. 11). 
195 Idéen om at individet vil finne vesentlig kunnskap i sitt indre selv, samsvarer med det tidligere nevnte 
momentet om å «finne tilbake til signalene våre» og «gjenerobre vår medfødte evne». 
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anerkjennelse av sårbarhet mellom likemenn. Men mens SN-modellen tilstreber mest mulig 

formell og uformell egalitet mellom deltakerne, har AA-modellen «(…) kombinert en 

hierarkisk modell med en egalitær» (Brottveit 2013a, s. 11). Brottveit viser til flere 

momenter: Møtene er mer formalisert og det velges alltid en deltaker til å lede dem; som 

leser tekster, setter i gang utvekslingen og fører gruppa gjennom de ulike sekvensene. 12-

trinnprogrammet representerer en utviklingsmessig «stige», og varigheten av deltakernes 

edruskap «feires» med årlige markeringer og utdeling av medaljer. Nye deltakere kan få 

tildelt en sponsor – et erfarent medlem som fungerer som moralsk veiviser og støttespiller 

utenom møtene. AA anerkjenner på denne måten veteraner og deltakere med akkumulert 

kunnskap som har kommet langt i sin egen selvhjelpsprosess. Praksisen med turnover i 

gruppene gir en blanding av nykommere og erfarne der novisene lærer å verbalisere sine 

egne erfaringer som narrativer modellert etter hvordan «the elders» forteller (Pollner & 

Stein, 1996). Novisene innvies i ritualet ved å lytte til og ta etter veteranenes eksempel. 

Denne modellen representerer i relativt stor grad en modell for mesterlæring (Feiring, 

2014b). I SN-gruppene er det innslag av mesterlæring i oppstartsfasen når igangsetteren 

veileder gruppa, men når han eller hun trekker seg ut, er det for å fjerne det hierarkiske 

elementet (det betyr ikke at det ikke kan oppstå uformelle hierarkier). Et annet innslag av 

mesterlæring i SN-modellen er når nye igangsettere er med en erfaren igangsetter i hele 

oppstartsfasen av en gruppe før de selv starter opp gruppe. Men samlet sett kan man si at 

kunnskapsutviklingen i SN-gruppene er løsere strukturert og basert på mer egalitære 

prinsipper enn i AA. 

Selvhjelp Norge har i stor grad videreført igangsetter-rollen etter erfaringene de sentrale 

aktørene hadde med seg fra Angstringen. Feiring poengterer imidlertid en vesentlig forskjell; 

igangsettere i Angstringen må alltid ha egenenerfaring med angst og med 

gruppedeltakelse.196 Mens i SN-grupper er dette ikke et krav, selv om det ofte vil være 

tilfellet (Feiring, 2014b). Selvhjelp Norge forutsetter at «alle mennesker har erfaring med 

håndtering av egne livsutfordringer» og at prinsipper og verktøy for igangsetting kan læres 

gjennom kurs og samlinger og/eller via informasjonsmateriellet (Feiring, 2014b, s. 44). 

Mange av igangsetterne på LINK Oslo har egenerfaring fra gruppedeltakelse, både blant de 

fast ansatte og frivillige. Blant de jeg intervjuet med egenerfaring, varierte det om de ga til 

kjenne denne erfaringen i gruppene de starter opp. De pleide å svare ja, dersom de ble spurt 

direkte, eller de fortalte kort at de selv hadde gått i gruppe, om det oppstod spesielle 

situasjoner. Dette forundret meg, ettersom det er rimelig å anta at om igangsetteren har 

gått gjennom den prosessen deltakerne er i startfasen av, vil det gi en sterk legitimitet til 

                                                      
196 Liknende praksis gjelder i flere andre typer frivillige organisasjoner som driver selvhjelpsgrupper. I 
Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS, Interesseforeningen for kvinner med spiseforstyrrelser) brukes både 
betegnelsen «selvhjelpsgruppe» og «samtalegrupper» om en gruppe av «likestilte» hvor en veileder, som selv 
har erfaring med spiseforstyrrelser, er med gruppa hele veien (det går ikke fram av hjemmesidene om 
vedkommende selv har gått i gruppe) http://www.spisfo.no/tilbud/selvhjelpsgruppe/ (lesedato 19.01.2018). 
Dette, kombinert med at gruppene følger «en fast struktur», kan bety at grupper hvor igangsetter eller veileder 
har egenerfaring og slik sett er en likemann, samtidig kan ha en mer hierarkisk struktur enn SN-gruppene. 

http://www.spisfo.no/tilbud/selvhjelpsgruppe/
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igangsetteren og til arbeidsformen. Spesielt ettersom selvhjelp er en praksis der felles 

identifikasjon og det «å være i samme båt» sees som viktige premisser. Det medfører ikke 

nødvendigvis å fortelle konkret om disse erfaringene, men signalisere at man har dem. Jeg 

har lite informasjon om hvordan igangsetterne i Angstringen forvalter rollen og i hvilken grad 

de aktivt tilkjennegir og bruker egen gruppe-erfaring. Men på hjemmesider og i 

informasjonsmateriell går det tydelig fram for potensielle deltakere at igangsetterne 

rekrutteres fra selvhjelpsgrupper for mennesker med angst. Det signaliseres også at de 

bruker sine egne erfaringer åpent og aktivt: «Igangsetteren (…) byr på seg selv på lik linje 

med alle deltakere i gruppen» (Angstringen Norge, 2010, s. 6). 

Da vi diskuterte dette, la igangsetterne vekt på at selvhjelp er «et generelt verktøy». Det 

viktige er at man klarer å formidle prinsippene. Det gjelder å være seg bevisst sin egen rolle 

og ikke bli «reelt personlig» eller «privat». Samtidig som «Det er mer effektivt å vise ‘her og 

nå’ enn å fortelle om ‘her og nå’», slik en formulerte det. Igangsetterne var åpne for at i 

organisasjoner med visse typer problemspesifikke grupper kan det være viktig å formidle at 

man har kjent problematikken på kroppen for å inngi troverdighet (for eksempel seksuelle 

overgrep).  

Det er rimelig å knytte denne praksisen til Selvhjelp Norges posisjon og utforming av rollen 

som nasjonalt knutepunkt og etter hvert kompetansesenter. I denne prosessen har man 

utviklet en universell modell for selvhjelpsarbeid, en modell som er ment å favne alle typer 

problemer og hvor dette redskapet gjøres tilgjengelig for hele befolkningen (se diskusjon i 

kap. 12). Det krever en viss standardisering og formalisering av erfaringskunnskap (Feiring, 

2014b, Gotaas, 2019). Som del av dette arbeidet har Selvhjelp Norge i en periode utviklet 

kurs for igangsettere, senere har de gått over til møter med informasjon for alle som vil 

starte en gruppe. At igangsetting kan gjøres uten egenerfaring muliggjør også en større 

spredning av metoden, både til et bredt spekter av aktører i sivilsamfunnet og til 

behandlings- og tjenesteapparatet. Senteret vektlegger også at oppstart av grupper kan skje 

uten igangsetter. Som igangsetterne over sa det: «Selvhjelp er et generelt verktøy».  

Når selvhjelp defineres som en generell (og til dels standardisert) metode på tvers av 

problemtyper, er det i mindre grad et poeng at igangsetterne signaliserer sin individuelle 

erfaring. Mens i problemspesifikke grupper vil det å signalisere deltakererfaring være å vise 

tilslutning til en kollektiv identitet som for eksempel alkoholiker eller en som sliter med 

spiseforstyrrelser. I SN-grupper er ikke en slik kollektiv identitet definert som felles 

utgangspunkt. På LINK ville signalisering av deltakererfaring også kunne synliggjøre et skille 

mellom igangsettere med og uten deltakererfaring og slik motvirke den universelle 

tilnærmingen. Jeg vil legge til at jeg aldri hørte deltakere nevne eller etterspørre 

igangsetterens kompetanse eller erfaringsbakgrunn. 

Samtidig som selvhjelp som metode defineres som generell, forteller igangsetterne om 

dilemma og krevende avveininger i utøvelsen av egen rolle, den gir stort rom for ulik 
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utforming.197 Dette illustrerer et spenningsforhold som jeg vil drøfte nærmere mot slutten 

av avhandlingen; mellom selvhjelp som en standardisert metode på et generelt nivå og en 

relativt åpen og fleksibel, rituell grammatikk på gruppenivå (se diskusjon i kap. 12). 

Oppfølging – gjenvisitt og kontaktmøter 
Igangsetterens rolle som rituell ekspert har trekk av både en «elder» i initieringsritual og av 

healerens rolle i transformative healing-ritualer. Healeren er ikke nødvendigvis til stede 

gjennom hele ritualet, men vil etablere en felles, kulturell forståelse som plattform og 

deretter sørge for at prosessen opprettholdes: 

Transformative healing processes depend on the invocation of shared cultural schema or 

symbolic system. This often involves extensive communication between patient and 

healer and, commonly, some form of education or instruction. A healer is typically 

engaged to spark the process and periodically maintain it through ceremony or other 

treatment procedure (Waldram 2013:194). 

Ordningen med at igangsetterne kommer på gjenvisitt til gruppa etter en tid, er en slik 

vedlikeholdelsesmekanisme. Besøket presenteres som et åpent tilbud. Alle gruppene jeg var 

i, som varte en viss tid utover igangsettingsfasen, brukte denne muligheten. Av praktiske 

grunner var jeg bare med på et par av gjenvisittene. 

I en gruppe har det en periode vært en del gnisninger. På møtet sier ikke deltakerne så mye 

om det, men flere trekker fram at det hadde vært slitsomt forrige gang, men de kom 

gjennom det. De går ikke konkret inn på hva konflikten dreier seg om, og igangsetteren spør 

heller ikke. En av deltakerne sier til en annen: «Ja, jeg irritere meg over deg, det er vanskelig 

for meg, når du tar en sånn rolle (som sist). Men jeg synes det er bra, at jeg fikk sagt fra 

forrige gang». Igangsetteren støtter henne og sier at det er bra at det kommer fram. En 

annen av deltakerne, som er mest aktiv, sier at han flere ganger har lurt på å slutte. 

Igangsetteren responderer med at det er veldig viktig at han sier det slik, direkte til gruppa. 

Den tvilende får mye ros for fremgangsmåten. Gjennom samtalen er det særlig to prinsipper 

igangsetteren fremhever; at man ikke snakker om folk som ikke er til stede, og at det som 

oppleves som problematisk i gruppa, må tas opp i gruppa: «Tas tilbake til gruppa». Det er 

vanskelig å si hvilken virkning gjenbesøket hadde på det videre samhandlingsforløpet. 

Gruppa fortsatte noen måneder, fortsatt med uoverenstemmelser, før den ble oppløst. 

                                                      
197 Igangsetterne utrykker også at rollen gir stor makt, men at de ofte er usikre på hvordan de – som 
igangsetter og som enkeltpersoner – virker inn på gruppa og gruppas videre arbeid. Én stilte for eksempel 
spørsmålene: «I hvor stor grad har arbeidet i gruppa å gjøre med igangsetteren? I hvor stor grad har det med 
igangsetteren å gjøre, når gruppa avsluttes?» En med mye erfaring fortalte at en gruppe han satte i gang hadde 
blitt avsluttet allerede før igangsettingsperioden var ferdig. En annen fortalte om en gruppe hvor det hadde 
vært beintøft på første møte, hvor en deltaker fortalte en voldsom historie som var egnet til å skremme bort de 
andre, men hvor igangsetteren mente de hadde klart å ro det i land og alle deltakerne fortsatte i gruppa. Av 
plasshensyn vil det føre for langt å diskutere flere aspekter ved igangsetterrollen her. Se Gotaas (2012) for en 
kartlegging og drøfting av erfaringer hos igangsettere i et nettverk for selvhjelp i Vestfold. I en masteroppgave i 
helse- og sosialfag har Kolbjørn Gjære intervjuet igangsettere om deres erfaringer (Gjære, 2010). 
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Konfliktene eskalerte ikke og ble kanskje noe mer avklart, men gruppa fant ikke fram til et 

sterkere fellesskap. 

I en annen gruppe, hvor det ikke var særlig med gnisninger, virket det som deltakerne i 

etterkant syntes det var hyggelig å ha igangsetteren på besøk, men de så ikke det konkrete 

behovet. 

I en tredje gruppe, hvor jeg ikke hadde anledning til å være til stede på oppfølgingsmøtet, 

kunne jeg uka etter godt merke at igangsetteren hadde vært der. Besøket ble ikke snakket 

om direkte, men kjøreregler for samtalene, som det var lenge siden jeg hadde hørt noen 

referere til, ble flere ganger trukket fram: «Man skal jo ikke gi råd, så nå forteller jeg bare 

hva jeg opplever, som er min erfaring». I en sekvens hvor en deltaker var usikker på om det 

hun fortalte var relevant for de andre, begrunnet hun det slik: «Ja, jeg vet ikke, men det er jo 

ikke utenfor det vi snakker om nå, det er jo om hvordan vi opplever noe, det med familien 

vår».  

Ordningen med gjenbesøk kan ha ulik betydning for ulike grupper. En fellesnevner er at det 

representerer en institusjonell støtte som signaliserer verdsetting av gruppenes innsats og 

bidrar til bruken av rammer og prinsipper. 

Kontaktmøter, som LINK Oslo har praktisert store deler av sin virketid, er en annen 

seremoniell ordning for å bidra til å vedlikeholde og korrigere gruppeprosessene etter at 

igangsetteren har trukket seg ut (hver selvhjelpsgruppe kan sende én eller to deltakere for å 

diskutere generelle tema og problemer i gruppearbeidet med andre grupperepresentanter 

og med flere av igangsetterne, se kap. 3). Med et ritualperspektiv kan vi si at møtene bidrar 

til at «kaoskreftene» i det liminale kan kontrolleres og vil virke produktivt.198 I tillegg 

kommer bruk av informasjonsmateriell, som deltakere kan vende tilbake til for rettledning 

underveis i prosessen.  

Samlet sett kan man si at LINK Oslo, gjennom igangsetterne, kontaktmøter og 

informasjonsarbeid, opptrer i en rolle som rituell ekspertise. Det gjelder også Norsk 

selvhjelpsforum, som er faglig og administrativt ansvarlig for LINKs arbeid. Igangsetterne er 

lokale seremonimestre, mens Selvhjelp Norge har en rolle som en slags rituell ekspert «at a 

distance». Etter hvert (i en periode) har Selvhjelp Norge lagt større vekt på at grupper kan 

settes i gang uten igangsetter. Informasjonsmateriellet fungerer da i større grad som en 

«indirekte seremonimester». 

Del II Ytre grenser – indre dynamikk – bakrom 

De symbolske og fysiske grensene rundt gruppa signaliserer fra første stund at dette er en 

beskyttet arena. Målsettingen er – som nevnt tidligere – at gruppa skal bli, med Ånund 

Brottveit betegnelse, en samling «fortrolige fremmede» (Brottveit 2013a, 2019a). I grupper 

                                                      
198 Det er dette helsepersonell ofte er mest skeptiske til når det gjelder selvhjelpsgrupper, de er redde for at de 
destruktive kreftene skal komme ut av kontroll og at folk skal bli dårlige (se kap. 3).   
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som arbeider godt sammen over lengre tid, og også i grupper som arbeider sammen kortere, 

legger deltakerne stor vekt på hvor viktig det er med en tillitsfull trygghet for å kunne bringe 

fram det som oppleves som grunnleggende viktig. Mange fremhever at gruppa er en arena 

som skiller seg sterkt fra andre sosiale sammenhenger. I samtalene kan de si til hverandre:  

«Her kan jeg komme som jeg er, jeg trenger jeg ikke å ta meg sammen. I alle andre 

sammenhenger må jeg ta meg sammen, til og med når jeg er sammen med venner». 

«Vennene mine har ikke problemer, de. Eller, det har de selvfølgelig. Men de snakker ikke 

om det». 

Med Ervin Goffmans rolleteori og mikrososiologiske perspektiver på sosialt liv, der han 

bruker metaforer fra teaterverdenen, kan man si at gruppa er en «backstage» i forhold til 

deltakernes livsverden og samfunnet rundt (Goffman, 1971/1959). Bak scenen kan man 

være seg selv og legge av seg sosiale masker. Der kan man puste ut og hente krefter, 

kunnskap og inspirasjon som kan virke inn på rolleutøvelsen og prestasjonene der ute 

(Brottveit, 2013a).  

Det vil naturlig nok kreve tid før man i en gruppe blir så fortrolige som disse deltakerne. 

Gruppeprosessen dreier seg på mange måter om å skape et tillitsfullt bakrom og gradvis 

transformere en samling fremmede til «fortrolige fremmede». Samtidig er det slik at selv om 

grupper oppleves som en relativ trygg arena for personlige betroelser, betyr det ikke at folk 

ikke vurderer hva de sier, hvordan de sier det, og hvordan de fremstår. Å motta aksept og 

anerkjennelse, også for «å være seg selv» på bakrommet, forutsetter at man evner å 

fremvise seg selv på sosialt og kulturelt akseptable måter og fortløpende vurderer hvordan 

man inngår i sosiale relasjoner. 

Brottveit peker nettopp på dette litt tvetydige i at «gruppa både kan fungere som et varmt, 

støttende og trygt sosialt fellesskap av «medsammensvorne», og samtidig være et 

«publikum» som man kan utprøve nye roller og identiteter overfor» (2013a, s. 21). Jeg vil si 

det slik at frontstage for deltakerne ikke bare befinner seg «der ute», men at gruppa selv har 

elementer av, og på visse måter, må håndteres som en scene (i en viss forstand vil ethvert 

bakrom kunne være frontstage for andre bakrom, selv i intime forhold). Det innebærer at 

folk er seg bevisst at de beskytter bakrom bakenfor dette bakrommet. Det man sier om seg 

selv skal være sant og viktig, men at man er fortrolig, betyr ikke at man sier «alt». Dette 

virker for det meste å være underforstått, men noen ganger påpeker deltakerne forholdet 

direkte. Flere av de samme deltakerne som er sitert over, gir et stykke ut i gruppeforløpet 

åpent til kjenne at det er tema de bevisst ikke bringer på bane og at det er områder i livet de 

ikke vil inn på:  

«Dere skulle bare visst alt jeg skammer med over, og som jeg ikke sier». 

«Jeg har ikke lyst til å si så mye om rusproblemene til kona mi, man vet aldri hva som kan 

komme ut». 

«Det med barndommen, det vil jeg ikke snakke om». 
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Med andre ord vil selvpresentasjon og inntrykkskontroll - «impression management» - som 

er så viktig i rolleprestasjonene på scenen der ute, i en viss grad og på visse måter også gjøre 

seg gjeldende på bakrommet. For deltakerne vil det alltid være en avveining (slik det er for 

oss alle i alle kontekster) hva de velger å presentere om seg selv og hvordan og i hvilken grad 

de tilkjennegir sine reaksjoner på andres fremstillinger. Ved at deltakerne i utgangspunktet 

er fremmede overfor hverandre, stiller de med «blanke ark»; uten kunnskap om eller 

bindinger til hverandre ved oppstart, noe som gir frihet til videre selvpresentasjon.199 Jeg vil 

kort nevne, som jeg kommer tilbake til i kap. 10, at i de tilfellene der deltakere signaliserer at 

de ikke vil fortelle om spesielt vonde erfaringer, vil de som oftest nærme seg erfaringene 

senere. Da gjør de det gradvis og mer indirekte, som del av andre tema, slik at de kan 

beholde tilstrekkelig kontroll samtidig som de lar andre ane dybden i erfaringene. 

Uniplekse og rene relasjoner – på et tydelig avgrenset bakrom 
I denne sammenheng er det viktig at det bakrommet som gruppa utgjør, består av uniplekse 

relasjoner. Selvhjelp Norge ser det som viktig at deltakerne ikke skal ha relasjoner til 

hverandre på forhånd, ikke være i slekt, venner, arbeidskolleger eller ha roller overfor 

hverandre i lokalsamfunnet (for eksempel ved å være foreldre til barn på samme skole eller 

møtes gjennom frivillig arbeid). I gruppene jeg har observert, har ingen av deltakerne hatt 

slike roller overfor hverandre (men enkelte har gått i gruppe sammen tidligere). Kombinert 

med regler for anonymitet og konfidensialitet, gir det tydelige grenser rundt gruppa som gjør 

at gruppekonteksten kan holdes atskilt fra andre kontekster.  

Disse uniplekse relasjonene er av en type Giddens kaller «rene relasjoner» (1991). Det vil si 

relasjoner som er basert på følelsesmessig nærhet og intimitet og som ikke understøttes av 

at man har andre roller overfor hverandre. Idealet for den moderne pardannelsen, der 

gjensidighet i følelser ansees som den eneste legitime basisen for forholdet (og ikke for 

eksempel et ønske om å sikre sin sosiale status eller storfamiliens viabilitet), er en type «ren 

relasjon». I senmoderne samfunn vil det samme i stor grad gjelde for vennskap. Rene 

relasjoner er bare begrunnet i seg selv: “A pure relationship is one in which external criteria 

have become dissolved; the relationship exists solely for whatever rewards that relationship 

as such can deliver” (Giddens, 1991, s. 6). Det krever kontinuerlig refleksivt arbeid å 

opprettholde en slik relasjon, hvor tillit ikke kan tas for gitt, men må etableres og 

vedlikeholdes gjennom gjensidige selv-avsløringer som opprettholder intimiteten («mutual 

self-disclosure»). Giddens har blitt kritisert for å forenkle kompleksiteten i denne type 

relasjoner og se bort fra at de som oftest er sammenvevet med andre hensyn og relasjonelle 

aspekter (Jamieson, 1999; Vike & Haukelien, 2017, s. 141). Bildet han tegner er likevel nyttig 

å tenke med fordi han peker på noen sentrale kvaliteter ved visse relasjonsdannelser i 

senmoderniteten. 

                                                      
199 I Brottveits materiale legger intervjupersonene også vekt på at frihet fra bindinger til familie og venner er en 
viktig kvalitet ved gruppearbeidet (2013a). 
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I selvhjelpsgruppene danner premisset om rene relasjoner, som i dette tilfellet er strengt 

avgrenset til en bestemt kontekst (mens et kjærestepar eller venner som oftest vil bevege 

seg på tvers av kontekster), mye av grunnlaget for at deltakerne våger å gå inn i gjensidige 

betroelser og følelsesmessig intensitet. Man kan innvende at relasjonene her heller ikke er 

«rene», i utgangspunktet dannes de ikke «i seg selv», men som et middel til personlig vekst: 

Deltakerne bygger relasjoner for å nå et mål om å endre seg selv og sin håndtering av 

livsproblemer. Slik har de et instrumentelt anstrøk. Likevel: Ritualet legger opp til at 

deltakerne skal forme et intimt, sosialt rom hvor det over tid vokser frem et moralsk 

fellesskap som fremmer individuell autentisitet. 

Vi kan altså si at gruppa representerer en form for bakrom basert på rene relasjoner hvor 

dynamikken i samhandlingen blant annet avhenger av tydelige, ytre grenser. Hvis man i 

selvhjelpsgruppene får kunnskap om hverandre via eksterne kontekster, kan det virke inn på 

relasjonene internt og endre vilkårene for selvpresentasjon og selvforvaltning. En liten 

episode illustrerer dette:  

På et gruppemøte forteller Vibeke at hun var i nabobyen i helgen, på et stort, åpent 

arrangement. Der hadde hun tilfeldigvis truffet på Britt. Britt er ikke på møtet i dag, og 

Vibeke gjør derfor rede for hendelsen alene, en liten hendelse som tydelig har gjort inntrykk 

på henne (det kan også være hun forteller nettopp fordi Britt ikke er til stede). Det hadde 

vært mye folk og Britt hadde stått rett i nærheten av Vibeke, sammen med en gjeng venner. 

Vibeke sier at Britt ikke hadde hilst på henne på eget initiativ, selv om mye tydet på at hun 

hadde oppdaget Vibeke først. Hun gir uttrykk for skuffelse over at det virket som om Britt 

ikke hadde villet gi seg til kjenne. Hun virker også forbauset og skuffet over at Britt hadde 

vært kledd i en helt annen stil enn på gruppa og på mange måter ga et annet inntrykk enn 

den litt tilbakeholdne og beskjedne personen hun fremstår som i gruppesammenheng. 

Vibeke reagerer på to forhold: At Britt antakelig lot som hun ikke kjente henne, og over at 

hun «spilte» en annen rolle enn i gruppa. Jeg vet ikke hvordan Britt oppfattet situasjonen. 

Hvis hun er enig i Vibekes fremstilling, kan det være at Britt følte det ubehagelig nettopp at 

hun var ikledd en annen rolle enn på gruppa og derfor ikke tok kontakt. En annen mulighet - 

som ikke utelukker den første, er at hun holdt seg til retningslinjene for gruppearbeidet, 

hvor man plikter å opprettholde andres anonymitet utad (se kap. 3). Det medfører at man 

ikke skal vise at man kjenner andre gruppedeltakere, dersom man kan sette folk i situasjoner 

hvor de kan føle seg presset til å tilkjennegi at de går i gruppe. For eksempel om den eller de 

vedkommende er sammen med, lurer på hvem som hilser, og hvordan de kjenner 

hverandre. Fra andre grupper er det eksempler der deltakere forteller at de har truffet 

hverandre på gata og latt som ingenting, fordi den ene eller begge gikk sammen med en 

annen person. Man kan fritt fortelle at man selv går i gruppe, men man skal ikke røpe andres 

deltakelse.200 Vibeke på sin side, har kanskje glemt dette prinsippet, i hvert fall virker hun å 

                                                      
200 Se Brottveit for en diskusjon av forskjeller og likheter mellom selvorganiserte selvhjelpsgrupper av SN-type, 
Anonyme alkoholikere og nettverksmøter i psykiatrien når det gjelder praktisering av prinsipper om anonymitet 
og konfidensialitet (2013a, 2019a).   



 

137 

oppfatte det som at den tilliten de hadde opparbeidet i gruppa, burde være solid nok til å 

gjelde også i kontekster utenfor gruppa. 

I eksempelet blir det tydelig at noe av det problematiske for Vibeke er at det er inkonsistens 

mellom de to rollene. «Den andre Britt» virker forstyrrende inn på bildet hun har etablert av 

Britt i primærrollen, i gruppa. Britt på sin side mister noe av kontrollen over sin 

selvpresentasjon ved at Vibeke får kunnskap om henne som ikke var beregnet på gruppa.  

Når deltakere får tilflytt kunnskap om andre som er ervervet utenfor gruppekonteksten, gir 

det mulighet for at de kan vurderer hverandre på et bredere grunnlag enn bare gjennom 

gruppesamtalene. Mens i gruppesettingen produserer hver deltaker selv – mer eller mindre 

intendert – grunnlaget for de andres «kildekritikk».201 På møtene skjer det ofte at folk henter 

opp og viser til hva andre deltakere har fortalt eller hvordan de har reagert på tidligere 

møter: «Jeg husker du nevnte at …», «Du har snakket om …». Etter hvert blir alle hverandres 

prosessvitner: «Du har utviklet deg mye. Det er mulig du ikke ser det selv, men før så snakket 

du aldri om forholdet til faren din på den måten, mens nå …». Å møtes utenfor gruppa åpner 

derimot for reaksjoner og kritikk basert på utenforliggende kilder. I tilfellet over kan Vibeke 

bruke observasjoner hun gjør på en annen arena til å vurdere Britts rolle og «troverdighet» i 

gruppa. 

Tilfang av alternativ informasjon kan føre til usikkerhet i hvordan den bør håndteres; hva 

slags status den skal ha og i hvilken grad den er relevant for samhandlingen innad. I en 

annen gruppe hadde alle deltakerne vært ute og spist sammen. På møtet uka etter 

kommenterte en av deltakerne, Jan, direkte til en annen deltaker, Hanne: «Du virket litt 

stressa, da vi skulle gå». Hanne er rask til å forsvare seg: «Nei, det var jeg ikke». Jan gjentar 

påstanden, Hanne benekter den. Det blir ikke noen videre konflikt, men det ser heller ikke ut 

til å komme noe produktivt ut av det.  

Dersom kommentaren derimot var blitt gitt som en direkte reaksjon på at Hanne hadde vist 

seg stressa eller urolig på selve møtet, ville de andre med større «rett» ha kunnet påpeke 

det. Mye av samhandlingsgrunnlaget er basert på at deltakerne nærmeste har en plikt til 

ærlighet og til å bruke sine reaksjoner, og det som skjer «her og nå» for å utforske eget og 

andres følelsesliv og væremåte. Da ville det også vært større mulighet for at Hanne ikke ville 

begynne å forsvare seg. Om hun gjorde det, ville det ligge til rette for at de andre kunne 

følge opp reaksjonen og hjelpe henne til å utforske hva som gjør at de oppfatter henne slik 

og hvorfor hun eventuelt føler seg urolig. Situasjonen ville finne sted på en arena hvor det er 

forventet at man skal motta autentiske reaksjoner på sin fremtreden. Nå kom kommentaren 

svært overraskende og med informasjon fra en utenforliggende arena, hvor det gjelder 

andre spilleregler. Vi kan tenke oss et tredje scenario: Om Hanne selv hadde lagt fram på 

gruppemøtet at hun var nervøs eller stressa da de gikk fra kaféen, ville hun invitert de andre 

til å komme med reaksjoner og det ville vært mindre sjanse for at hun skulle innta en 

forsvarsposisjon.  

                                                      
201 Dette poenget og denne metaforen har jeg fra Tordis Borchgrevink (muntlig kommunikasjon). 
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Selvhjelp Norges regler om anonymitet og konfidensialitet og vekten på uniplekse relasjoner 

er hindre mot at den hemmelige kunnskapen i gruppa konverteres til andre kontekster. 

Anbefalingene om at deltakerne ikke begynner å møtes utenom gruppemøtene (i hvert fall 

ikke tidlig i forløpet), bidrar til det samme. Det har også en viktig virkning «motsatt vei»; at 

deltakerne ikke tilegner seg kunnskap fra felles, utenforliggende kontekster som kan 

konverteres til bruk innad i gruppa.202  

Slik skiller selvhjelpsgruppa seg fra rene relasjoner i form av familie og venner, hvor 

informasjon kan flyte på tvers av kontekster. En deltaker viste til nettopp dette da hun 

fremholdt overfor de andre i gruppa: «Her forteller jeg ting, som jeg ikke forteller til noen 

andre, heller ikke til venner». Hun forklarte at det egentlig ikke var det at hun ikke stolte på 

vennene, «men plutselig har de fortalt noe om deg som de ikke skulle, til andre du kjenner». 

Med andre ord, venner beveger seg i sosiale sammenhenger hvor den kunnskapen de har 

om deg, kan være relevant, noe som uforvarende kan få dem til å «lekke». Mens deltakerne 

på gruppa i utgangspunktet ikke har utenforliggende kontekster hvor kunnskapen om de 

andre fra gruppa er direkte valid. Likevel betraktes heller ikke gruppa nødvendigvis som 

fullstendig trygg utad, selv i en gruppe som har møttes over flere måneder og oppnådd en 

relativt høy grad av fortrolighet. Som deltakeren sitert over: «Jeg har ikke lyst til å si så mye 

mer om rusproblemene til kona mi, man vet aldri hva som kan komme ut». Det er verdt å 

merke seg at vedkommende her gir uttrykk for en påholdenhet når det gjelder å gi sensitiv 

informasjon om en tredje person, ikke seg selv, av lojalitet til denne personen.  

Her vil jeg føye til en observasjon: Deltakerne bruker hovedsakelig vennskapsrelasjoner som 

kontrastkategori til relasjonene i gruppa og ikke familierelasjoner. Vennskap kan fungere 

som nyttig kontrast fordi grupperelasjonene likner mer på vennskap enn slektskaps- og 

familierelasjoner ved at de er selvvalgte (bortsett fra når det gjelder ektefelle eller partner). 

Mens de er kvalitativt forskjellige fra vennskap ved at de ikke er forpliktende eller med 

konsekvenser utenfor gruppesettingen. Samtidig hender det at deltakerne kan uttrykke en 

form for skuffelse eller tristhet over at vennskapsrelasjonene ikke gir rom for å ta opp slike 

tema som de snakker om på gruppa (slik en deltaker sitert over formulerte det): «Vennene 

mine har ikke problemer, de. Eller, det har de selvfølgelig, men de snakker ikke om det». Det 

gir inntrykk av et ønske om å kunne vise ærlighet og i større grad «være seg selv» i vennskap, 

et ønske de opplever at ofte ikke lar seg realisere. Samtidig er det slående at folk i mindre 

grad diskuterer spesifikke vennskapsrelasjoner enn spesifikke familierelasjoner (mens de 

snakker om konkrete relasjoner i arbeidslivet). Det kan henge sammen med at familie og 

arbeid er domener som i større grad defineres av forpliktelser og ujevne maktforhold og 

hvor frigjøringspotensialet oppleves større og mer presserende enn i prinsippet selvvalgte og 

likestilte relasjoner (mens parforhold er en relasjon som kan inneholde begge dimensjoner). 

                                                      
202 De sentrale aktørene i Selvhjelp Norge sier det slik: «Sosial kontakt deltakerne imellom så lenge gruppen 
består som en selvhjelpsgruppe kan forrykke balansen i en gruppe. Det vanskeliggjør å holde på at det det 
snakkes om i gruppen skal forbli der. At noen har sosial kontakt mellom møtene kan også skape usikkerhet i 
gruppen» (Godager & Talseth, 2013, s. 98). 
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Kanskje er det slik at «renere» vennskapsrelasjonene rommer litt andre – og mer vage – 

typer forventninger om likestilt intimitet? 

Bakrom – risikofylte eller regressive? 

Goffman betegner fellesskapet på bakrommet som et sted hvor det oppleves trygt å være 

passiv og gi uttrykk for uformulert utilfredshet: «The surest sign of a backstage solidarity is 

to feel it is safe to lapse into an associable mood of silent, sullen irritability” (Goffman, 

1971/1959, s. 133). Det er interessant at Goffman bruker det å kunne være stille sammen 

med andre og samtidig signalisere en «mutt irritabilitet» som en kvalitet ved et solidarisk 

bakrom. Med andre ord mangel på aktiv utveksling og samhandling, og også signalisering av 

at noe er ugreit, uten at man er åpen eller tydelig på hva det gjelder og hvorfor. På 

bakrommet oppleves det ikke truende av de andre, det gjør dem ikke usikre, det rokker 

verken ved kollektivet eller den enkeltes status som gruppemedlem. I en selvhjelpsgruppe 

ville derimot en slik væremåte ikke gå upåaktet hen. Kanskje vil gruppa la vedkommende 

være tilbaketrukket for en periode, men som oftest vil oppførselen fort lede til spørsmål og 

undersøkelser fra de andres side. En langvarig tilbaketrukkethet, spesielt om deltakeren 

samtidig signaliserer irritasjon, angår gruppa direkte fordi den undergraver den aktive og til 

dels intense og fokuserte utvekslingen som er et ideal for samhandlingen. Gruppa er med 

andre ord et bakrom hvor man på visse måter kan får være i fred og «være seg selv», slik jeg 

siterte flere deltakere over, samtidig som denne autentisiteten gis klare begrensninger og 

føringer. Forskjellen kan blant annet ha å gjøre med at de som samles på bakrommet hos 

Goffman, er de samme som også er på scenen sammen, eller har tilgang til de samme 

scenene. De svitsjer mellom arenaer og ser hverandre i flere roller, hvor bakrommet 

betraktes som den «egentlige» arenaen. Mens i gruppa møtes deltakerne i prinsippet bare 

på bakrommet. Et bakrom hvor man kan la sosiale masker falle, men som samtidig krever en 

aktiv tilstedeværelse. Det er ikke et bakrom for avslapning, men for relasjonell intensitet. 

Når Goffman hevder at bakrom har en regressiv karakter (s. 129), forstår jeg det slik at han 

ser dem som arenaer for konservering av sosiale relasjoner og for rekreasjon. 

Selvhjelpsgrupper er derimot bakrom formet for endring og transformasjon. De er delvis 

trygge, delvis risikofylte bakrom. Sagt på en annen måte: Selvhjelpsgrupper av SN-type 

legger til rette for å kombinere en intensiv, følelsesmessig autentisitet som det kan åpnes for 

i overgangsritualer med en mer sosialt uformell autentisitet som trives best på 

bakrommet.203 

Å møtes utenom – svakere transformativ dynamikk 

Fra eksemplene over, forstår vi at dersom deltakere begynner å møtes utenom 

gruppemøtene, vil det kunne true grensene for og håndteringen av det risikofylte i 

bakrommet. Inntrykkskontroll og selvpresentasjon blir mer komplisert, man må begynne å ta 

                                                      
203 Dette ligger nær opp til Turners begrep communitas, som betegner en kollektiv opplevelse av direkte og 
umiddelbar nærhet og forståelse, en intens samhørighet der sosiale skillelinjer for et øyeblikk eller en periode 
blir irrelevante. Liminalitet vil ofte innebære opplevelse av en slik samhørighet (Turner, 1969, 1974). Jeg 
kommer kort tilbake til dette poenget i avrundingen av kapitlet. 
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hensyn til kontekster utenfor. Som jeg skal komme tilbake til, vil det også kreve håndtering 

av og tilpasning til ulike sett av samhandlingskoder (se kap. 11). 

I de gruppene jeg har fulgt som arbeider sammen over lengre tid – og andre langtlevende 

grupper jeg har fått informasjon om – etablerer deltakerne etter hvert felles, eksterne 

kontekster (så vidt berørt i kap. 3, mer diskusjon i kap. 11). Unntaksvis kan to deltakere 

treffes for å ta en kaffe eller ordne noe praktisk sammen, noe de rapporterer tilbake til 

gruppa, og hvor premisset er at de ikke snakker om gruppa eller de andre deltakerne. Men 

mer permanente subgrupper vil virke undergravende for fellesskapsfølelsen. Det vanlige er 

at gruppa avtaler å gå på en konsert eller et annet arrangement, eller gå ut og spise 

sammen. 

Det er interessant at dette ofte skjer mer eller mindre parallelt med at et moralsk fellesskap 

vokser fram. Følger vi resonnementet over, vil grupper over tid utvikle «renere relasjoner» 

gjennom intimitet, betroelser og bygging av tillit, relasjonene blir mer verdifulle i seg selv. 

Samtidig kan deltakerne altså få et behov for å gjøre relasjonene mer sammensatte og 

begynne å møte hverandre utenfor gruppesettingen. 

Det å treffes utenom møtene kan gi problemer med rollehåndtering, men det kan også 

hovedsakelig fungere bra og virke til å understøtte deltakernes kollektive identitet; man gjør 

noe sammen som en enhet ute i verden. Med empiri fra lokalsamfunnskontekster, peker 

Brottveit på at det å ha et slikt «hemmelig forbund» kan bidra til å skape et spesielt sterkt 

bånd mellom deltakerne (Brottveit, 2013a, s. 29). For at det ikke skal virke negativt for selve 

gruppearbeidet, forutsetter det at deltakerne har etablert samhandlingsprosesser i gruppa, 

en felles «kultur» som er solid nok til å tåle skiftet mellom roller; en kollektiv kultur av 

relativt rene relasjoner med stor grad av tillit. Da en gruppe bestemte seg for å møtes litt 

sjeldnere og annenhver gang som selvhjelpsgruppe og en sosial gruppe som gjør ulike 

aktiviteter sammen, diskuterte de hva som skulle være premissene for «LINK-gruppa» kontra 

gruppa for sosialt samvær. Det viktigste for dem var at det skulle være et skarpt skille, og at 

de to samværsformene ikke skulle blandes: «Når vi er her, er vi LINK-gruppa. Når vi møtes 

ellers, snakker vi om andre ting.»  

I en annen gruppe begynte deltakerne å treffes utenom relativt tidlig, etter et par måneder. 

Dette var en gruppe hvor det var en hyggelig stemning på gruppemøtene, kanskje litt for 

hyggelig, med relativt lite fremvisning av personlig sårbarhet. Etter hvert ble det tydelig at 

hoveddelen av deltakerne ikke hadde behov for å gå inn i dypere, personlige tema. Dermed 

grodde det ikke fram en endringsfokusert samhandlingsmodus hvor gruppa hadde mye 

hemmelig kunnskap eller felles sårbarhet å verne om og heller ikke et hardt tilkjempet, 

moralsk fellesskap å forvalte. Å gå ut sammen så tidlig i forløpet, var et uttrykk for at gruppa 

ikke var på vei inn i slike prosesser. Gruppa ble fort oppløst, i full fordragelighet, da flertallet 

av deltakerne mente at de ikke lenger hadde behov for å gå i gruppe. 

Det er et viktig premiss at denne gruppa var satt i gang av et Lærings- og mestringssenter og 

bestod av deltakere som hadde gått på ulike kurs i regi av senteret. I dette tilfellet viste det 
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seg at deltakerne hadde behov for å komme sammen og snakke, men flertallet var ikke 

interessert i å gå inn i en dypere, endringsorientert prosess. Ved LINK Oslo er det vanskelig å 

tenke seg et tilsvarende forløp. Jeg tror skillet har å gjøre med ulike rekrutteringsprosesser 

og til dels ulik motivasjon hos deltakerne. I grupper hvor deltakerne har gått gjennom en 

langvarig prosess med å erkjenne og til dels fått behandling for kronisk sykdom og deltatt på 

kurs for å lære å håndtere den, har de allerede gått gjennom en form for transformasjon og 

endring av status til «kronisk pasient». Gruppedeltakelsen vil i stor grad dreie seg om å takle 

denne nye statusen. Inntrykket fra et par av disse gruppene er at de legger mer vekt på å 

bygge oppunder hverandres selvfølelse ved å gi gjensidig anerkjennelse og har slik flere 

likhetstrekk med støttegrupper. De hjelper hverandre gjennom hverandres 

transformasjonsprosess og til å akseptere og leve med resultatene av den. Gruppene 

bevirker i mindre grad selve transformasjonsprosessen. Det betyr ikke at samhandlingen ikke 

er preget av risiko; folk gjør seg i stor grad sårbare overfor hverandre gjennom personlige og 

autentiske bekjennelser, som er med på å skape gjensidig anerkjennelse og identifikasjon. 

Denne typen grupper kan også oppleve konflikter og avskalling, men virker totalt sett å ha 

mer preg av trygge og fortrolige bakrom enn transformerende overgangsritualer.  

LINK-grupper som holder sammen lenge, beveger seg med tiden i retning av å bli tryggere 

bakrom. Samhandlingsgrunnlaget i det transformativt orienterte ritualet er basert på at 

deltakerne tar nye risikoer ved å avdekke stadig mer sårbarhet. Det er antakelig begrenset 

hvor lenge en slik dynamikk kan opprettholdes i et kollektivt, egalitært forum. Påfyll av 

råmateriale vil endres over tid, ettersom gjensidigheten i større grad tar form av 

anerkjennelse og identitetsbekreftelse og i mindre grad i form av intens, vedvarende 

utforsking av det ukjente. Det er begrenset hvor lenge gruppa kan være i det liminale, 

«betwixt and between». Den transformative prosessen fordrer at deltakerne gir drivstoff til 

hverandres liminalitet. Etter hvert blir denne prosessen «mettet» eller litt uttømt. Blant 

annet fordi det kan utkrystallisere seg store ulikheter i deltakernes behov videre; hvor mye 

drivstoff de fortsatt har på lager og hvor mye av dette de vil bringe frem.204 

I AA-modellen er gruppedeltakelse tenkt å ha en transformerende virkning; å endre seg fra å 

være aktiv alkoholiker til å bli en tørrlagt alkoholiker. De 12 trinn representerer en videre 

personlig vekst og endringsprosess, denne er fastlagt og felles for alle og representerer i 

mindre grad enn SN-modellen en transformerende utforsking av ukjent farvann. Selv om den 

vil innebære bearbeiding av følelsesmessig smerte (blant annet ved først å erkjenne hvordan 

alkoholen har innvirket på egen og andres tilværelse og senere konkret å gjøre opp for seg 

overfor alle man har gjort vondt gjennom drikkingen). Etter «omvendelsen» gjelder det å 

holde fast i sin nye «status» og styrke identiteten som tørrlagt alkoholiker. Å være medlem i 

AA kan være en livslang mulighet fordi gruppa og fellesskapet tilbyr et permanent, 

aksepterende bakrom. I SN-modellen forutsettes det i større grad at deltakerne og gruppa 

skal holde fast i en frigjørende selvendringsprosess.  

                                                      
204 I psykoterapeutisk orientert individualterapi kan transformerende prosesser og den liminale fasen gå over 
mange år. Psykoanalyse er det klassiske eksempelet på en særlig langvarig terapiform. 
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Del III Transformasjon og smerte 

«Problemet som ressurs» 

Selvhjelp Norge bruker ofte to, delvis ulike, bilder som illustrasjon på hva selvhjelpsarbeid 

går ut på: «En selvhjelpsgruppe er et mentalt treningsstudio» og «Selvhjelp er verktøyet - 

selvhjelphjelpsgruppa er verkstedet». Både treningsstudioet og verkstedet er avgrensete 

arenaer for målrettet, fysisk innsats.205 Begge gir assosiasjoner til bearbeiding og 

endringsprosess; det første mot bearbeiding av kroppen, det andre mot bearbeiding av 

fysiske materialer. Metaforene gir assosiasjoner til både målrettethet og åpenhet. 

Aktiviteten i gruppene er rettet mot å oppnå noe, men målet er, som nevnt, lite spesifisert. 

Å hente frem og bearbeide den erfaringsbaserte kunnskapen man har om seg selv, krever en 

betydelig innsats: «Arbeidet i selvhjelpsgrupper er hardt arbeid. Det kan gjøre vondt, gir ikke 

alltid umiddelbare resultater og er tidkrevende (...). Selvhjelpsgrupper er verksteder for 

bearbeiding av livsproblemer» (Godager & Talseth, 2013, s. 71). En av 

selvhjelpsentreprenørene formulerte det slik i en presentasjon på en konferanse: «Selvhjelp 

koster blod, snørr og tårer (...). Det er enkelt, men ikke lettvint».  

Det harde arbeidet er knyttet til innsats i form av tid og krefter, og til at selve 

arbeidsoppgaven dreier seg om å gå inn i «det smertefulle», det vil si vanskelige og 

ubehagelige følelser. Objektet, det som skal bearbeides og finne sin form er selvet, jeget. Det 

er tungt arbeid for å få til en personlig endring; «selvhjelp gjør vondt». Samtidig er det 

nettopp det som oppleves dypt ubehagelig som rommer selve kilden og 

kunnskapsgrunnlaget for personlig transformasjon: «Selvhjelp er å skaffe seg mot og ork til å 

prøve å gjøre endringer i livet. Selvhjelp er å lytte til det smertefulle for å finne ut hva det vil 

fortelle oss» (SN & NSF, 2001/2009, s. 7). Et annet sted formuleres det slik: «En annen 

grunnleggende erfaring er at å gå inn i det smertefulle og «se smerten i øynene», kan bli et 

utgangspunkt for en positiv prosess. Dersom folk er motivert, eller er blitt det gjennom 

gruppearbeidet, motivert til å ta tak i en smertefull livssituasjon, fins det i ethvert menneske 

ressurser til vekst og endring» (Selvhjelp Norge, 2010b, s. 5). 

Formuleringen «Problemet som ressurs» oppsummerer i fortettet form dette perspektivet 

på følelsesmessig ubehag. Uttrykket brukes ofte i formidlingsarbeidet som et pedagogisk 

grep, overaskende og provoserende. Det peker mot anti-struktur i det liminale, hvor det 

vante, tingenes normale orden, snus på hodet. «Problemet som ressurs» viser til at det som 

oppleves truende, tas i bruk som kreative og gode elementer, du kan bruke dem til din fordel 

ved å se på dem med nye øyne, slik at de ikke virker mot deg, men med deg. 

I likhet med mye av Selvhjelp Norges tenkning omkring virksomme faktorer i 

transformasjonsprosesser, ligger «problemet som ressurs» nært opp til det ideologiske 

grunnlaget i deler av psykoterapeutisk orientert terapi. En lærebok i psykoterapi bærer 

tittelen «Symptomet som ressurs» (Axelsen, 2009), der første utgave kom i 1997, omtrent på 

                                                      
205 Mens treningsstudioet peker mot fritid, er verkstedet tradisjonelt koblet til (lønns)arbeid. 



 

143 

samme tid som NSF ble stiftet.206 Mens uttrykket «problemet som ressurs» rommer 

livsproblemer av alle slag og slik skaper en distanse til «symptom» og sykdomsfokuset i 

behandlingsapparatet (se Gotaas, 2019). 

Forståelsen av selvhjelp som «hardt arbeid» og den positive verdien av investering av denne 

typen arbeid i individet, uttrykker sentrale, kulturelle verdier med klare paralleller til Max 

Webers klassiske verk «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd» (1973). Han viser 

hvordan den protestantiske reformasjonen fremmet visse verdier knyttet til selvdisiplin, 

introspeksjon, autentisitet, personlig autonomi og vekten på produktivitet og endring. De 

virket til å forme kapitalismens kjennetegn: Verdsetting av hardt arbeid, behovsutsettelse, 

rasjonalisering gjennom kalkulasjon, investering og akkumulasjon. Disse verdiene veves 

sammen i kapitalismens organisering og skaper bestemte former for dynamikk mellom 

disiplinering og endring i form av grenseoverskridelse. 

Vi finner imidlertid verdier i selvhjelpsarbeidet knyttet til kristen tradisjon som peker i en 

annen retning, og som til dels står i opposisjon til rasjonaliseringsprosesser i moderniteten.  

Kulturelle modeller for å møte følelsesmessig smerte 

Når Selvhjelp Norge legger vekt på anerkjennelse av følelsesmessig smerte som nødvendig 

utgangspunkt for selvtransformasjon, plasserer de seg i en vestlig tradisjon med røtter i den 

kristne kulturarv. Antropologen og psykoterapeuten James Davies mener at vi med 

modernitetens fremvekst har fått to ulike tradisjoner for hvordan smerte og lidelse har ulik 

status og håndteres på ulik måte i vesten (Davies, 2011): 

I protestantisk tradisjon sees lidelse som et nødvendig utgangspunkt og en kilde til endring 

og for selvforbedring. For å overkomme våre defekter, må vi først se dem, og det smerter å 

se. Ved å gjennomleve smerten transformeres selvet og vårt forhold til Gud (jfr. Jesus’ 

lidelse). Lidelse danner slik en forutsetning for vekst og foredling. Med fremveksten av 

opplysningstidens rasjonalitet begynner man derimot i større grad å se lidelse i et negativt 

lys, som noe som hemmer, ikke fremmer, menneskelig utvikling. Lidelse blir til et objekt som 

må elimineres. Davies mener vi kan gjenfinne disse ulike perspektivene i to hovedretninger 

innen dagens behandlingsapparat og -ideologier: Der psykoanalysen og psykoterapien ser 

anerkjennelse av psykisk smerte som en kilde til personlig endring og vekst, betrakter 

psykiatrien i større grad psykisk smerte som et destruktivt symptom som bør fjernes eller 

                                                      
206 Boka innledes slik: «I denne boken er forståelse og terapeutisk tilnærming til psykiske problemer snudd litt 
på hodet i forhold til den vanlige måten å tenke på – noe tittelen Symptomet som ressurs antyder. Den 
framstiller en terapimodell hvor psykiske problemer ses som en kilde til utvikling og endres gjennom å bli 
anvendt i det terapeutiske arbeidet. Bedring skjer ved å gå med symptomene – for å få tilgang til den 
kunnskapen om individet som de inneholder. Personens egne bevegelser gjennom symptomene (som forsøk på 
mestring), kan brukes til å bevege personen videre i den retningen han eller hun ønsker, men ikke gå alene» (s. 
9). Axelsen viser til at hennes tilnærming var relativt tidsutypisk da boka kom ut. Norsk selvhjelpsforum omtalte 
også sin tilnærming som alternativ til behandlingsapparatets forståelse, men også som et supplement (se kap. 
12). Se kap. 2 og beskrivelse av kulturelle og sosiale endringer og nye forståelsesmåter som den brede grobunn 
for selvhjelpsarbeidets fremvekst (i samtale med meg vektlegger selvhjelpsentreprenørene at de ikke kjente 
spesifikt til Axelsens bok og heller ikke hadde tilegnet seg annen boklig lærdom om terapiformer). 



 

144 

dempes gjennom medisinering. Han sammenfatter synsmåtene gjennom begrepene 

«positive models of suffering» og «negative models of suffering».  

Davies hevder psykiatriens perspektiv er blitt det dominerende og at vestlig, nåtidig kultur 

gjennomgående preges av en underkjenning av dyp, eksistensiell smerte. Jeg vil legge til at 

intime, men overflatiske bekjennelser i det offentlige rom (medier og sosiale medier) ikke 

rokker ved dette bildet, snarere virker de til å bekrefte holdningen om personlige 

vanskeligheter som noe som ikke skal kreve for mye innsats, ta for lang tid eller medvirke til 

ineffektivitet i yrkeslivet. Veksten i ulike former for kognitiv terapi kan kanskje sees som en 

del av denne «negative modellen»; oppmerksomheten rettes mot strategier for konkret 

endring av tanker og atferd og derigjennom også en (delvis) endring av følelseslivet. Motsatt 

strategi vil være gradvis å nærme seg smertefulle opplevelser og erfaringer og la endringer i 

tanke, handlings- og følelsesmønstre komme som en naturlig konsekvens av følelsesmessig 

bearbeiding. 

Gjennom anerkjennelse av smerte kan individet forholde seg aktivt til sitt eget ubehag, 

bearbeide det og transformere seg selv. Davies argumenterer for et «produktivt» syn på 

følelsesmessig smerte. Siktemålet er å komme ut av en passiv tilstand og over i en aktiv. Jeg 

vil føye til at dette fremstår som en dyp, kulturell orientering i vestlig modernitet hvor 

kjerneverdier er bevegelse, grenseoverskridelse og nyskaping, sammenfattet i Marx berømte 

setning: «All that is solid melts into air» (Berman, 1982). Moderniteten skaper i stor grad et 

negativt bilde av sosial og kulturell tradisjon, som forbindes med passivitet, stillstand og 

manglende vilje til utvikling (Giddens 1991, s. 15; Gotaas, 1992) (på den annen siden skapes 

et romantisk bilde hvor fortid og tradisjon representerer det autentiske; nostalgi er en 

moderne oppfinnelse). I flytende modernitet favoriseres en slags permanent utviklings- og 

liminaltilstand der det å være aktivt selvfortolkende er en forutsetning for å håndtere seg 

selv og sine sosiale relasjoner. 

Skillet mellom positive og negative modeller for lidelse har paralleller til det tidligere nevnte 

skillet mellom transformative og gjenopprettende healingtradisjoner. I positive modeller for 

lidelse vil man bruke opplevelse av følelsesmessig smerte som utgangspunkt og veiviser i 

transformasjonsprosesser. I negative modeller for lidelse vil man søke å nå, eller komme 

tilbake til, en normaltilstand ved å dempe eller fjerne følelsesmessige symptomer.  

Ulike former for «produktiv» lidelse 

Et fremtredende trekk i Selvhjelp Norges retorikk er bruken av «aktiv» og «passiv» som 

kontrastkategorier. En mye brukt formulering er at selvhjelp dreier seg om «å gå fra passiv 

mottaker til aktiv deltaker i eget liv».  

Motsetningsparet viser på ett plan til konkret ubalanse i sosiale relasjoner, kanskje særlig til 

lekfolk i møtet med behandlingsapparatet og profesjonelle eksperter. I en brosjyre utdypes 

det slik: «Det handler ikke om å være passiv mottaker av andres hjelp. Virksomheten er 

basert på troen på at folk flest kan ta aktivt ansvar for eget liv, men det handler ikke om at 

enhver er sin egen lykkes smed» (Selvhjelp Norge, 2010b, s. 11). På et annet plan kan det 
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dreie seg om å være låst i sin egen situasjon, av sine egne strategier for å takle vanskelige 

følelser ved å unngå dem: «Det kan handle om følelser som skyld, avmakt, uro, angst, 

ensomhet, frustrasjon osv., og ikke minst hva du lar disse følelsene gjøre med deg – dersom 

du ikke våger å forholde deg aktivt til dem, eller kjenne på dem i det hele tatt» (Selvhjelp 

Norge, 2007b, s. 4). 

En deltaker fortalte hvordan det å gå på byen og snakke med folk for ham hadde vært en 

måte å «lufte ut» på. Det var uforpliktende, mens i gruppa måtte han komme på møtet uka 

etter. Tidligere hadde hans strategi for å takle vanskeligheter i stor grad vært å legge skylda 

på andre, men gjennom samhandlingen i gruppa måtte han se nærmere på sin egen rolle: 

«Det var første gang jeg konfronterte meg selv, her i gruppa». Han måtte aktivt møte det 

som smertet. I ettertid mener han at han gjennom denne prosessen lærte å se seg selv og 

sine relasjoner med nye øyne. Det har ført til store forandringer i livet hans: «Når du fanger 

idéen med selvhjelp … mange ting har falt på plass. Jeg har fått jobb igjen. Jeg har blitt 

bevisst på å kunne lytte … forholdet til kona og barna har endret seg …». Han legger vekt på 

at det er krevende endringer og at ikke alle nødvendigvis vil gå inn i dem, når det kommer til 

stykket. 

Dette illustrerer noen av temaene fra kapittel 2; individualiseringsprosesser under den 

«flytende» modernitetens betingelser setter større krav til selvrefleksivitet og 

selvaktualisering. Individet må aktivt søke å forme sin identitet i en kontinuerlig prosess av 

selvforbedring for å sikre både tilpasningsdyktighet og individuell autonomi. En slik type 

identitetsforvaltning gir spesielle vilkår for å forstå og håndtere følelsesmessig smerte.  

I eksemplene over betraktes lidelse som noe som skal omformes. Det er et ideal at smerten 

ikke må aksepteres som permanent i dybde og omfang, men at den bearbeides, minskes og 

brukes produktivt i individets selvutvikling. Med det mener jeg å si at lidelse anerkjennes 

som erfaring, men i mindre grad som tilstand. Den allmenne diskursen omkring det å være 

«et offer» illustrerer dette poenget: Det knyttes negative assosiasjoner til uttrykket 

«offermentalitet» og det er moralsk lite attraktivt å fremstille seg – eller bli fremstilt som – 

et offer. Det vil si et individ underlagt omgivelsenes innflytelse, et individ som befinner seg i 

en tilstand det ikke kommer ut av. Den generelt nedadgående bruken av ordet «skjebne» 

kan sees som uttrykk for den samme motviljen mot å gi anerkjennelse til individets 

maktesløshet overfor livets ofte brutale omskiftelighet. 

I Selvhjelp Norges retorikk brukes ordet «offer» i liten grad, det er først og fremst gjennom 

motsetningsparet aktiv – passiv at det formidles at det å forbli i en låst i en posisjon 

betraktes som negativt. En sekvens i informasjonsmateriellet sier imidlertid tydelig: «Du kan 

bli offer for sykdom, ulykker, systemer og andre menneskers behandling. Men du kan også 

bli offer for din egen rolle (…). Det er forskjell på å være offer og det å velge offer-rollen som 

mestringsstrategi. Den som har forstått dette, har allerede kommet langt i sitt 

selvhjelpsarbeid» (SN & NSF, 2001/2009, s. 23). 
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Det kan forstås som at det «å være et offer» betraktes som en erfaring, en anerkjennelse av 

faktiske hendelser, mens «å velge offer-rollen som mestringsstrategi» er å ville forbli i disse 

erfaringene. Offer-rollen er slik forbundet med ønske og vilje, den er med andre ord et 

uttrykk for moral. 

Marit Melhuus drøfter lidelse som et moralsk anliggende og som konstituerende for 

identitet og sosiale relasjoner (Melhuus, 1990). I studiet av en mestizo landsby i Mexico hvor 

katolske tradisjoner står sterkt, viser hun hvordan lidelse ansees som en kvinnelig dyd og 

grunnleggende for kvinnelig identitet (først og fremst i rollen som mor) og derfor 

betydningsfull i relasjonen mellom kjønnene.207 For kvinner er lidelse – i form av å ofre seg 

for sine barn – en utvetydig positiv og nødvendig kvalitet. Dette er uttrykk for en kulturell 

logikk hvor – forenklet sagt – mannlig og kvinnelig identitet er konstituert omkring 

begrepene skam og ære og hvor menns mannlighet er avhengig av kvinners ærbarhet, 

jomfrudom og kyskhet. Dette genererer ambivalens og paradokser, særlig i relasjonen mann 

– kone. Helgendyrkingen av Jomfruen av Guadalupe (et annet navn på jomfru Maria) 

representerer et overgripende symbol som inneholder en sterk tvetydighet (jomfru og mor), 

men der disse motsetningene i en viss forstand forsones.208 Hun representerer kvinnelig 

kraft, en kraft hun får gjennom å være vitne til sitt barns lidelse, hun tar i en viss forstand 

over sitt barns martyrium og blir selv en martyr. Derved genererer hun ærbarhet. Kvinner 

mister sin kyskhet ved å bli mor, noe som forutsetter kjønnslig omgang, men ved å ofre seg 

for sine barn gjenoppretter de en form for renhet. «Suffering is the active expression of the 

purity of women, therefore she lives to suffer. Thus suffering becomes the virtue and 

women become its victim» (s. 17). For at lidelsen og martyriet skal motta moralsk 

anerkjennelse, må de gjøres synlige. Kvinner vil derfor “(…) constantly ascribe to themselves, 

primarily, but also to other women, degrees of suffering» (s. 6). For å være en ærbar kvinne, 

en moralsk person, må man lide, mye og konstant, og det må vises frem for omgivelsene: 

«Suffering gives strenght» (s. 6). Her er det med andre ord ikke et mål å bearbeide lidelsen 

eller minske den, snarere tvert imot. Det er verdt å nevne at Melhuus viser at det er visse 

typer lidelse som avler anerkjennelse, mens andre ikke ansees som moralsk verdige (for 

eksempel det å bli avvist av og miste kontakt med ens voksne barn, eller å bli voldtatt, 

ansees som moralsk uverdig, mens det å bli mishandlet eller forlatt av ektemannen, 

defineres som lidelse). 

Så langt jeg kan se, innebærer martyriet – å ofre seg selv – noen interessante tvetydigheter 

når det gjelder martyren som aktivt handlende og/eller mer passivt aksepterende. Martyriet 

er en aktiv handling som samtidig innebærer en slags underkastelse for, og aksept av, 

                                                      
207 Mestizo, eller mestis på norsk, refererer til folk med blandet indiansk og spansk opphav. 
208 «Ifølge katolsk tradisjon fant Jomfru Marias første tilsynekomst i Amerika sted på Teyeyacac/Tepeyac-åsen, i 
dag kalt for Guadalupe, like nord for Mexico by i 1531. Dette har blitt en av de viktigste religiøse hendelser og 
fenomener i Mexicos historie. Jomfru Maria av Guadalupe har blitt et symbol for meksikansk nasjonalitet og 
kultur-religiøs identitet (mexicanidad) i Mexico og blant chicano/a i USA. Hun er i dag dyrket av katolikker, ikke 
bare i Mexico og USA, men også over store deler av verden» (Store norske leksikon, Jomfru Maria av 
Guadalupe, https://snl.no/Jomfru_Maria_av_Guadalupe, lesedato 12.01.2018). 

https://snl.no/Jomfru_Maria_av_Guadalupe
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omgivelsenes betingelser; martyriet er skapt av noe utenforliggende, det «kommer til deg», 

du skal ikke selv skape grobunnen for det.209 

Melhus diskuterer hvordan lidelse og martyriet spiller en «produktiv» rolle i betydningen av 

å brukes aktivt i identitetsarbeid. Det produktive aspektet er likevel vesensforskjellig fra 

Davies «positive model of suffering» med bakgrunn i vestlig, protestantisk tradisjon. I den 

«positive» modellen er idealet først en aksept av smertens tilstedeværelse og karakter, 

deretter en integrering og omforming av lidelsen. Mens i det katolske eksempelet er det å 

utholde lidelse en permanent tilstand hvor det ikke er et ideal å bearbeide eller omforme 

smerten som del av et personlig transformasjonsarbeid. Et annet sitat fra Selvhjelp Norge 

illustrerer noe av denne forståelsen av en prosess fra å erkjenne til å omforme: 

«Selvhjelpsarbeid handler om å håndtere og leve med et problem. Hva vil det si å leve med 

problemet? Å leve med er det motsatte av å resignere, gi opp eller la seg passivisere. Å leve 

med er å integrere et problem til en del av seg slik at du tar tilbake kontrollen og finner igjen 

egne krefter» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 4). 

«Å leve med problemet» og «å integrere et problem til en del av seg selv» er å la problemet 

få en sentral plass i den enkeltes identitetsdannelse. Men i motsetning til kvinnene i 

eksempelet fra katolsk tradisjon, skjer det gjennom en prosess hvor man fremmer sin 

individuelle autonomi gjennom å lære seg å leve med seg selv og problemet på nye måter.  

Oppsummering 

Vi har sett eksempler på ulike kulturelle modeller for hvordan lidelse kan forstås og 

håndteres; knyttet til arven fra opplysningstiden, fra reformasjonen, og en tredje forankret i 

katolsk tradisjon. Selvhjelp Norges virkningsteori baserer seg på verdier knyttet til 

anerkjennelse og bearbeiding av følelsesmessig smerte som del av en frigjørende og 

selvtransformerende prosess. Modellen uttrykker slik et perspektiv på «helbredelse» og 

psykisk helse som vi finner i transformerende healingritualer. Selvhjelpsgruppa 

representerer et senmoderne healingritual hvor individet, gjennom økt selvinnsikt ervervet 

gjennom kollektiv samhandling, har mulighet for å endre og forme sin identitet. 

Selvhjelpsgrupper av SN-type er i store trekk strukturert som en form for overgangsritual, 

mer spesifikt som et initieringsritual der liminalfasen har en særlig kreativ og betydningsfull 

karakter. Den liminale fasen åpner for sårbarhet, usikkerhet, læring og omfortolkning av 

                                                      
209 Melhus poengterer at martyriet er den ultimate form for lidelse, men at «The idea of martyrdom as self-
sacrifice (…) is not exclusively a Christian tradition. Nevertheless, it is the Christian connotation which 
predominates in the contemprorary usage of the word» (1990, s. 23). Med et annet analytisk og empirisk 
utgangspunkt, finner Maya Mayblin (2014) mange av de samme kulturelle verdiene og liknende praksiser 
omkring lidelse og kvinnelig identitet som Melhuus (en forskjell er at menn, i hennes materiale, også kan motta 
en viss anerkjennelse for lidelse). I en bred, antropologisk og filosofisk diskusjon omkring religiøs ofring 
(sacrifice) drøfter hun empiri fra en katolsk landsby i det nord-østlige Brasil. Mayblin viser at religiøs ofring ikke 
nødvendigvis må «dramatiseres» og gjøres rituell og synlig; «sacrifice exposed», men kan inngå i dagliglivets 
praktiske gjøremål, som en konstant flyt av selv-ofring og lidelse for andre; «sacrifice hidden». Det er knyttet til 
et ideal om balanse, hvor den daglige ofringen til Gud ikke skal eksponeres, men bare «gjøres». Når folk iblant 
likevel søker andres anerkjennelse for sin lidelse, vil de gjøre det på relativt udramatiske og ikke-rituelle måter 
gjennom å presentere narrativer mens de eller andre i hovedsak utfører andre gjøremål. 
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vante kategorier; i gruppene er det en målsetting å se seg selv og sine relasjoner på nye 

måter.  

Det er spesielt at et slikt identitetsmessig risikofylt ritual er uten formell ledelse og preget av 

en relativt åpen, rituell grammatikk. I transformerende ritualer vil som regel en 

seremonimester lede gruppa gjennom prøvelsene eller bistå på andre måter underveis. 

Mens i selvhjelpsgruppene har den rituelle eksperten som mål raskt å gjøre seg selv 

overflødig. Når igangsetteren trekker seg ut, må deltakerne lede seg selv og hverandre 

gjennom utrygt farvann. Man kan si at deltakerne i en viss forstand forventes å initiere seg 

selv og hverandre og bidra til egen og andres «helbredelse» eller endring. I denne prosessen 

får følelser og reaksjoner rollen som veivisere. Igangsetteren søker å veilede gruppa og 

deltakerne i hvordan bli bevisst egne reaksjoner, lære seg å uttrykke dem og kunne møte 

andres.  

En grunn til at en risikofylt (transformasjons-) prosess kan foregå i en såpass åpen rituell 

form, er tydelige rammer rundt samhandlingen. Relasjonene i gruppa formes i stor grad som 

«rene relasjoner» og gruppekonteksten holdes i utgangspunktet strengt atskilt fra andre 

kontekster og det som skjer i gruppa skal ikke blandes med, eller ha direkte konsekvenser, 

for deltakernes øvrige livsverden. Parallellt søker man å skape en fortrolig atmosfære og et 

moralsk fellesskap i form av et trygt bakrom hvor folk tør å la sosiale masker falle og være 

ærlige og åpne med hverandre. Dette er imidlertid ikke et «vanlig» bakrom skjermet for 

transformasjon, men et bakrom som legger til rette for rolleutprøving og reorientering i 

individets selvforståelse. Ulike typer grupper vil kunne ha ulike blandings- og 

spenningsforhold mellom det transformative og bakromspregede, og grupper som arbeider 

sammen over lang tid, vil ofte endre seg i retning av bakrommets mindre endringsfokuserte 

og mer støttende karakter. I begge tilfelle kan vi se hvordan håndtering av ytre grenser har 

betydning for gruppenes indre dynamikk.  

Til slutt vil jeg nevne et poeng relatert til opplevelse av fellesskap i gruppene: Liminalitet vil 

ofte innebære communitas, en intens, felles opplevelse av samhørighet (Turner, 1969, 

1974). Liminalitet og communitas representerer «anti-struktur», de opphever for en stund 

ulikhet i status og betydningen av sosiale maktstrukturer. I selvhjelpsgruppene er det et mål 

å oppnå relasjonell symmetri og emosjonell samhørighet mellom mellom deltakerne. 

Samtidig er denne fellesskapsfølelsen ikke «total» og udifferensiert, slik som i «rene» former 

for communitas. En viktig drivkaft i fellesskapet er utveksling av reaksjoner og til dels kritikk, 

det vil si prosesser som krever høy grad av refleksivitet, og å kunne innta en dobbel posisjon 

av å oppleve og se seg selv og andre, både innenfra og utenfra. Det inkluderer å kunne 

diskutere og relativisere relasjoner seg imellom; en tilnærming som vil stå i motsetning til en 

«ukritisk» opplevelse av samhørighet. Eventuelt kan man tenke seg at samhørighet bygges 

ved å gå gjennom denne typen prøvelser i fellesskap. I de neste kapitlene skal vi se hvordan 

slike prosesser kan ta form. 
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Kap. 6 En gruppe på vei – mot hva?  

 

I believe much of the confusion about group development is that each group is, at the 

same time, like all groups, like some groups and like no other group! (Yalom & Leszcz, 

2005, s. 323, deres utheving). 

Det er oplagt, at når en gruppe dannes, håber enkeltindividerne, at de igennem den vil 

kunne opnå nogen tilfredsstillelse. Det er også oplagt, at noget af de første, de bliver 

bevidste om, er en følelse av frustration fremkaldt af tilstedeværelsen af den gruppe, som 

de er medlemmer af (Bion, 1993, s. 52). 

Vi har nå fått en grundig innføring i rammer for – og strukturering av – gruppenes arbeid, 

både idémessig og praktisk. I dette kapitlet skal jeg gå nærmere inn på 

samhandlingsprosesser slik de kan arte seg i én bestemt gruppe. Jeg vil følge forløp over tid 

og forsøke å vise hvordan deltakernes ulike roller og utvikling er vevet sammen med 

gruppeprosessen. Det vil si å undersøke forholdet mellom transformasjon av enkeltindivider 

og transformasjon av gruppa. Det innebærer å forsøke å beskrive deler av hovedbolken i 

gruppas utvikling på en noenlunde systematisk måte, å analysere «the middle game» (kap. 

1). Ambisjonen er ikke å fange den totale kompleksiteten, men å få frem noen 

hovedelementer. 

Gruppa jeg beskriver ble oppløst og kom aldri til et stadium med tilstrekkelig grad av tillit og 

aksept mellom deltakerne til at de kunne arbeide godt sammen over tid. Underveis var det 

likevel en tydelig utviklingsprosess. Gruppa var i gang med å forløse et potensial, men falt fra 

hverandre før den kom til et stadium hvor flertallet syntes det var verdt å fortsette. Hva var 

det gruppa fikk til, og hva slags gjensidighet var det de ikke klarte å få til? Hvorfor ikke?  

For å nærme meg et svar, vil jeg fokusere på prosesser hvor gruppa forsøker å etablere og 

delvis endre sitt eget samhandlingsgrunnlag. Sentralt i disse prosessene er bygging av tillit. 

Tillit er et fenomen som ofte brukes generativt for å forklare andre fenomen, mens det i like 

stor grad er et fenomen som i seg selv krever en forklaring. I dette kapitlet begynner jeg en 

analyse av vilkår for tillitsskapende prosesser på mikroplan. I neste kapittel går jeg videre og 

tar i bruk teoretiske tilnærminger i studiet av tillit og ser på prosesser som viser hvordan 

etablering og vedlikehold av tillit og spesifikke former for sosialt bytte kan henge sammen. 

La oss først se nærmere på et spesielt møte og en viktig hendelse i denne gruppas livsløp. 

Deretter vil jeg diskutere hvordan gruppeprosessene utviklet seg videre, med vekt på faser i 

forløpet og samspill mellom enkeltindividers roller og endringsarbeid, og gruppas utvikling. 

Gjennom beskrivelser av kompleksiteten i partikulære forløp, vil jeg forsøke å identifisere 

generelle virkningsmekanismer. Som det er redegjort for i metodekapitlet, fremstilles dette 

som forløpet i én gruppe, men i beskrivelsen har jeg blandet elementer fra flere grupper. 
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Vendepunkt - åpen konflikt 

I det alle har satt seg og møtet begynner, forteller Helge at Jorunn skal slutte. Hun har sendt 

ham en sms, den var grei i formen, men hun ga ingen forklaring. De andre blir veldig 

forbauset: De sier at det var rart, hun var jo så aktiv forrige gang, hadde snakket og fortalt 

mye, hun hadde virket så oppløftet. Hvorfor vil hun ikke komme mer? Gruppa leter etter 

forklaringer i livssituasjonen hennes: Kanskje hun hadde for mye, at det ble for mye for 

henne? Alle er usikre, men først og fremst søker de etter forklaringer i egen opptreden: 

Helge spør seg om han har snakket for mye, Karl-Erik lurer på om det gjelder ham også, en 

annen lurer på om Jorunn ikke har sluppet til nok. De blir enige om at Helge skal sende 

henne en sms og si at de gjerne vil ha henne med på neste møte, at det er viktig for gruppa 

at de får avsluttet på en ordentlig måte.210  

Etter litt prat om andre ting, oppstår det først en intens diskusjon mellom Helge og Irene om 

en trivialitet, hvor det er Irene som starter ved å si til Helge at det er vanskelig å forstå 

dialekten hans, noe som blir til en liten krangel om språk og regionale forskjeller. 

Ordvekslingen tar brått slutt når Karl-Erik bryter inn: «Nå snakker vi vel ikke om det vi skal 

snakke om, … om oss selv?» Da stopper de to, litt beskjemmet.  

Deretter snakker gruppa om andre tema før det kommer en langt kraftigere konflikt. Den 

begynner da Helge – i forlengelsen av Eva, som forteller om hvordan hun siden sist har 

forsøkt å gjøre endringer overfor familien sin – fremholder hvordan han også synes mye av 

det viktigste arbeidet skjer mellom møtene. Som eksempel viser han til en gang da han selv 

hadde snakket mye om kreftsykdommen til en nær slektning, og hvor Karl-Erik hadde sagt at 

han syntes det var vanskelig for ham, som selv har vært alvorlig syk, å høre så mye om det. 

Etterpå hadde Helge tenkt en del på at han måtte dempe seg, og at han kanskje hadde såret 

den andre. Dette reagerer Karl-Erik på: «Nei, det var ikke sånn det var». Helge tar i en viss 

grad denne korrigeringen og justerer gjengivelsen, men holder likevel fast påstanden om 

hvordan dette hadde vært for Karl-Erik: «Nei, men du reagerte (sånn og sånn)». Karl-Erik 

protesterer på at Helge definerer ham og situasjonen: «Men nå sier du hvordan jeg føler det. 

Det kan du ikke! Du kan bare si hvordan du føler det, hvordan du opplever ting. Du kan ikke 

vite hvordan jeg oppfatter ting! Og jeg oppfattet det ikke sånn som du sier det nå!» Karl-Erik 

insisterer videre, og til slutt bøyer Helge av: «Nei, vel, sorry …».  

Samtidig holder Helge i det videre fast på noe av lederrollen når han litt senere formulerer 

målsettingene for gruppa ved å si at for ham er det viktig å komme her, å jobbe skikkelig: 

                                                      
210 Yalom og Lezszc sier at oppfordringer fra gruppa om at drop-outs skal komme tilbake til gruppa, nesten alltid 
er nytteløse. De refererer en studie Yalom gjorde hvor det var 35 drop-outs fra i alt 9 grupper (s. 333-334). Alle 
hadde blitt oppfordret til å komme til et nytt møte, men ikke i noe tilfelle hindret det personene i å slutte. 
Dette fremstilles i stor grad som bortkastet tid og energi for gruppa. Men for SN er hovepoenget heller et 
annet; ikke primært å forhindre at folk slutter, men å la deltakeren klargjøre hvorfor, slik at gruppa og 
enkeltdeltakere ikke sitter igjen med mange spørsmål; om de kan ha sagt eller gjort noe som var årsak til 
frafallet, som de ikke får svar på. En «redegjørelse» fra den som slutter kan slik sees som en del av gruppas 
læringsprosess. Dernest er denne kjøreregelen, hvor folk oppfordres til å avslutte på en ryddig måte, en del av 
det å legge til rette for at deltakere utvikler et forpliktende forhold til gruppa. 
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«Jeg har vært her hver eneste gang, jeg kommer hit for å endre noe, for å snakke om det 

som er viktig for meg.» I denne sekvensen kommer han inn på noe jeg oppfatter at er et 

sidepoeng for ham, antakelig ment som en beskrivelse av en livsholdning hvor man ikke skal 

dvele ved problemene, men se framover: Han sier at selv om han har opplevd mye død og 

sykdom, så er ikke det noe tema han ønsker å ta opp, han viser til at han kommer fra en 

familie med en nøktern holdning: «Man lever og så dør man, det er det. Heldigvis vet jeg 

ikke når, men det har jeg ikke behov for å snakke om. Og sykdom vil jeg ikke snakke om, det 

har jeg angst for.» 

Dette reagerer imidlertid først Karl-Erik, og så Irene kraftig på. Karl-Erik forstår det som at 

Helge utelukker hans hovedproblem fra gruppesamtalene: «Nå blir jeg såret og opprørt, når 

du sier at du ikke vil snakke om angst! Det er mitt hovedproblem. Da har jeg ikke noe her å 

gjøre da, er det det du sier? Eller skal vi la være å snakke om det som er viktigst for meg? Det 

må være slik i en selvhjelpsgruppe, at man kan snakke om hva som helst!» Irene støtter 

ham: «Det er jeg helt enig i.» Så sier hun noe jeg ikke har hørt henne si i gruppa før: «Jeg har 

også angst. Det har vi alle, i mer eller mindre grad. Jeg har masse av det. Og så skal jeg ikke 

kunne snakke om det her? Og du kan ikke bestemme, hva jeg eller vi andre skal snakke om!» 

Helge virker veldig overrasket over reaksjonen. Først forsøker han å forklare mer utførlig hva 

han mener. Men motstanden blir bare hardere. Til slutt bryter han med sin egen 

standhaftighet og sier spakt: «Unnskyld. Selvfølgelig skal vi snakke om alt. Jeg skal ikke 

hindre dere i å snakke om hva som er viktig for dere». 

Ettersom Jorunn nettopp har sluttet, så er det bare én «tilskuer» til konflikten; Eva. Hun sier 

avrundende, ved å ta opp en tråd de hadde snakket om tidligere på møtet, at «det er veldig 

viktig at vi er åpne med hverandre». Karl-Erik støtter oppunder henne: «Ja, hvis vi ikke er 

åpne, kommer vi ingen vei». 

Konfrontasjonen finner sted rett før pause. I andre halvdel er tema først Eva og forholdet til 

foreldre og søsken og problemene hun har med å sette grenser. Karl-Erik tar opp en episode 

med en nabo, hvor han synes han oppførte seg dumt. Når møtetiden er ute og deltakerne 

reiser seg, er det stille og ingen sedvanlig småprat. Stemningen er trykket og flere virker 

slitne. 

Denne hendelsen er et vendepunkt i gruppas utvikling. For første gang blir motsetninger spilt 

ut i en åpen konflikt. Konflikten får særlig betydning for Helge, for ham blir hendelsen et 

erkjennelsesøyeblikk. Det merkes umiddelbart. I resten av dette møtet og videre i 

gruppeforløpet retter han langt større grad av selvkritikk mot sin egen fremferd i gruppa. 

Mot slutten av møtet tar han opp igjen tråden fra begynnelsen av møtet, da han spurte seg 

selv om han var en årsak til at Jorunn sluttet. Han gjentar at han kan dominere for mye. Karl-

Erik og Eva svarer ja, det kan hende Jorunn slutta på grunn av ham. Begge sier at de samtidig 

synes han har forandret seg mye mens han har gått i gruppa, både når det gjelder hva han 

forteller om, det høres ut som om han forholder seg annerledes til sine nærmeste (og andre) 

utenfor gruppa, og ved at han har dempet seg. Eva mener at: «Du er kanskje den som har 
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forandret deg mest.» Helge svarer at det er fordi det er mye han vil endre i livet sitt og at det 

er derfor han også har snakket så mye. 

Konfrontasjonen fører til at gruppa snakker mer direkte og reflekterer tydeligere omkring 

hverandres roller i gruppa. På dette og tidligere møter har de reflektert rundt hvorfor de går 

i gruppa og hvilke problemer i eget liv de ønsker å gjøre noe med, men de har i liten grad 

tematisert gruppas virkemåte knyttet til hverandres fremtreden og samspillet dem imellom. 

Unntaket her er Irene, som alt tidlig i gruppas livsløp kritiserer gruppa for manglende 

oppfølging. Jeg skal komme tilbake til hennes rolle. Hun er imidlertid ikke til stede på de siste 

møtene før konfrontasjonen, så i denne fasen virket hennes kritiske innstilling ikke direkte 

inn på samhandlingen.  

Faser og gruppemodus 

Med inspirasjon fra psykiaterne Irvin D. Yalom og Molyn Leszcz’ (2005) inndeling av 

terapeutiske gruppeforløp i faser og moduser, kan man si at forløpet i selvhjelpsgrupper 

etter SN-modellen består av fem faser. Oppstartsfasen er delt i to; perioden med og uten 

igangsetter.211,212 

  

                                                      
211 Når Yalom og Leszcz skriver om de to første gruppefasene, bruker de nesten ikke kliniske eksempler, i 
motsetning til i drøftingen av alle andre tema i boka. I stedet fremstiller de i hovedsak generelle erfaringer. Når 
de viser eksempler fra fase 3 The advanced group, bruker de bare eksempler som tar utgangspunkt i enkelt-
deltakere (jfr. deres kapittel 12). Gruppeprosessene er med andre ord fremtredende i beskrivelse av de to 
første fasene, men da i en generell og lite empirisk form. Når hovedfasen beskrives, er det gjennom å vise 
enkeltdeltakeres prosesser. Slik illustrerer Yalom & Leszcz sin egen og Freuds påpekning av at den viktigste 
fasen – midtfasen – samlet sett vanskelig lar seg beskrive. Man kan si at det er naturlig at i psykologenes 
perspektiv blir individet forgrunn og gruppa bakgrunn. Dette viser igjen til et behov for etnografiske 
beskrivelser (se kap 1). 
212 Selvhjelp Norge opererer ikke med fastlagte faser for gruppers utvikling, men med 6 stadier som beskriver 
transformasjonsprosessen hos enkeltdeltakere (bortsett fra en fase som ofte kommer tidlig i gruppeforløpet og 
som beskrives som «lyserød idyll»; før deltakerne tør å være ærlige og tydelige med hverandre) (SN & NSF, 
2009a, s. 14). De fire midterste omhandler hovedfasene i endringsforløpet. Disse har likhetstrekk med 
modellen til Yalom og Leszcz ved at de beskriver en utvikling fra begynnende utprøving hvor man gjennom 
samhandling blir oppmerksom på «ubevisste tanker og handlingsmønstre», til dypere erkjennelse av 
bakenforliggende årsaker og hva ens svakheter og styrke består i, noe som inkluderer ubehag. Deretter en 
bearbeidingsfase, så en integreringsfase, før en permanent, integrert prosess. Jeg gjengir stikkordsmessig (se 
NSF/Selvhjelp Norges hovedbrosjyre, 2009 a, s. 27-29, for nærmere beskrivelse): 
Fase 1: AKSEPT OG MOTIVASJON - Fikk lyst til å prøve 
FASE 2: FRA PASSIV MOTTAKER TIL AKTIV DELTAKER - Skummelt og ubehagelig 
FASE 3: BLI KJENT MED - Bakenforliggende årsaker 
FASE 4: BEARBEIDE - Tok meg selv på alvor 
FASE 5: INTEGRERE - Mer kreativ  
SISTE FASE - Evig prosess  
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Fase         Modus/orientering 

1. Oppstartsfase – med igangsetter     

2. Etableringsfase – på egen hånd (i begge faser: orientering,  Formende 

nølende deltakelse, leting etter mening, avhengighet) 

3. Konflikt- og konsolideringsfase – (dominans, kontroll, makt) Stormende  

4. Integreringsfase – (tillit, samhørighet, intimitet)    Integrerende 

5. Avslutningsfase     

I følge Yalom og Leszcz er det vanlig å dele inn gruppeforløp i fem faser (2005, s. 309).213 I sin 

klassiske bok om gruppeterapi, opererer de med fire, der de konsentrerer seg om de tre 

første (som tilsvarer 2-4 i min oversikt). Utviklingssekvensene karakteriseres slik: 

Fase 1 – Samhandlingen karakteriseres av tema som: Orientation, Hesistant Participation, 

Search for Meaning, Dependency. Disse temaene svarer i stor grad til en modus Yalom og 

Leszcz kaller Forming. Her ser man «Preoccupation with acceptance, approval, commitment 

to the group, definitions of accepted behaviour, and the search for orientation, structure 

and meaning» (s. 311). Yalom og Leszcz mener at hovedtemaet i gruppa er om deltakerne 

oppfatter seg som «inne eller ute» av gruppa. 

Fase 2 – I dette stadiet dominerer Conflict, Dominance, Rebellion. Det skjer et skifte til 

opptatthet av kontroll, makt, status, konkurranse og individell differensiering. Denne 

orienteringen tilsvarer en modus forfatterne betegner som Storming. Hovedtemaet har 

dreid til «topp eller bunn», det vil si at det dominerende temaet i gruppa er spørsmål om 

dominans, kontroll og makt. Det utvikles gradvis (forsøk på) et sosialt hierarki.  

Fase 3 – Denne fasen representerer den ønskede hovedfasen med Development of 

Cohesiveness, hvor gruppas orientering tilsvarer en modus av Norming.214 

Når grupper har blitt modne, «advanced groups», begynner «the rich and complex working-

trough process» og utviklingen tar ikke lenger form av identifiserbare stadier (s. 345), men 

«(…) a long, productive working phase marked by intimacy, engagement and genuine 

cohesion» (s. 310). Yalom og Leszcz nevner så vidt at denne fasen kan bestå av to nært 

forbundne (under-) faser: «an early stage of great mutual support (group against external 

world) and a more advanced stage of group work or true teamwork in which tension 

emerges not out of the struggle for dominance but out of each member’s struggle with his or 

her own resistances» (s. 320). Hovedtemaet i gruppa er intimitet og nærhet. 

Grunnmetaforen forfatterne bruker er «nær eller fjern»: «The members primary anxieties 

have to do with not being liked, not being close enough to others, or being too close to 

others» (s. 319). Dette er tiden for «balanse, resonnans, trygghet, økende moral, tillit og 

selv-avsløringer». 

                                                      
213 1. Forming 2. Storming. 3. Norming 4. Performing 5. Adjourning. Yalom og Leszcz følger dette 
hovedskjemaet, men slår mer eller mindre sammen fase 3 og 4, det er litt uklart fremstilt. Fase 3 forutsetter 
uansett høy grad av tillit og trygghet. For enkelthets skyld, og siden de selv er lite opptatt av skillet mellom 
«norming» og «performing», omtaler jeg her fase 3 som bare «norming».  
214 Yalom og Leszcz henviser ikke til hva faglitteraturen ellers sier om denne og de neste fasene. 
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Fase 4 – Avslutning. Denne fasen vier Yalom og Leszcz realtivt lite oppmerksomhet og den 

tilsvarer ikke en bestemt modus. 

I dette kapitlet tar jeg for meg fase 2, 3 og 4 (fase 1 er drøftet i kapittel 3 og 5). Yalom og 

Leszcz poengterer at inndelingen i faser er konstruksjoner, kategoriseringer som er ment å 

hjelpe terapeuten i dennes håndtering av gruppa. Et viktig poeng er at stadiene ikke 

nødvendigvis følger suksessivt etter hverandre, hvor en gruppe vokser permanent ut av en 

fase og inn i en annen. Fasene illustrerer med andre ord ikke en fastlagt, lineær utvikling 

(selv om det i stor grad vil være tilfelle). Forfatterne peker på at en annen tilnærming kan 

bestå i å se etter variabler som samhørighet, emosjonalitet og intimitet, det de kaller 

«utviklingsoppgaver», og se hvordan de utvikler seg over tid. Å følge slike temaer åpner opp 

for å se hvordan de kan komme tilbake i sykluser, med ulike perspektiv og hver gang med en 

ny dybde. En slik tilnærming gir et mer variert bilde enn en lineær modell med forventede 

faser (s. 320).  

I det videre vil jeg bruke de fire hovedinndelingene som betegnelser for løsere stadier eller 

faser. Jeg vil også bruke modus, som en betegnelse for orienteringer i gruppas samhandling. 

Det betyr at faser og modus kan, og i stor grad vil, overlappe, men jeg tror det er nyttig å 

operere med to analytisk astkilte begrep, fordi modus får frem hvordan grupper kan veksle 

mellom, eller nærme seg, ulike orienteringer innen det som i hovedtrekk kan fremstå som én 

fase. Jeg vil se etter hvordan gruppeprosesser kan være preget av tema som er knyttet til ett 

eller flere moduser, ofte samtidig. Det er et mål å skissere hvordan disse temaene og 

modusene kan vedlikeholdes og/eller endres gjennom gruppeforløpet, eventuelt komme 

tilbake i nye former.  

Tidligere stadium - etableringsfase 

I denne gruppa er møtene før konfrontasjonsmøtet preget av at deltakerne former ulike 

roller og leter seg fram til hvordan de selv og gruppa skal fungere. Med andre ord hvilke 

kjøreregler som skal gjelde. Det gjør de – i hovedsak – på vennlige og ikke-konfronterende 

måter. I ettertid kan vi se at møtene forut bar i seg kimen til «stormings-møtet», samtidig 

som den dominerende gruppeorienteringen i perioden var knyttet til tema av forming. 

Denne fasen er preget av to parallelle prosesser. På den ene siden forsøker de fleste av 

deltakerne å være «positive» og støttende til hverandre. På den andre siden begynner de i 

stigende grad å formulere flere følelsesmessige refleksjoner og snakker mindre 

intellektualiserende omkring seg selv og sine og de andres roller i gruppa. Jeg merker en 

gradvis større grad av refleksjon og en stigende intern kritikk.  

I denne perioden er Helge og flere av gruppemedlemmene opptatt av «å tenke positivt» og å 

«være positiv». Særlig Eva er fortvilet over at hun føler seg så negativ i mange 

sammenhenger, i relasjoner utenfor gruppa, og ber om hjelp til å tenke i mer optimistiske 

baner. En gang sukker hun oppgitt, etter å ha fortalt om alle forsøkene på å se de gode 

sidene ved svigerfamilien sin: «Jeg prøver, men jeg får det ikke til!». Helge og et par andre 

støtter henne i denne målsettingen. Helge forteller blant annet at han mellom møtene har 
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begynt å skrive ned alt det positive som skjer. Så kaster han det, og begynner på nye, blanke 

ark uka etter. «Den negative» Eva sier hun vil forsøke på det samme.  

På dette stadiet forteller deltakerne i noen grad om tunge erfaringer eller vanskelige tema i 

livssituasjonen. Noen forteller kort, andre i lengre sekvenser. Felles er at når de forteller – 

legger de fram på «greie» og faktapregete måter som i liten grad farges av kroppsspråk, 

stemmeleie, nøling eller andre uttrykk for den følelsesmessige smerten erfaringene 

nødvendigvis må inneholde. Når de forteller, er responsen fra de andre slik at de ikke 

forsøker å gå dypere inn i situasjonen eller historien, men gir en mer utvendig 

tilbakemelding: «Det må være ille», eller «det høres bra ut». Et par av deltakerne legger 

fram deler av sin historie som jeg skvetter over å høre, men som i liten grad blir kommentert 

eller fulgt opp. Et eksempel er når Jorunn – litt i forbifarten, som innspill i en sekvens hvor de 

snakker om barndom og hva foreldre er i stand til å gjøre mot barna sine - nevner at faren 

kunne slå moren i påsyn av henne og søsknene. Det blir stille, så kommer det bare en liten 

respons fra en av de andre: «Hvor gammel var du?» - «Første gang jeg kan huske, var jeg vel 

4-5 år». 

Gruppa kommenterer hverandre i stedet på et mer generelt plan, ofte i form av en 

stadfesting av at gruppas formål er at deltakerne skal støtte hverandre: «Det er derfor vi går 

i selvhjelpsgruppe, for å fortelle slike ting», «For å hjelpe hverandre til å takle tilværelsen». 

Deltakerne uttrykker en søken etter det som ser ut til å gi direkte styrke i livssituasjonen, 

uten å gå omveien om det virkelige ubehaget. De betrakter sin egen og andres smerte, men 

på relativt trygg avstand. Modusen har likhetstrekk med en fase Selvhjelp Norge betegner 

som «lyserød idyll»: «For å skape trygghet opprettholdes en overflateharmoni som egentlig 

skaper utrygghet – fordi ingen våger å si hva de egentlig tenker» (SN & NSF, 2009a, s. 14). 

Samtidig er det en stigende grad av kritikk og økende refleksjon rundt gruppas virkemåte. I 

de fleste tilfeller formuleres den forsiktig og ikke-konfronterende. Når for eksempel Eva 

roser Helge for at han er «flink» og prøver å legge vekk negative tanker og 

handlingsmønstre, heller Karl-Erik malurt i begeret ved å si: «Jeg synes det er viktig at vi 

kommer fram med det som er vondt og vanskelig også». 

Irene – kritiker og utfordrer  

Unntaket i denne fasen er, som nevnt, Irene. Hun inntar verken en støttende, positiv eller 

ledende rolle, men tar fra første stund en rolle som kritiker og utfordrer. Irene er i slutten av 

førtiårene. Hun er talefør og god til å formulere seg. Ettersom hun ikke er på de møtene hvor 

alle forteller hvorfor de søkte seg til gruppe, hører jeg ikke hva hun presenterer som 

«hovedproblemet» sitt til de andre. Men gradvis kommer det fram at angst er noe hun sliter 

med. Det er vanskelig å gjette seg til, hun gir glimt fra en fortid hvor hun har vært aktiv og 

modig i verden, og hun har en selvbevisst og litt pågående stil i gruppa. Irene tar ikke en 

tradisjonell kvinnerolle i form av å prøve å få alt til å gli og alle til å føle seg vel. 

Allerede på det første møtet etter at igangsetteren er ute, tar Irene opp relativt tidlig på 

møtet at hun er i tvil om hun skal fortsette i gruppa, hun sier at «jeg føler meg avvist». Hun 
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legger det fram på en kontant og direkte måte. Hun sier at hun på det forrige møtet fortalte 

noe om familieforholdene, det hadde kostet henne noe å si det, og så virket det ikke som om 

noen la merke til det: «Og det var faktisk ganske sårt». Eva responderer, på en forståelsesfull 

måte, ved å si at hun selv ikke var der forrige gang, men at det var leit å høre. Jorunn – som 

var der – sier i en oppmuntrende og anerkjennende tone: «Det er fint at du sier det nå, da i 

alle fall!» Også Helge følger opp med anerkjennelse.  

Irene er på få møter i etableringsperioden. Det har betydning for hennes posisjon at hun er 

til og fra i oppmøte og slik viser en usikker lojalitet til gruppa, selv om hun følger opp ved å gi 

beskjed. Det gir seg utslag i at hennes innspill i liten grad blir fulgt opp og i liten grad 

kommentert når hun er til stede. Dette mønsteret vedvarer i stor grad også gjennom senere 

møter, selv om det løses noe opp. Sammen med Karl-Erik, er hun den hvis rolle blir minst 

direkte tematisert. Det er påfallende, i og med at hun åpenbart har stor innvirkning på 

samhandlingsklimaet ved en pågående og litt aggressiv stil. 

Den åpne konflikten er et angrep på Helges lederrolle. Gruppas problemer uttrykkes og 

sentrerer seg først og fremt rundt hans posisjon. Hvorfor blir ikke Irene en skyteskive? 

Irene snakker også en del, i likhet med Helge. Hun tar imidlertid ikke en like tydelig lederrolle 

som ham, det er heller ikke mulig ettersom hun uteblir flere ganger etter hverandre. Men 

hun tar flere ganger en styrende rolle ved å administrere rammene for åpning og avslutning 

av møter, ved å si: «Ja, nå får vi komme i gang», «Nå er det tid for pause», eller: «Ja, nå må vi 

slutte, for nå må jeg rekke treningen».  

Etter hvert får hun noe motstand. For eksempel lar ikke Karl-Erik henne avslutte 

konfliktmøtet fem minutter før tiden, fordi hun skal rekke noe. Han markerer reglene for 

gruppas tidsbruk og sin rett til å snakke og når hun avbryter ham midt i en fortelling: «Nei, 

det er noen minutter igjen, og jeg vil gjerne si ferdig dette.» Tidligere på samme møte, når 

Irene stiller spørsmålet om gruppa er noe for henne, er responsen fra de andre varierende: 

Helge oppmuntrer henne til å fortsette, Karl-Erik sier at «Du må jo selv bestemme, om du 

synes du får noe ut av det, men jeg synes det ville være synd om du slutter». Eva er 

avventende. Så sier hun rolig og litt forsiktig: «Det kan jo ha noe å gjøre med at du ikke har 

vært her så mange ganger, at du ikke har fått så mye ut av det». Irene protesterer på det. 

Litt senere karakteriserer hun sin relasjon til de ulike. Hun ser på hver av de to mennene og 

sier: «Deg synes jeg at jeg kjenner, og deg synes jeg at jeg kjenner.» Så snur hun seg mot Eva: 

«Men deg synes jeg ikke at jeg kjenner». Eva repliserer rolig at «Det er vel fordi vi bare har 

vært her to ganger samtidig». Karl-Erik støtter Eva og peker på at Irene har vært her 

forholdsvis få ganger. Nå protesterer hun ikke, men gir inntrykk av at hun tar imot innspillet: 

«Ja, jo, det stemmer vel det». 

Motstanden har form av relativt forsiktige korrektiver til Irenes utsagn og fremtreden der og 

da. Men når gruppa fra og med konfliktmøtet i større grad begynner å tematisere de ulikes 

roller og innvirkning på hverandre, skjer det i liten grad overfor henne. 
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De andre er antakelig litt redd henne. For eksempel forteller hun ganske tidlig i 

gruppeforløpet en sår historie fra oppveksten som også uttrykker mye sinne. Hun kommer 

frem med den i tilknytning til en historie Helge forteller, om hvordan han følte seg alene i 

barndommen og oversett av foreldrene.  

Irene sier: «Jeg ble mobbet i oppveksten». Så beskriver hun et par vonde episoder fra et 

idrettsmiljø hvor hun var aktiv. Det verste var ikke mobbingen, men at en av trenerne, som 

var i nærheten, lot som om han ikke så det, at en av de voksne ikke gjorde noe med det. Hun 

følger opp med å fortelle at hun i voksen alder traff treneren på en tilstelning, han var en 

eldre mann nå. Han hadde sagt: «Så hyggelig å se deg!» «Jeg svarte at jeg syntes ikke det var 

noe hyggelig å se ham. Jeg sa det, rett ut, for skulle jeg late som om det var hyggelig!? For du 

lot dem mobbe meg, du gjorde ikke noe!» Det blir litt stille i gruppa, én responderer ved å 

spørre om hvordan treneren hadde tatt det? «Nei, jeg vet ikke, jeg snakket ikke mer med 

ham den kvelden».  

På senere møter serverer Irene flere liknende tablåer. Men samtidig forteller hun mer og 

formulerer i stigende grad refleksjoner om seg selv. Blant annet sier hun etter hvert at «Jeg 

har mye sinne».  

Jeg oppfatter det som at Irenes pågående og litt anklagende stil er uttrykk for en sårhet og 

usikkerhet. Når hun får kritikk, avviser hun den, men det er også tegn til at hun kan ta den 

imot. Gruppa tar imidlertid ikke sjansen på å gi Irene sterkere motstand eller problematisere 

hennes rolle i gruppa. Det betyr ikke at det ikke kunne vært fruktbart, både for henne og de 

andre. 

Individuelle og kollektive modus 

Vi så at perioden før konfliktmøtet i hovedsak var preget av en «formingsmodus», av relativt 

forsiktig leting etter form og innhold i gruppa. På de møtene hvor Irene var, brakte hun 

imidlertid sterke elementer av en stormende modus. Gjennom sin kritiske og anklagende stil 

retter hun kontinuerlig oppmerksomheten mot spørsmål om dominans, kontroll og makt.  

Om vi strekker poengene fra skjemaet til Yalom og Leszcz, kan vi imidlertid si at Irene 

uttrykker begge disse to modusene, parallelt: Helt sentralt for henne er at hun føler seg 

avvist. Det dreier seg i stor grad om et grunntema av å være «inne-ute», å ikke føle seg 

inkludert. Dette «formingstemaet» utrykker hun til dels i en anklagende form, rettet både 

mot gruppa og mot verden der ute, slik at det til dels får form av «storming» og blir til 

spørsmål om makt, om «topp – bunn». Irenes stil kanaliseres inn i en rolle som anfører og 

katalysator først når flere etter hvert ser behovet for å endre en hierarkisk struktur. Det er 

når hun får støtte av Karl-Erik, og Helges lederposisjon blir et anliggende for gruppa som 

helhet, at oppmerksomheten i gruppa dreier mot tema for «storming» og blir et mer 

kollektivt anliggende, en form for gruppemodus. Det individuelle kanaliseres inn i en 

kollektiv form. 

Jeg vil stoppe litt opp ved denne overgangen fra et individuelt til et kollektivt anliggende. Det 

er viktig å ikke sidestille all Irenes kritikk, fra første stund, som en form for storming rettet 
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mot å utfordre en sosial formasjon. Man kan like gjerne se det slik at hennes 

gjennomgangstema, en gjennomgripende følelse av utenforskap, gis en anklagende form 

fordi det på dette tidspunktet er hennes hovedregister for å uttrykke følelsesmessig smerte. 

Anklagene kan slik sett være godt kamuflerte ønsker om å bli «tatt imot», å bli anerkjent, at 

noen skal interessere seg for henne. Det er en annen type motivasjon og prosess enn 

storming rettet mot å utfordre makt og kontroll, selv om de to kan være overlappende i form 

og sammenfallende i tid. 

Det er med andre ord et poeng å skille mellom individuell kritikk og en utfordrende tone – 

som stil og væremåte – og kollektiv storming; som en mer felles orientering eller modus 

eksplisitt rettet mot endring av fellesskapet. Aggressivitet og anklager kan slik sett være 

uttrykk for ulike ting og ikke nødvendigvis for et ønske om å endre en hierarkisk 

gruppestruktur. 

Denne gruppa har både én deltaker som tar en rolle som kontinuerlig kritiker og utfordrer og 

én deltaker som utøver lederskap på en svært markant måte. Det fører til at kritikken av 

lederrollen blir tøff og direkte. I andre grupper kan slike prosesser foregå på mindre 

konfronterende og mer subtile måter (jeg drøfter dette temaet i neste kapittel). 

Skillet mellom individuelle og kollektive modus kan hjelpe oss til bedre å se vekselvirkningen 

mellom hva som til enhver tid er kollektive tema i gruppa og hva som fremstår som 

grunntema eller gjennomgangstema for ulike deltakere. 

Jeg har lagt vekt på at et grunntema for Irene er om hun er «inne eller ute» av gruppa. Yalom 

og Leszcz viser til at i grupper som utvikler en modus av integrasjon, vil det kollektive fokuset 

skifte til fjern-nær, det vil si en tematisering av tillit og intimitet (det er et viktig poeng at 

denne tematiseringen selv krever en kontekst av tillit og intimitet for å bli et kollektiv 

anliggende, fordi det dreier seg om å våge å vise sårbarhet, gi bekjennelser, vise usikkerhet 

og tilkortkommenhet.) 

Et underliggende tema som, i dette tilfellet, «inne-ute» kan fortsette å være sentralt for 

enkeltdeltakere, selv om gruppa som helhet etter hvert skulle bli mindre opptatt av det og 

bevege seg mer mot en modus av integrasjon.  

Et åpent og direkte tema som tas opp av Irene og av deltakere i alle gruppene jeg har 

observert, er om man skal fortsette i gruppa eller ikke (jeg diskuterer liknende empiriske 

eksempler i kap. 8). Dette spørsmålet kan tas opp av deltakere med ulike roller, i ulike faser 

av gruppeforløpet og sees som uttrykk for ulike ting: Som et uttrykk for formingsmodus, 

hvor et hovedtema, i følge Yalom og Leszcz, er om man føler seg «inne eller ute» av gruppa 

(om man har noe i en slik gruppe å gjøre). Som et uttrykk for en stormingmodus, hvor noen 

kan bruke det som en slags opposisjon eller trussel mot kollektivet eller enkeltdeltakeres 

forsøk på å innta lederroller (slik Irene, eller alle i denne gruppa, gjør?). Eventuelt som en 

tematisering av i hvilken grad man føler seg nær/fjern til de andre i gruppa, som er 

fremtredende i en integrasjonsmodus. Vi kan si at det i alle tilfelle er en måte å tematisere 

om deltakeren føler tilstrekkelig grad av tillit til gruppa og vice versa. For noen deltakere er 
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dette spørsmål som vedvarer over lang tid, selv om gruppa har «satt seg» og kommet over i 

en hovedmodus av integrasjon (da har spørsmålet endret karakter underveis, for denne 

personen). At spørsmålet kan stilles til kollektivet, i ulike faser av gruppas livsløp, illustrerer 

også hvordan den rituelle grammatikken ikke ligger fast, men er åpen for reforhandling. 

Grunntema på tvers 

På et overordnet plan kan man kanskje si at grunntemaene «inne-ute» og «fjern-nær» har 

store likhetstrekk. Begge dreier seg om aksept, selvfølelse og regulering av grenser. Mens 

inne-ute handler mest om deltakernes relasjon til gruppa, dreier fjern-nær seg hovedsakelig 

om deltakernes håndtering av relasjoner til signifikante andre utenfor gruppa (men som jeg 

vil vise i senere kapitler, ofte med utgangspunkt i tematisering av relasjoner innad i gruppa). 

Slik sett er «nær-fjern»-temaet som preger en orientering mot integrasjon til dels en 

omdannet utgave av «inne-ute»-temaet. Sagt på en annen måte: I en modus av integrasjon 

får formingstema en ny, dypere og mer kontekstuell form. 

I denne gruppa er Irene den som tydeligst målbærer en inne-ute orientering. Hennes 

orientering sammenfaller med en gruppefase preget av både forming og storming. Men om 

vi ser nøyere etter, og dersom vi velger å se inne-ute delvis som en variant av fjern-nær-

tematikk, er dette også gjennomgangstema for de andre deltakerne, men på mindre uttalte 

og konfronterende måter. Gjennom Helges narrativer, når han forteller fra familiehistorien 

og om praktiske familieproblemer i dag, kommer det fram hvordan han føler seg på utsiden 

av sin egen familie. Gjennom Karl-Eriks fortellinger kommer det fram vanskeligheter med å 

nærme seg folk og bygge langvarige, tillitsfulle relasjoner. Eva har ikke problemer med å 

bygge tillit, føle seg nær og inngå forpliktelser, for henne er problemet tvert imot å skape 

avstand, å sette grenser. For alle er et bakenforliggende tema hvordan de kan regulere 

avstand og nærhet til andre mennesker. 

Dette er dypt fellesmenneskelige tema. I alle selvhjelpsgruppene jeg har vært, dreier 

samtalene seg i stor grad rundt dette grunntemaet, i ulik form og med ulike personlige 

innganger. Jeg gir flere eksempler og diskuterer dette bredere i kapittel 11. Hvordan temaet 

formuleres og håndteres er avhengig av i hva slags fase gruppa er i og hvilke moduser som 

dominerer, med andre ord i hvilken grad deltakerne har bygget tillit seg imellom.  

I denne gruppa nærmer de seg hverandre langsomt, så vidt. Det er et spørsmål om i hvilken 

grad grunntemaet lar seg formulere – og i hvilken grad det overhodet er mulig. Men for å nå 

frem til en kollektiv forståelse av at dette er et underliggende problem for flere, må gruppa 

jobbe seg gjennom motsetninger og ulikheter og se hverandres smerte og strev med å 

håndtere temaene bakenfor de åpenbare problemene. Det innebærer å bygge tillit. Denne 

gruppa kom et stykke på vei, men nådde ikke fram til en felles erkjennelse av hverandres 

smerte.  

Jeg har poengtert at samhandlingen på konfliktmøtet var preget av stormingsmodus i 

kombinasjon med vedvarende sterke elementer av formingstema. Vi skal se at gruppa også i 
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det videre forløpet håndterer flere moduser parallelt. Dette skjer samtidig med at temaene 

eller modusene i en viss grad omdannes. 

Neste gruppemøte – sterkere sosial integrasjon? 

Uka etter er jeg spent. Der det forrige møtet representerte et vendepunkt, er dette møtet 

minst like viktig. Det fortoner seg relativt åpent hvor gruppa vil gå: Vil den tåle konflikten 

eller bryte sammen? Og hvis den fortsetter, hvordan vil deltakerne håndtere at betingelsene 

for samhandlingen nå er kraftig endret gjennom angrepet på lederrollen?  

Jeg blir overrasket over at alle kommer, noe de gjør også på de neste par møtene. Tidligere 

har det vært ujevnt hvem som møter opp og de har sjelden vært fulltallige. Helge har vært 

der hver gang, Eva de fleste, mens Karl-Erik har vært litt til og fra, og Irene har, som nevnt, 

vært til stede færrest ganger.  

Ganske snart blir konflikten fra forrige gang et tema. Det skjer ikke direkte, men via en 

annen inngang: Gruppa har nå fått endelig beskjed fra Jorunn om at hun slutter. Irene går 

hardt ut: «Ja, det er flere som kan stille seg det spørsmålet! Jeg lurer veldig på det selv, jeg 

altså, om det er noen vits i å fortsette. For å si det rett ut. Etter forrige gang, så visste jeg 

ikke om ville komme hit i dag … Jeg er veldig i tvil om dette passer for meg.» Det er ikke nye 

toner fra Irene, som vi har sett, sa hun dette veldig tydelig allerede på første møte etter at 

igangsetteren var ute. Stilen er pågående og direkte. Så knytter hun tvilen til det Helge 

hadde sagt forrige gang om at han har sykdomsangst og ikke ville snakke om slike ting. Hun 

sier at hun synes det er veldig vanskelig at hun har fortalt ting om seg selv som gjelder 

sykdom og død, og at hun så får høre at de ikke skulle snakke om slike ting. «Hva skal jeg 

snakke om da? Hvis det er viktig for meg, og så skal jeg ikke kunne snakke om det? Da har jeg 

ikke noe her å gjøre!» 

Helge responderer på en måte som kan virke både som en protest og en innrømmelse: «Var 

det på grunn av det jeg sa forrige gang? Jeg beklager veldig det jeg sa forrige gang, det er en 

misforståelse”. Det protesterer både Karl-Erik og særlig Irene på: «Nei det er ikke en 

misforståelse. Du sa det. Du sa det jo, jeg hørte det.» Etter å ha blitt presset mer, forklarer 

Helge nærmere (men da gjør han igjen noe av det samme som tidligere, på forrige møte, i 

form av å «plassere» og kategorisere de andres oppfatning): «Jeg har misforstått totalt hva 

en selvhjelpsgruppe skal være, hva selvhjelp dreier seg om. Det skal ikke være en leder og så 

har jeg oppført meg som én. Unnskyld! Jeg har totalt misforstått!» Han virker ydmyk, holder 

seg mer tilbake og er mindre dominerende gjennom resten av møtet.  

Når Helge såpass tidlig i møtet erkjenner at hans fremtreden har virket uheldig inn på gruppa 

og sier han vil legge fra seg lederrollen, tar han ansvar både for egen opptreden og gruppas 

virkemåte, han bidrar til å legge samhandlingsprosessen mer åpen. Selv om det bare er én 

deltaker som signaliserer kursendring, vil det i et såpass lite forum gi umiddelbar innvirkning 

på alle relasjoner og på gruppa som helhet. Utover i møtet blir det tydelig at 

gruppedynamikken er endret. Samhandlingen er preget av flere, men hver for seg mindre, 
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konfrontasjoner og flere åpent kritiske innspill, både til enkeltdeltakere og til gruppas 

arbeidsform. Samtidig er det tegn til større vilje til å legge frem sårbare tema og større vilje 

til selvrefleksjon blant enkeltdeltakere.  

Diskusjonen om Helges rolle går raskt over i en diskusjon om gruppa selv og om hver av 

deltakerne sitt behov og motivasjon for å være med. Det er en oppfølging av tema de har 

snakket om på tidligere møter, men denne gangen er et tydeligere gjennomgangstema hva 

som skal være gruppas form og innhold. Gruppa reflekterer rundt sitt eget 

samhandlingsgrunnlag, hvordan den rituelle grammatikken skal formes. 

Parallelle prosesser og overlappende moduser 

Gruppa viderefører tema knyttet til forming og storming, men de omformes og fremtrer i 

mer moderate og sammenflettete former. Samtidig er det tegn til begynnende orientering 

mot integrasjon. 

Storming – rolledifferensiering og håndtering av hierarki 

Det er fortsatt kritikk og forhandlinger om gruppas maktstruktur. «Storming»-prosessene 

videreføres, men i en mindre konfronterende form og på en mer spredt måte, ved at tema 

knyttet til modusen dukker opp i flere sammenhenger og er knyttet til flere deltakere. Denne 

orienteringen blir også mer sammenvevet med tema knyttet til formingsmodus.  

For eksempel etterlyser Irene mer struktur på arbeidet. Hun sier det er frustrerende at «det 

ikke er noen rød tråd», hun «synes ikke vi kommer noen steder» og «synes ikke vi snakker 

om noe viktig, noe av betydning». Hun mener at igangsetteren eller LINK burde gitt dem 

noen tema de kunne sett på. Hun etterlyser også en utenforstående leder. Eva og Karl-Erik 

mener tvert om. I forbindelse med at det er planlagt at igangsetter skal komme på det neste 

møtet, sier de at de synes igangsetteren var med for lenge i oppstarten og at de er ikke så 

ivrige på at han skal komme tilbake. Karl-Erik peker på at man ikke skal ha leder fordi det er 

hver enkeltes ansvar å komme med det som er viktig for seg (med dette refererer han litt 

implisitt til et SN-prinsipp). Irene protesterer litt ved å si at hun trodde at man i 

selvhjelpsgrupper skulle snakke om «hvordan man har hatt det siden sist».  

Selv om Helge ble detronisert som leder på forrige møte, holder han på deler av lederrollen 

ved fortsatt å formulere allmenne prinsipper for gruppa, særlig omkring oppmøte. For 

eksempel kommenterer han til Irene: «Det er vel ikke så rart at du ikke har fått så mye ut av 

det, når du ikke har vært her så mange ganger». Da har han allerede sagt til noe liknende til 

Karl-Erik, om at han ikke hadde vært til stede hver gang (i forbindelse med at de snakket om 

hva de ulike hadde fått ut av forrige møte). Irene svarer, tydelig irritert: «Jeg synes du 

snakker hele tiden om at du har vært her hele tiden, og at det har ikke vi. Du hever deg 

opp.» Helge protesterer: «Nei, det gjør jeg ikke». Irene repliserer «Jo, det gjør du.» De to går 

fort i klinsj. Som på konfliktmøtet, gir Karl-Erik støtte til Irene på at Helge ofte tar en 

dominerende posisjon. 
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Irene fortsetter å utfordre forsøk på hierarki i gruppa, samtidig konkurrer hun med Helge om 

å definere rammene og legge premisser. Den eneste hun aldri utfordrer direkte, er Karl-Erik 

(men hun angriper Eva også, når hun synes at hun tar for mye plass). Hun anerkjenner ham 

som en autoritet, går sjelden imot hans synspunkter og stopper for eksempel sin kritikk av 

Eva når Eva får støtte av Karl-Erik.  

Karl-Erik tar en stadig tydeligere rolle som «elder», en lederfunksjon i form av kunnskap om 

– og erfaring med – arbeidsformen. Han påpeker ofte selvhjelpsprinsippene, men på en 

relativt indirekte måte. Ikke ved å si «det sier LINK eller Selvhjelp Norge», men ved å legge 

dem frem som allmenne prinsipper: «Det er hver enkelt sitt ansvar å komme med det som er 

viktig for seg». Karl-Erik snakker også ganske mye, han forteller om ulike relasjonelle knuter 

han prøver å håndtere i familien, blant venner og på arbeidsplassen.215 

Fra å være dominert av én uformell leder, er det nå til sammen tre deltakere som forsøker å 

posisjonere seg hierarkisk og hvor to av dem til dels konkurrerer. De prøver å definere 

premissene for samhandlingen og legger sterke føringer for struktur, rammer og tema.  

Eva er også med på å definere premissene, men på en mindre konfronterende og mer 

indirekte måte. I sekvensen, nevnt over, hvor Irene sier at hun trodde at man i 

selvhjelpsgruppe «skulle snakke om hvordan vi har hatt det siden sist», griper Eva sjansen: 

«Hvis vi skal snakke om hvordan vi har hatt det siden sist, så kan jeg si, at jeg har hatt det 

helt jævlig!» Deretter holder hun ordet i en lengre bolk om familieforholdene og hvordan de 

holder på å ta knekken på henne. Alle de andre bidrar med spørsmål og kommentarer som 

virker til å drive Evas historie framover og som får henne til å reflektere mer rundt hvorfor 

relasjonene suger kraften ut av henne. Gjennom narrativet og utvekslingene den skaper, har 

Eva praktisert og forent prinsippene Karl-Erik og Irene mente var motstridende: Hun har 

både fortalt hva som har skjedd siste uka, og gjennom det lagt frem tema som er svært 

viktige for henne. Eva legger her premisser gjennom narrativ praksis, hun «gjør» 

samhandlingsnormene mer enn hun diskuterer dem.  

Vi ser at gruppa knytter sammen tema omkring hvem som skal ha definerende posisjoner 

(storming), med hvordan ting skal gjøres (forming). 

                                                      
215 Her vil jeg kort kommentere Selvhjelp Norge-prinsippet som Karl-Erik viser til. Poenget er at fremleggingene 
skal være meningsfulle for hver enkelt. Selvhjelp Norge gir ikke detaljerte, konkrete retningslinjer for hvordan 
ordskiftet skal foregå, utover de grunnleggende prinsippene (kap. 3, 5, 7 og 10). Det er opp til hver enkelt 
gruppe hvordan og i hvilken grad de vil strukturere samtalene. Yalom og Leszcz er opptatt av at ordskiftet ikke 
skal bli «rituelt» i den forstand at hver enkelt forteller fordi det er vedkommendes tur til å snakke. De mener en 
slik struktur motvirker en fruktbar dynamikk i gruppa. Ved å gjøre samhandlingen for skjematisk, vil man 
redusere kildene til vekst. De sammenlikner kort med AAs fastlagte ordskifte og forbud mot cross-talk. 
Forfatterne gir samtidig stor anerkjennelse til effektene av 12-trinnsprogrammene. De mener AA gjør klokt i å 
praktisere en modell hvor man ikke fokuserer på «her og nå» og unngår «intensive, interpersonal interaction», 
ettersom det ikke er en trenet gruppeleder til stede for å håndtere slike prosesser (2005, s. 440-443). Motviljen 
mot en for strukturert samtaleform henger sammen med vektlegging av det gruppeterapeutiske prinsippet - 
som Selvhjelp Norge har tatt opp i sin ideologi - om å fokusere på «her og nå», det vil si ens egne reaksjoner og 
samhandlingsprosessene i gruppa. Deltakerne oppfordres til å gi uttrykk for hvordan de reagerer både på hva 
andre sier og hva slags reaksjoner andres fremtreden vekker hos dem selv.  
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Storming innebærer en prosess av individuell differensiering (Yalom & Leszcz, 2005). Rollene 

i gruppa er fremdeles under utmeisling, under noe endrede betingelser fra før konfliktmøtet. 

Når jeg formulerer det som at flere deltakere konkurrerer om aspekter ved lederposisjonen, 

kan dette samtidig forstås som at hierarkiet i en viss forstand «flater ut» og 

definisjonsmakten spres på flere. Ifølge Selvhjelp Norge vil fraværet av en formell leder gi 

større ansvar til hver enkelt deltaker slik at alle har ansvar for gruppas arbeidsform og 

fremdrift: «Gruppen har ingen leder – alle må ta ansvar» (Selvhjelp Norge, 2011).216  

Mye tyder på at gruppa beveger seg i en slik retning, men foreløpig ikke har kommet til en 

modus hvor rollene er mer avklart og har «lagt seg til ro». De strever fortsatt med å finne en 

form for en minst mulig hierarkisk basert samhandling. Irene er den eneste som uttrykker 

sterk ambivalens til premisset om et lederløst kollektiv. Jeg forstår det slik at når situasjonen 

nå er mer åpen, fremstår behovet mer synlig. Da kommer det spørsmål om å fylle rollen 

igjen, i form av en ekstern autoritet.  

Forming – diskusjoner om form og innhold 

Forming-tema trer også tydeligere frem, som direkte formulert og dermed mer åpent 

forhandlingsbare. For eksempel kommer gruppa i en sekvens igjen inn på i hva som skal 

være tema i samtalene. En av mennene viser indirekte til et av Selvhjelp Norges prinsipper 

ved å si at man ikke skal snakke om hverdagslige ting i en selvhjelpsgruppe. Irene svarer 

raskt: «Det synes jeg vi gjør altfor mye». Hun ser på Eva: «Jeg synes at det du fortalte om 

søsknene dine i sted, det var for mye hverdagslig». Eva forholder seg rolig, hun går ikke i 

forsvar, men repliserer bare: «Det synes ikke jeg. Det er viktig for meg.» Karl-Erik støtter Eva: 

«Nei, det er jeg heller ikke enig i. Det dreier seg jo om å sette grenser, og det kjenner jeg 

meg veldig igjen i. Når du forteller Eva, så kjenner jeg meg veldig igjen. Så det synes jeg er 

nyttig for meg. Det får meg til å tenke litt annerledes om hvorfor det er nyttig for meg.» 

Irene gir seg ikke: «Men det du fortalte med de praktiske tingene, det syntes jeg var 

unødvendig». Eva forholder seg fremdeles rolig: «Jo, men du var vel ikke her da jeg fortalte 

om det for to ganger siden, og for at du skulle skjønne hva det dreide seg om, måtte jeg jo 

fortelle litt.» Med dette gir Eva og Karl-Erik Irene motstand. Hun bøyer av og forfølger ikke 

temaet.  

Denne sekvensen viser også hvordan forming-tema opptrer sammen med storming-

aspekter. Irenes kritikk av Eva kan også forstås som et forsøk på å gi henne mindre plass, 

etter at hun har holdt ordet i en lengre bolk. Det vil si en inngripen for å skape mer symmetri 

når det gjelder hvor mye oppmerksomhet som vies den enkelte. Om det skulle være tilfelle, 

gis den i en anklagende og, kan vi kanskje si, en «forkledt» form som antakelig ikke tolkes 

som et konstruktivt innspill til samhandlingsgrammatikken. 

                                                      
216 Selvhjelp Norge sier blant annet dette om at grupper er uten en leder: «I en selvhjelpsgruppe er det ingen 
leder og ingen profesjonelle hjelpere. Alle er deltakere. Alle har et ansvar. Og basisen for arbeidet er kunnskap 
om egen og felles problematikk»  (SN & NSF, 2001/2009, s. 11). «Selvhjelpsgrupper er lederløse, basert på den 
enkeltes kunnskap om eget problem. Erfaring viser at det skal kun litt lederskap til for at deltakerne lener seg 
tilbake og ikke tar ansvar for gruppens utvikling» (Selvhjelp Norge, 2007b, 2010a). 
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Integrasjon – tegn til blottstiling, tillit og samhørighet 

Det er samtidig tegn til økende grad av tillit mellom deltakerne. Det viser seg gjennom noe 

større vilje til å antyde og blottlegge sårbare, personlige tema. Samt ved at deltakerne i 

større grad bringer inn brokker av kontekst som kaster nytt lys over handlingene og 

holdningene deres. 

Eva har flere ganger tidligere gått inn i problemene sine – om å sette grenser – og invitert de 

andre inn i en refleksjonsprosess ved å legge fram handlemåtene sine og 

reaksjonsmønstrene sine til diskusjon. På de første møtene forteller hun om dem med en 

blanding av anklager og selv-anklager. Gradvis dreier hun fokus mot seg selv og sitt eget 

ansvar. Men denne gangen erkjenner hun ikke bare at «jeg er egentlig innmari sinna», men 

at «jeg har et stort behov for kontroll». Sinne kan være en berettiget reaksjon mot 

uholdbare forhold i omgivelsene. Å ha et overdrevent behov for kontroll er mer sårbart å 

legge fram, det vitner om et behov for å kontrollere seg selv gjennom å kontrollere 

omgivelsene.  

Karl-Erik har på de siste møtene fortalt ganske mye om seg selv og sin egen tilværelse. Han 

har også lagt frem situasjoner til diskusjon ved å spørre om konkrete råd: På ett møte 

forteller han om en kollega han har et vanskelig forhold til og hvor han har oppført seg stivt 

og dumt og sagt noe han angrer på. Flere i gruppa råder ham til å be om unnskyldning, og de 

diskuterer hvordan. Neste uke kommer han fornøyd tilbake og forteller at han gjorde slik de 

snakket om, og det hadde falt heldig ut. Han sier at «det var bra, jeg har aldri gjort det før, i 

hvert fall ikke på den måten, så der lærte jeg noe». På et annet møte sier han at han er 

invitert til en sosial sammenkomst som han gruer seg for, og ber om råd for hvordan han kan 

gripe det an. Han får konkrete tips, som han også er takknemlig for. Karl-Erik viser på denne 

måten en åpen og inviterende holdning, men samtidig viser han i svært liten grad følelser 

når han snakker, han signaliserer følelsesmessig tilbakeholdenhet. Derfor legger jeg spesielt 

merke til at han på dette møtet fremholder at han synes han har stor nytte av gruppa. Han 

sier han ellers er helt annerledes, sjenert og tilbakeholden. Mens «Her tør jeg å si mye, å 

komme med mitt». Med dette signalisere Karl-Erik at han føler mer tillit og større trygghet i 

gruppa enn i andre sosiale settinger. 

Både Helge og Irene gir på eget initiativ utfyllende informasjon som gjør reaksjonene deres 

mer forståelige. Helge forteller at en grunn til at han ikke ville snakke om sykdom og død, er 

fordi han har vonde opplevelser omkring dette, i oppveksten mistet han både en yngre 

søster og en barndomsvenn han var nært knyttet til. Irene forteller at hun har vært på flere 

legebesøk og at det er mistanke om at hun har en alvorlig sykdom. Hun legger det til som en 

slags forklaring, etter at hun kritiserte Helge for at han begrenset hva de kunne snakke om. 

Sammenkjeding 

Et annet tegn på økende samhørighet er at deltakerne i noen grad begynner å 

«sammenkjede» uttalelser og fortellinger om sårbarhet (det har allerede i noen grad skjedd 

med narrativer som er av mer praktisk og ytre art).  
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Når én forteller om noe, hekter av og til andre seg på. Som nevnt over, da Eva forteller om 

familien, kommer hun frem til en erkjennelse om at «egentlig er jeg innmari sinna!» Irene 

følger opp ved å si at hun også har mye sinne. Hun forteller blant annet en historie fra litt 

siden da hun stod med barna i en overfylt butikk og ble veldig sint på en som hun mente 

snek i køen. Vedkommende hadde imidlertid tatt igjen, hun sier at hun ble litt redd og har 

forsøkt å dempe seg siden. Litt senere hekter Karl-Erik seg på: «Det med sinne, det kjenner 

jeg meg veldig igjen i». 

Sammenkjedingene trenger ikke følge direkte etter hverandre i tid, de kan dukke opp senere 

i samme møte. I grupper som har arbeidet sammen over flere måneder, refererer folk ofte 

tilbake til ting som har blitt fortalt på tidligere møter. Tidsaspektet er viktig, i grupper som 

har holdt på lenge har deltakerne bygget et reservoar av kunnskap om hverandre. Denne 

kunnskapen blir brukt både som konkret sammenlikningsgrunnlag for egne erfaringer og 

som kilde til å uttrykke anerkjennelse av hverandre. Det å vise at man har merket seg andres 

fortellinger eller elementer i dem, skaper, vedlikeholder og forsterker tillit. Sammenkjeding 

kan slik bidra til å bygge og forsterke samhørighet. Her er det en hårfin balansegang; å hekte 

seg på andres narrativer kan også oppfattes som en anledning til å svitsje fokuset i samtalen 

over på seg selv (se kap. 10 for eksempler). I dette tilfellet fikk oppfølgingen imidlertid form 

av en støtte til og anerkjennelse av Evas følelse av sinne. Det skjedde gjennom en 

alminneliggjøring av den følelsesmessige opplevelsen ved at følelsene ble delt (Brottveit 

2013a, 2019a). Jeg kommer nærmere tilbake til sammenhenger mellom former for deling og 

bygging av fellesskap i neste kapittel. 

Forhandlinger om samhandlingsgrunnlag  

Prosesser knyttet til forming og storming dreier seg om å forhandle om gruppas 

samhandlingsgrunnlag. En modus av integrasjon forutsetter at større deler av dette 

grunnlaget er lagt. Det innebærer at det er etablert nok tillit til at gruppa kan gå dypere inn i 

det som er hovedoppgaven; å være et medium deltakerne kan bruke til å endre seg selv. 

Samtidig vil samhandling i denne typen modus i seg selv virke bekreftende og forsterkende 

på tillitsskapende prosesser.  

I de selvhjelpsgruppene jeg har fulgt hvor en integrasjons-modus etter hvert dominerer, 

fortsetter imidlertid forhandlingene om gruppas samhandlingsgrunnlag utover i 

gruppeforløpet. Det gjelder ikke alle deltakerne, og det skjer i mer avdempede former enn i 

den gruppa vi har fulgt nå. Som jeg viser i de etterfølgende kapitlene, har dette form både av 

at enkeltdeltakere problematiserer sin rolle i gruppa, og ved at alle deltakerne sammen 

diskuterer retningen på gruppearbeidet. I alle grupper, gjennom nesten hele livsløpet, er det 

deltakere som spør seg om de skal fortsette i gruppa eller ikke. Temaet tar nye former og blir 

mindre truende etter hvert, men er et uttrykk for at samhandlingsgrunnlaget hele tiden er 

oppe til revisjon. Det er avgjørende for gruppas videre levedyktighet at det skjer i en 

selvreflekterende og ikke-anklagende form. 
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Her skiller selvhjelpsgrupper seg fra behandlingsgrupper. Om vi legger Yalom og Leszcz' 

beskrivelser til grunn, vil integrasjonsfasen være relativt fri for forhandlinger om 

samhandlingsgrunnlag. Mens i selvhjelpsgrupper av SN-typen vil forhandlinger om 

samhandlingsgrunnlaget fortsette å komme opp – i nye og i modererte former – selv om stor 

grad av tillit er etablert. Det er fordi gruppene er basert på en samhandlingsdynamikk som i 

hovedsak ikke er sekvensiell (som i AA), men direkte responderende. De er uten en formell 

autoritet til å styre denne prosessen og avgjøre hvilke prinsipper som til enhver tid skal 

gjelde. Når dynamikken er rettet mot å få til intern endring, innebærer det at 

samhandlingsgrunnlaget til dels vil vedlikeholdes og til dels være i mer eller mindre 

kontinuerlig forandring, noe som gjør relativt hyppige reforhandlinger nødvendig. 

Deltakerne må selv utforme, vedlikeholde og endre gruppas rituelle grammatikk. 

Et selvtransformerende ritual  
Målsettingen med selvhjelpsgrupper av SN-typen er at deltakerne skal gå gjennom en 

personlig transformasjon (se diskusjon i kap. 5). Et viktig trekk er at arbeidsformen også 

forutsetter en transformasjon av gruppa. Det vil si en omdanning av selve den sosiale 

formasjonen som de individuelle transformasjonene foregår i samspill med. Rammene for 

ritualet – det Handelman med bakgrunn i Bateson og Goffmans teorier kaller «framing» 

(Handelman, 2006) – forutsettes å bestå gjennom gruppeforløpet, mens ritualets 

levedyktighet er avhengig av at dynamikken og relasjonene innad utvikles og omskapes. 

Det er nødvendigheten av å få til disse prosessene som tematiseres når deltakere snakker 

om å unngå «hverdagsprat» og når Selvhjelp Norges formidler nødvendigheten av at 

samhandlingen ikke utvikler seg i retning av «koseklubb» eller «syklubb». I nesten alle 

gruppene peker deltakere selv på disse mekanismene når de sier ting som: «Nå synes jeg det 

ble litt kaffeprat her». På et møte spør Karl-Erik: «Var det flere enn meg, som syntes det sklei 

ut nå?» Det er dette Irene indirekte henviser til, når hun sier «jeg synes ikke vi snakker om 

noe viktig» (mer om dette i kap. 9). Gruppers transformasjonsprosesser er full av usikkerhet 

og målet for endringsprosessen er lite konkret (i kontrast til AA, hvor målet er å slutte å 

drikke og holde seg edru). Men målet for transformasjonen er ikke åpen i betydningen at 

gruppa skal kunne bli til hva som helst. Med Selvhjelp Norges ord: «En selvhjelpsgruppe er 

ingen hyggeklubb, men et arbeidsfellesskap» (SN & NSF, 2001/2009, s. 30).217 «….En 

selvhjelpsgruppe er et fellesskap med fokus på endring og livskvalitet» (Selvhjelp Norge, 

2007a). «Det er først når gruppa er trygg nok til å takle det utrygge at den virkelige 

                                                      
217 Se også kapittel 9 for en diskusjon av metaforene «kaffeprat» og «syklubb». Det er interessant at Selvhjelp 
Norge i informasjonsmateriellet legger stor vekt på å gi nyanserte beskrivelser av hva selvhjelpsarbeid går ut på 
for den enkelte, mens det er få beskrivelser eller sammenfatninger av hva en selvhjelpsgruppe «er». Enten sies 
det veldig løst, jamfør uttrykket «arbeidsfellesskap», eller ved å beskrive fallgruver som bør unngås (det vil si 
uønskede gruppeprosesser). Unntaket er i hovedbrosjyren fra senteret der det gis en en flere sider lang, fyldig 
og levende beskrivelsen av et konkret gruppemøte og analyse og refleksjoner omkring prosessene på møtet 
(SN & NSF, 2009a). Dette svarer i noen grad til et poeng jeg har trukket fram tidligere; at de erfarne 
terapeutene Yalom og Leszcz gjør noe av det samme, de fremstiller den kollektive samhandlingen gjennom 
enkeltdeltakeres utviklingsprosess. 
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selvhjelpen kan begynne» (SN & NSF, 2001/2009, s. 14). Gruppa skal arbeide mot å bli et 

tillitsskapende og endringsfokusert moralsk kollektiv, mot å nå en modus av integrasjon. 

Ritualets selvtransformasjon bidrar til at selvhjelpsgrupper av SN-modellen ikke oppfyller alle 

kjennetegn ved klassiske former for rites de passage. Om vi holder oss til tradisjonelle 

initieringsritualer, slik de er beskrevet i forrige kapittel, foregår de individuelle 

transformasjonsprosessene innenfor en framing (Handelman, 2006), i form av en struktur og 

med et innhold som i prinsippet er gitt og som holdes konstant; nye kull av noviser går 

gjennom det tilnærmet samme ritualet og transformeres til en fastlagt status. Den sosiale 

formen er i liten grad gjenstand for forhandlinger. Forholdet mellom kontinuitet og endring i 

ritualers form og meningsinnhold er et stort tema i antropologisk teori (f.eks. Bloch, 1986; 

Rao, 2006). Her vil jeg fremheve det særegne ved en rituell form som er basert på kollektivt 

selvtransformerende prosesser med minimal bruk av ytre autoritet (kun i form av Selvhjelp 

Norges og LINK Oslos infomateriell og/eller igangsetter). 

I grupper etter SN-modellen er det altså både et middel og et mål å transformere 

relasjonene mellom deltakerne. I AA og liknende 12-trinnsgrupper er dette ikke et 

hovedanliggende og de har sterkere fellestrekk med et prototypisk initieringsritual. Som jeg 

har vært inne på i flere sammenhenger, er forbudet mot cross-talk i AA en viktig forskjell fra 

SN-modellen. Også i AA er deltakernes individuelle transformasjon en hovedmålsetting, men 

endringsprosessen foregår innenfor en fastlagt form som skal være gjenkjennelig på tvers av 

sosiale og geografiske kontekster (den er til og med universell på den måten at du skal kunne 

hoppe inn på et åpent AA-møte hvor som helst i verden og gli rett inn i ritualet). Poenget er 

nettopp at den grunnleggende, sosiale formasjonen ikke skal være særlig foranderlig (AA-

modellen har i hovedsak ligget fast siden begynnelsen av 50-tallet) (Humphreys, 2004). Det 

er samtidig viktig å peke på at AAs verdensomspennende levedyktighet skyldes at 

hovedformen er stramt nok definert til å gi gjenkjennelighet på tvers av kontekster, samtidig 

som den er løs nok til å gi rom for lokal tilpasning (se kap. 1 og 12). Det sentrale i denne 

sammenheng er at det transformerende potensialet ikke ligger i en endringsdynamikk 

mellom gruppedeltakerne, men først og fremst i prosesser av gjenkjennelse, identifikasjon 

og utveksling av narrativer om felles tematikk. Det siste vil også gjelde SN-grupper, men som 

jeg diskuterer utover i avhandlingen, i til dels andre former. I AA har sponsor-relasjonen preg 

av relasjonsutvikling som transformerende redskap, men dette er en dyadisk relasjon 

mellom en novise og en elder og ikke en formelt likestilt relasjon hvor partene i større grad 

er ment å bryne seg på hverandre. Den har mer form av en rolle som «veiviser» eller 

«rådgiver», som beskrevet i forrige kapittel.218  

I psykoterapeutiske behandlingsgrupper er det også både et middel og et mål å forme og 

omforme relasjonene innad i gruppa. Noe av det samme vil gjelde i individuell psykoterapi, 

hvor utviklingen av en tillitsfull relasjon mellom klient og terapeut har vist seg å være en 

avgjørende faktor for behandlingsutbyttet, uavhengig av terapeutisk metode (Wampold & 

                                                      
218 Uten å forfølge poenget videre, er det interessant at AA har institusjonalisert en rolle som kan knyttes mer 
til fast enn flytende modernitet (se også kap. 1).  
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Imel, 2015). I likhet med sponsor-relasjonen, kan dette betraktes som en asymmetrisk 

veileder-relasjon der relasjonen utvikles, men i mindre grad transformeres (i form av 

transformasjon eller alternasjon, se kap. 5). I sterkt kognitivt orienterte behandlingsformer 

som følger en mer standardisert prosessmal, for eksempel eksponeringsterapi mot angst, vil 

omforming av relasjonen terapeut-klient i mindre grad betraktes som et terapeutisk 

redskap. Yalom og Leszcz fremhever forøvig at gruppeterapi gir mange flere relasjoner og en 

helt annen dynamikk enn individualterapi.219  

En avgjørende forskjell er selvfølgelig at i de profesjonelt ledete gruppene styres den 

kollektive transformasjonsprosessen. Lederen har store muligheter for å hanke inn gruppa 

hvis den er i ferd med å omformes til en vennegruppe (der samtalene ikke først og fremst er 

fokusert mot personlig transformasjon), stagnere eller falle fra hverandre. I 

selvhjelpsgruppene må gruppa styre og transformere seg selv. Som vi har sett, er det en 

krevende oppgave.  

Denne gruppa får bare delvis til en slik selvtransformasjon. De arbeider med tema knyttet til 

forming og storming, og får til en omdanning og sammenveving av disse temaene. De 

nærmer seg integrasjon, men faller fra hverandre før de får bygget tilstrekkelig grad av tillit. 

Det betyr ikke at deltakerne ikke har fått utbytte av deltakelsen, noe Helge er det tydeligste 

eksempelet på.  

Avskalling og oppløsning 

Gruppa bestod videre i om lag en måneds tid før den ble oppløst. På det aller siste møtet 

kom bare Eva og Helge. Da hadde Irene sluttet i løpet av de to foregående møtene, og i 

forkant av dette siste, hadde Karl-Erik gitt beskjed om at han også sluttet. Eva og Helge 

diskuterte hva de nå skulle gjøre og ble enige om å bli med i en ny gruppe som skulle starte 

opp på LINK.  

Jeg skal kort trekke frem et par viktige poeng ved oppløsningsprosessen. Da Karl-Erik ga 

beskjed om at han slutta, kom det som en stor overraskelse på Eva og Helge. Han ga ingen 

begrunnelse og de hadde ikke oppfattet noen tegn på at han var på vei ut. De skjønte ikke 

hvorfor, det hadde til og med virket som om han fikk en del ut av det, på det forutgående 

møtet hadde han snakket mye. Eva og Helge spurte seg om det kunne være praktiske 

forklaringer, kanskje det ble for mye med både jobb og gruppa? De trodde likevel ikke at det 

forklarte saken. 

                                                      
219 Som drøftet i forrige kapittel, er gruppas fysiske og symbolske avgrensning mot omverdenen en forutsetning 
for å slippe løs de farlige og uforutsigbare kreftene. I klassiske rite de passage (i tradisjonelle samfunn) vil en 
del av kommunikasjonen være rettet mot åndelige krefter utenfor gruppa. I selvhjelpsgruppa og terapigruppa 
er kommunikasjonen sentrert rundt de andre i gruppa (selv om man snakker om deltakernes relasjoner til folk 
utenfor gruppa). Dette peker mot at gruppa har trekk av å være selvrefererende og selvtilstrekkelig. 
Selvhjelpsgrupper av SN-type skiller seg slik fra oppgavefellesskap med referanse til noe utenfor seg selv (á la 
«vi er samlet for å få til noe på vegne av – eller knyttet opp mot – noe ute i verden»). Vennegrupper og 
syklubber vil også være selvrefererende, men i hovedtrekk lite transformative (se kap. 9 og 12).  
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Dessverre lyktes jeg ikke med å få til et intervju med Karl-Erik senere og høre hans 

begrunnelser. Det samme gjaldt for Irene. Av praktiske årsaker var jeg heller ikke til stede på 

to av møtene i denne perioden. Inntrykket i ettertid – i intervju med andre – var at Irene ikke 

sluttet gjennom en åpen konflikt, men ved at hun uteble. 

Jeg vil nevne at på det neste møtet etter «bearbeidingsmøtet», før avskallingen tok fart, 

møtte også alle gruppemedlemmene opp. Dette var et spesielt møte fordi det var planlagt at 

igangsetteren skulle komme på gjenvisitt. Han var ikke med på hele møtet, men den 

midterste delen. Det er vanskelig å bedømme i hvilken grad hans inntreden virket inn på 

gruppa (i kap. 3 og 5 diskuterer jeg nærmere igangsetternes rolle). Igangsetteren la vekt på 

to ting: At det var veldig viktig at man var ærlige med hverandre og betydningen av de 

grunnleggende selvhjelpsprinsippene som rettesnor. Han repeterte disse hver og én. 

Selvhjelpsprinsippene hadde form av generelle stadfestinger som ikke ble diskutert konkret 

når det gjaldt de prosessene de nå var oppe i. Han roste Irene for at hun var direkte ved å si 

åpent at hun vurderte å slutte og poengterte samtidig at det var et felles ansvar for gruppa å 

ta tak i slike ting. Slik fikk Irene støtte mens de andre i liten grad fikk redskaper for hvordan 

de kunne forholde seg til henne (bortsett fra de generelle retningslinjene, å gi uttrykk for 

hvordan noe virker på meg «her og nå» og deltakernes felles ansvar for 

samhandlingsprosessen).  

Gruppemedlemmene stilte få spørsmål og tok ikke initiativ til å diskutere tema. Det kan være 

fordi de ikke så et behov for det, og det kan være fordi igangsetteren i liten grad inviterte til 

det, ettersom han selv snakket mye og stilte få spørsmål. Da han gikk, ble besøket lite 

kommentert av deltakerne. De fortsatte med temaene de hadde diskutert før han kom. Det 

kan hende igangsetterens besøk fikk betydning for de etterfølgende møtene, men på dette 

møtet førte det først og fremst til at gruppeprosessene stoppet litt opp.  

Når det gjelder deltakerne som slutta, vil jeg skyte inn at Selvhjelp Norge i sitt 

formidlingarbeid er nøye med å påpeke at deltakere ikke skaI gi ut for mye informasjon eller 

gjøre seg for sårbare, for tidlig i gruppeprosessen. Med andre ord at farten skal være 

tilpasset forholdene. I retningslinjene lyder en av kjørereglene: «Si ikke mer enn du er klar 

for». Man har erfaring for at deltakere som åpner seg mye i startfasen, ofte slutter brått, 

fordi de synes det er vanskelig å komme tilbake etter å ha blottstilt seg.220 Jeg har ikke 

observert og heller ikke fått referert dette som en årsak når deltakere har sluttet senere i 

gruppeforløpet. Det er heller ingen grunn til å tro at det var dette som skjedde med Irene 

eller Karl- Erik. 

Vi husker at da Jorunn plutselig sluttet, rett før konfliktmøtet, ledet det også til stor 

forbauselse i gruppa, fordi de ikke hadde fått et forvarsel og ingen begrunnelse. Hun hadde 

også fortalt og vært aktiv på siste møte før hun uteble. Irene derimot, trakk fram muligheten 

for å slutte gjennom hele deltakelsen, og det var slik sett ingen overraskelse da hun gjorde 

                                                      
220 I kapittel 10 diskuterere jeg hvordan bekjennelser som narrativer må følge visse kriterier for temporalitet, 
form og innhold for å bli oppfattet som betydningsfulle. Blant annet må man ikke gi ut for mye, for tidlig. 
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alvor av det. På den annen side, viste hun mye større lojalitet i oppmøtet i tiden forut. Det vil 

si at alle tre sluttet rett etter en periode hvor de hadde vist oppslutning om og en viss 

intensitet overfor gruppa. 

Når jeg senere intervjuer Jorunn, trekker hun frem Helges dominans som en årsak til at hun 

slutta. Når vi diskuterer nærmere, sier hun at hun kanskje ikke var klar for gruppe da hun 

gikk der, og at hun kanskje ville tatt det på en annen måte i dag. Hun reflekterer over hvorfor 

hun ikke sa fra til Helge: «Hadde vi vært mer voksne, kunne vi sagt: Hør her. Jeg, og vi, lot 

være, kanskje av høflighet, kanskje av mangel på mot. Jeg følte meg fremmed … jeg tror ikke 

jeg avbrøt ham …» Hun trekker frem at hun heller ikke inviterte til dialog: «Jeg var ikke så 

åpen, jeg kom ikke så langt at jeg ble rådet til noe … De andre fikk ikke sjansen til det ... Jeg 

var mer opptatt av å lytte til andre enn å snakke om egne problemer. Men jeg tror at i dag, 

ville jeg tatt det på en annen måte, jeg ville kanskje fortalt mer om meg selv … Jeg er en 

person som trenger lang tid på å bli varm i trøya». Jeg spør: «Hvor varm rakk du å bli?» Hun 

tenker seg om: «Cirka tre fjerdedel.»   

I intervju fremholder Eva: «Når jeg tenker på det nå, så var det som om alle trengte tilhørere. 

En del … ser det som et sted hvor de kan få utløse alle frustrasjonene sine … Det hang seg 

opp, på en måte. Alle hang seg opp i det samme». En deltaker i en annen gruppe mener å se 

at enkelte slutter når de begynner å nærme seg de egentlige problemene sine, når de får 

kontakt med smerten. 

Det jeg kan konstatere, er at Jorunn sluttet rett før og Irene og Karl-Erik mens gruppa stod på 

terskelen til en begynnende modus, eller fase, av integrasjon. Vi kan forstå det som at 

gruppa falt fra hverandre fordi samhandlingen stod og stanget for lenge, slik Eva beskriver 

det. Alternativt kan vi se det slik Helge gjør, at de aktuelle deltakerne trakk seg nettopp da – 

og fordi – de dypere transformasjonsprosessene begynte å manifestere seg (de to 

forklaringene ekskluderer ikke hverandre). Ulike fagtradisjoner kan ha ulike og samtidig 

overlappende perspektiv på slike faser: I følge Yalom og Leszcz innebærer en modus av 

integrasjon at deltakerne i større grad problematiserer seg selv og sine egne tanke-, følelses- 

og handlingsmønstre. I sin sosiologiske tilnærming fremhever Berger og Luckmann at slike 

relativt altomfattende transformasjoner, sekundærsosialiseringer (der alternasjon er den 

mest altomfattende), av individets subjektive virkelighet, ofte oppleves som identitetsmessig 

smertefulle.221 I antropologisk perspektiv betraktes midtfasen i et rites de passage som den 

mest usikre og risikofylte. Og vil jeg legge til; derfor krever den høy grad av tillit eller tiltro. 

Enten til tradisjonen eller ideologien, og/eller til en elder og/eller til kollektivet.  

Det er nærliggende å tenke at overganger mellom moduser eller faser er kritiske perioder 

hvor deltakere kan falle fra. Så langt jeg kan se, er det i alle grupper noe frafall i selve 

formingsfasen, men lite i overgangen til stormingsstadiet. Det er kanskje mer når man er 

kommet inn i selve fasen og konflikter og forsøk på hierarki spilles ut (Jorunn sluttet da). 

Mens det igjen er noe frafall ved overgangen til en modus av integrasjon, når deltakerne 

                                                      
221 Se kap. 5 for en redegjørelse av begrepene transformasjon og alternasjon. 
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fornemmer at de må gå dypere i seg selv og vise frem mer av sitt autentiske indre (det var da 

Irene og Karl-Erik sluttet).  

Jeg har belyst årsaker til at flertallet i denne gruppa trakk seg uten at gruppa kom til en 

omforent avgjørelse om å legge ned virksomheten. Det danner bakgrunnen for et 

oppfølgingsspørsmål: Hvorfor sluttet ikke Eva og Helge? De ønsket også å fortsette 

selvarbeidet i en ny gruppe. Eva var riktignok mer påholden enn Helge, som var fast bestemt 

på å fortsette prosessen han hadde begynt på. I ettertid sier Eva at hun delvis sa ja fordi «jeg 

følte at jeg burde». Slik var hennes ja til dels et uttrykk for hennes hovedproblem med å 

beskytte seg mot oppgaver og forpliktelser. Samtidig syntes hun at hun fikk tatt opp viktige 

tema og var villig til å gi arbeidet en ny sjanse. 

Tematisering og respons 

Denne forholdsvis detaljerte gjennomgangen viser at det er tre hovedmåter deltakerne eller 

deres roller blir tematisert på i gruppa: Gjennom at de selv legger fram narrativer, gjennom 

at disse blir kommentert eller fulgt opp, eller ved at deltakernes rolle i gruppa blir tematisert 

av de andre deltakerne (prosessene kan gli over i hverandre, men analytisk holder jeg dem 

atskilt). 

Hvis vi sammenstiller disse tre faktorene, ser vi et interessant mønster: De deltakerne hvis 

rolle i gruppa ble minst direkte tematisert i gruppesamtalene, er de som slutta. Mens de hvis 

rolle ble gjenstand for åpen tilbakemelding, selv om den kunne være tøff og direkte, ønsket 

å fortsette. Så langt jeg kan se, er dette et mønster på tvers av grupper (se blant annet kap. 8 

og 10). 

Når det gjelder de to andre faktorene nevnt over: Alle deltakerne la frem ganske mye 

narrativt materiale om seg selv, de to mennene mest, målt i tid og plass på møtene. Det var 

imidlertid ganske store forskjeller i hvilken grad de ble kommentert eller fulgt opp. Karl-Erik 

inviterte de andre inn til å kommentere, blant annet ba han om konkrete råd, noe han fikk. 

Helges fremlegginger ble i svært liten grad fulgt opp. Det samme gjaldt Irene. Jorunns 

narrativer ble i noen grad kommentert, mens Eva var den hvis fremlegginger fikk størst 

respons. Et diagram viser deltakernes posisjon i forhold til to hovedakser: 

Tabell 2. Variasjon mellom deltakere med hensyn på i hvilken grad: 

I  - Narrativer blir kommentert og fulgt opp av andre deltakere   

II - Den enkeltes rolle og fremtreden i gruppa blir tematisert eller kommentert av andre 

deltakere 
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Hvordan kan vi forstå dette? Det ville være nærliggende å tenke at det avgjørende for folks 

opplevelse av utbytte er anledningen til å fortelle sin historie og lytte til andres. AA-modellen 

er særlig utformet for dette formålet. Dette er også et grunnpremiss i SN-modellen (det er 

for eksempel flere deltakere som gir uttrykk for en opplevelse av frigjøring tidlig i 

gruppeforløpet; av å finne seg selv gjennom å finne et publikum). Vekten på cross-talk basert 

på å reagere ut ifra «her og nå»-situasjoner gjør imidlertid formspekteret for formidling av 

narrativer mye bredere. Narrativer kan ikke bare formidles sammenhengende, men lettere i 

oppstykket form. Det er også et stort rom for å uttrykke erfaringer eller følelser som mer 

isolerte statements, det vil si ikke-narrativt. For eksempel: «Jeg har også mye sinne». I en 

selvhjelpsgruppe av SN-type, hvor historiefortelling og respons ikke er stramt strukturert, er 

det avgjørende for folks opplevelse av utbytte ikke bare at man opplever å bli respondert på, 

men hvordan man blir respondert på.  

Dette handler i stor grad om hvilke samhandlingsnormer som utvikles i gruppa. Med andre 

ord hva slags former for gjensidighet som skapes. Det er dette forhandlingene om den 

rituelle grammatikken går ut på.  

«Her og nå», speiling og «å bli sett» 

I psykologien er begrepet speiling sentralt for å forstå betydningen av bekreftelser fra 

signifikante andre for utvikling av en sunn identitet. Begrepet ble tatt i bruk av den skotske 

barnelegen og psykoanalytikeren Donald W. Winnicott om barnets avhengighet av morens 

bekreftelser (Skårderud et al., 2010, s. 209). «Speiling» blir nå brukt både 

utviklingspsykologisk og mer generelt om betydningen av bekreftelse i mellommenneskelige 

relasjoner. 

Selvhjelp Norge bruker bare i noen grad begrepet «speiling» i sin virkningsteori. Det 

forekommer spredte steder i informasjonsmateriellet og når arbeidet formidles muntlig. I en 

brosjyre er det for eksempel gjengitt en deltaker som sier om en fase i gruppas livsløp: «Men 

vi slet fortsatt med å få til det der med speilingen, som altså handler om å gi uttrykk for 
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hvilke reaksjoner vi skaper hos hverandre» (SN & NSF, 2001/2009, s. 27).222 Selv om 

metaforen med speilet tilsynelatende er enkel, inneholder termen en sammensatthet som 

kan bidra til at det kan oppfattes som vanskelig å bruke. Til og med en erfaren igangsetter 

fremholdt at «det der med speiling har jeg aldri helt skjønt». Ifølge Skårderud inneholder 

speiling en «dobbel erfaring» av både å bli sett av den andre og av å se seg selv i den andre, 

og har både en passiv og aktiv side: En passiv side i form av en forventning om å få egenverdi 

gjennom identifisering. En aktiv side i form av å kunne gjøre inntrykk på den andre og erfare 

kontroll. «Gjensidigheten i speiling er subtil og sårbar» (Skårderud, 2013, s. 42).  

Tankemåten løper som en rød tråd gjennom Selvhjelp Norges virksomhetsteori. Den er blant 

annet nedfelt i retningslinjene: «Snakk ut ifra deg selv» og et fokus om å legge merke til «hva 

lar jeg dette gjøre med meg» (Selvhjelp Norge, 2007b). Det oppmuntres til å formulere 

hvordan enkeltdeltakere og det som skjer i gruppa innvirker på en selv. Det å speile den 

andre direkte ved å synliggjøre sitt eget subjektive jeg er en måte å tematisere relasjonen på. 

Slik sett kan en slik strategi virke åpnende og ufarliggjørende. Mens ved å tematisere andre 

ved å karakterisere den andre «i seg selv», kategoriserer og låser man: «Du er sånn og 

sånn.»  

Premisset om speilingens frigjørende potensial inngår i selvhjelpsaktørenes vekt på «her og 

nå»-prinsippet som avgjørende for utviklingsprosessene i gruppa. Det defineres kort som 

«Fokus på å være til stede ‘her og nå’» (Selvhjelp Norge, 2011). Betydningen av prinsippet 

sammenfattes i én setning: «Hele dynamikken i selvhjelpsarbeidet ligger i slike «her og nå»- 

situasjoner, hvor vi reagerer spontant på noe som skjer i øyeblikket» (SN & NSF, 2001/2009, 

s. 14). Begrepet «her og nå» er også helt sentralt i psykoterapeutiske grupper, mens det, 

ifølge Yalom og Leszcz, ikke er fremtredende i AA, psykoedukative grupper, kognitivt 

orienterte atferdsgrupper og støttegrupper (2005, s. 141).  

Uttrykket «her og nå» er lettere å forstå og slik bedre egnet som et grunnbilde for arbeidet. 

Det er konkret og retningsgivende, en bruksanvisning, en fremgangsmåte for den enkelte. 

Mens speiling er noe som skjer uansett i samvær mellom folk. Kanskje man kan si at 

speilingsbegrepet peker mer eksplisitt mot gjensidighetsaspektet ved relasjoner? Mot 

kommunikasjon som er avhengig av hva og hvordan senderen formidler og hvordan en 

mottaker forstår og tar imot budskapet (jfr. Skårderuds påpekning av dobbelthet). Prinsippet 

om «her og nå» peker også mot det dynamisk relasjonelle, men det inneholder samtidig 

aspekter av et ideal om en måte å være i verden på, et ideal om individets oppmerksomme 

tilstedeværelse. Andres fremtreden kan skape assosiasjoner, følelser og tanker som ikke 

nødvendigvis er fremkalt av en handling overfor den som berøres, men like gjerne av hva 

som skjer mellom andre. Speiling sikter mot hvordan enkeltindividet blir møtt (og i noen 

                                                      
222 «Som et resultat av fellesskapet oppstår også en aktiv gjensidighet. Det vi kaller speiling. Gjennom å se 
andre og selv bli sett, synliggjør du egne problemer og muligheter for valg» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 6). 
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grad mot dyader), mens «her og nå» også rommer hvordan individet opplever å være til 

stede i situasjoner hvor det ikke nødvendigvis selv er aktivt handlende.223 

I dagligtalen snakker vi om «å bli sett», som kan forstås som et lekmannsbegrep for 

«speiling». Speiling og «å bli sett» viser ikke til bekreftelse av individers identitet i form av 

statusposisjoner, med rettigheter og plikter. Det viser til anerkjennelse av en form for indre 

identitet, av noe «egentlig», av selvet. Det gjør speilingsprosesser sårbare. Ikke minst fordi 

kvaliteten på speilingen, hvilke kvaliteter ved selvet som «blir sett» og anerkjent og hvilke 

som ikke blir det, ofte krever et stort, gjensidig fortolkningsarbeid. Speiling peker mot 

usikkerheten som hefter ved det moderne og sen-moderne selvets avhengighet av å få 

bekreftet det autentiske ved seg selv.224 

Betydning av den andres subjektivitet for anerkjennelse av egen erfaring  

Her vil jeg stoppe opp et øyeblikk og peke på at disse generelle betingelsene naturlig nok 

også manifesterer seg i endrede tilnærminger i profesjonelt, terapeutisk arbeid. Det er nyttig 

å kaste et blikk i den retningen. Et eksempel herfra tydeliggjør en mer allmenn 

oppmerksomhet mot å utvikle sosiale samhandlingsformer – i form av visse typer av 

gjensidighet – som fremmer aktørenes mulighet for å bekrefte hverandres autentisitet og 

subjektivitet. 

I en artikkel i Tidsskrift for norsk psykologforening skriver Rune Løvold (2006) om hvordan 

det har skjedd en markant dreining innen det som kalles relasjonell psykoanalyse. Fra en 

vekt på å styrke pasientens realitetsorientering gjennom rasjonalitet og innsikt (Freud), til et 

fokus på betydningen av å hjelpe pasienten til å oppleve seg selv som et fullt integrert selv. 

Det har store konsekvenser for terapeutrollen og for relasjonen mellom pasient og terapeut: 

«Heller bare enn å gjøre det ubevisste bevisst har dagens terapeutiske bestrebelser som et 

av sine fremste mål å gjøre personlig erfaring mer ekte og dypt meningsfull» (s. 909). Det 

innebærer at terapeuten både gjør bruk av – og balanserer – sin tekniske og faglige innsikt 

og gir til kjenne sin subjektivitet ved å gi uttrykk for autentisitet, spontanitet og emosjonell 

tilgjengelighet. 

Løvold er så vidt inne på at denne dreiningen henger sammen med endrede 

samfunnsforhold når han refererer teoretikere som sier at mange pasienter i dag opplever 

andre former for problemer enn tidligere (umulige forhåpninger og innbilte trusler), i form 

av «… en opplevelse av å mangle noe fundamentalt i sin livsopplevelse, i det som skal gi 

mening til erfaring og som skal være et fast punkt for egen subjektivitet og personlighet» (s. 

909). Endringspotensialet i møtet mellom behandler og pasient ligger i stor grad i 

                                                      
223 En kort spekulasjon: Det er mulig man i psykologien bruker speiling bare som et positivt begrep; å bli speilet 
er å bli bekreftet på en positiv måte? Mens det motsatte kunne være «å ikke bli speilet», eller å bli utsatt for 
«negativ speiling»? Jeg har ikke sett slike eller liknende uttrykk brukt. Det ser ut til at psykologien i stedet 
bruker det mer aktivt ladete «å avvise». Men det å vende seg bort, å ikke aktivt respondere, er ikke 
nødvendigvis en avvisning. Det er heller ikke en tom «ikke-handling», men kan være svært meningsfull. 
Handling i form av avvisning tillegges enorm vekt i psykologien, som direkte skadelig for selvets utvikling. 
Hvorfor snakker man ikke om god og dårlig eller positiv og negativ speiling? 
224 Jeg drøfter temaet nærmere i kap 1, 10 og 11. 
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gjensidigheten i det følelsesmessige møtet, i «… gjensidig emosjonell ærlighet, gjensidig 

emosjonell tilgjengelighet, og gjensidig tillit» (Maroda, sitert i Løvold 2006, s. 912). Sagt på 

en annen måte: Pasienten trenger ikke bare terapeutens evne til analyser, men er avhengig 

av terapeutens subjektivitet for å finne fram til sin egen.  

Den terapeutiske bestrebelse har i dag, i kanskje større grad enn å skulle 

gjøre det ubevisste bevisst, et mål om å gjøre personlig erfaring mer ekte 

og dypt meningsfull for den hjelpesøkende pasient. Sentrale teoretikere 

innen relasjonell psykoanalyse hevder at pasienten, for å nå dette målet, i 

større grad enn oppklaring og innsikt har et behov for å bli sett, engasjert 

og verdsatt i en nær og autentisk relasjon til sin terapeut. De klassiske 

idealene om abstinens, nøytralitet og anonymitet synes lite egnet til å 

fremme en slik relasjon. Jeg har presentert personlig autentisitet, 

handlingsmessig spontanitet og emosjonell responsivitet og tilgjengelighet 

som mulige sentrale bestanddeler for en «ny visjon» av terapeuten som 

person (s. 916). 

Her er det iøyenfallende likhetstrekk med Selvhjelp Norges ideologi og selvhjelpsgruppers 

virkemåte.225 En avgjørende forskjell er at: «En pasient formidler sin egen virkelighet med 

sikte på å øke sin egen selvforståelse, men en analytiker formidler sin egen virkelighet for å 

øke selvforståelsen til den andre» (Renik, sitert i Løvold 2006, s. 915). 

I en selvhjelpsgruppe, og til dels i en behandlingsgruppe, må deltakerne finne fram til en 

balanse seg imellom om hvordan og i hvilken grad de kan formidle sine egne virkeligheter – 

og ta imot andres. Folk søker ikke bare å være subjektivt «autentiske», de gjør også ting for 

«å øke selvforståelsen hos den andre». Slik er alle hjelpetrengende og alle hverandres 

terapeuter (jfr. det nevnte hjelper-terapeut-prinsippet). Alle er i utgangspunktet tildelt doble 

roller (det kan være et spørsmål i hvilken grad de utvikler begge, eller i hovedsak fremmer 

sin egen subjektivitet, eller bare hjelperrollen).  

Speiling i gruppa 

Diskusjonene over kan hjelpe oss til bedre å forstå prosessene i gruppa. Når Eva og Helge 

fortsetter, mens de tre andre slutter, har det blant annet å gjøre med i hvilken grad de har 

opplevd seg som «å bli sett» eller speilet. Det er, som nevnt, et spørsmål om former for 

gjensidighet.  

Når Helge ikke mottar særlig respons på narrativene sine, kan det ha flere årsaker (han 

snakker allerede mye, de andre spør kanskje ikke, fordi da vil han ta enda mer plass). 

Lederrollen signaliserer ikke ydmykhet, han inviterer ikke til refleksjon. Helge forteller på en 

praktisk måte i kombinasjon med en litt anklagende stil om sine relasjoner til signifikante 

                                                      
225 Løvold diskuterer forholdet mellom behandlerens subjektivitet og de formelle rammene og den 
asymmetriske behandlingssituasjonen den foregår innenfor. Han mener subjektiviteten får desto større kraft 
fordi den er et brudd med rammene. Med andre ord; det subjektive fremstår enda mer ekte og autentisk når 
det kommer fra en uventet og – i dette tilfellet – hierarkisk posisjon. 
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andre. Fortellermåten vitner i liten grad om autentisitet, selv om den har mye intensitet. Han 

gir ikke direkte uttrykk for dybden i erfaringene gjennom å utrykke sårhet, tristhet eller 

sinne. En gang kommer Karl-Erik med et pregnant utsagn: «Du snakker mye, men du sier 

egentlig ikke så mye om deg selv». Påpekningen av manglende autentisitet fører ikke til 

direkte respons fra Helge, men viser at en viktig del av ham «er sett». Den inneholder også 

en etterlysning av «mer av den egentlige Helge». Når det gjelder rolle i gruppa, fremkaller 

han spesielt autentiske reaksjoner hos Irene. Som støttes (mer intellektuelt) av de andre. I 

begge tilfelle blir Helge speilet og gjort oppmerksom på deler av seg selv han ikke var klar 

over. 

Eva inviterer andre inn i refleksjoner gjennom måten hun legger frem narrativene sine på. 

Hun forteller med en grad av inderlighet, fortellingene hennes er ledsaget av uttrykk for 

frustrasjon og fortvilelse. Samtidig skremmer hun ingen bort, hun anklager ikke noen i 

gruppa. Hun problematiserer sine roller i verden og viser økende grad av selv-refleksivitet 

gjennom gruppeforløpet. I tillegg til at hun inviterer til kommentarer og refleksjoner, blir 

hennes rolle i gruppa også kommentert. Helge sier en gang: «Du er vel kanskje den som er 

mest stille her». En annen gang kommenterer Karl-Erik: «Du drev og vannet blomstene her i 

sted. Hvorfor gjorde du det?». Påpekningen fører til en lengre sekvens hvor Evas 

overdimensjonerte ansvarsfølelse blir diskutert. Begge innspillene er konstaterende, 

spørrende. Når Irene derimot kommenterer Eva et par ganger er det i sedvanlig 

stormingmodus: «Jeg synes du snakket for mye». Det leder ikke til en felles refleksjon, men 

til at Eva redegjør for oppførselen sin. Sett utenfra, virker det som kritikken bidrar til å gjøre 

henne mer bevisst ved at hun redegjør for og står fast ved posisjonen sin (det hjalp at hun 

fikk støtte fra Karl-Erik). Med andre ord: Motstand er også en form for speiling. 

Fra en observatørposisjon, er det begrenset i hvilken grad det er mulig å uttale seg om folks 

subjektivitet. Likevel mener jeg at disse etnografiske eksemplene viser en styrking av Helge 

og Evas (sunne) subjektivitet, forstått som «å gjøre erfaringer mer ekte og meningsfulle» Det 

gjelder erfaringer de gjør i relasjoner både i og utenfor gruppa.  

Når det gjelder Karl-Erik og Irene, er det vanskeligere å tolke utviklingen, særlig fordi jeg ikke 

har tilgang til deres oppfatninger i etterkant. Karl-Eriks narrativer blir kommentert og fulgt 

opp, mye fordi han eksplisitt ba om synspunkter på hvordan han kunne forholde seg til 

konkrete relasjoner. Responsen blir ganske praktisk og «ytre» orientert, noe som reflekterte 

at han selv la frem problemene sine på «praktiske» måter. Når han forteller om ting som er 

vanskelig for ham, akkompagneres de ikke av tegn på autentisitet. Heller ikke av andre 

former for intensitet, slik som for Helge. Når Karl-Erik sier til Helge at «du snakker mye, men 

sier lite om deg selv» (sitert over), er det også en ganske dekkende karakteristikk av ham 

selv. Ingen pirker i denne stilen, verken når det gjelder narrativene eller rolle i gruppa. Rollen 

som en erfaren elder kan ha vært medvirkende, han ga inntrykk av å kjenne og følge 

selvhjelpsprinsippene. Han snakker alltid ut ifra seg selv: «Når du forteller om … så kjenner 

jeg meg igjen». Men han speiler ikke den andre med følelsesuttrykk som kan konfirmere 

påstanden om at følelsen er til stede (jfr. Løvold om betydningen av autentiske uttrykk: «Ved 
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å uttrykke egne emosjoner gjør terapeuten det tydelig for pasienten at det affektive 

budskapet er mottatt», 2006:914). Han forteller om følelsen, men han gir den ikke et 

emosjonelt, autentisk uttrykk. Senere sier flere at de oppfattet ham som ganske sårbar. Det 

kan ha medvirket til at de ikke ga motsand ved å tematisere hans følelsesmessige distanse og 

etterlyse «mer Karl-Erik».  

Vi har sett at det var vanskelig for de andre å nærme seg Irene. Hun skremte de andre ved 

en aggressiv og anklagende stil. Sånn sett viste hun frem emosjoner. De ble imidlertid 

formidlet som noe «altomfattende», det var vanskelig for de andre å forholde seg til sinnet 

hennes, å hekte emosjonene på konkrete situasjoner eller relasjoner. Aggresjonen kunne 

ramme hvem som helst, når som helst. Hun inviterte definitivt ingen inn. Når hun viste 

begynnende sårbarhet og autentisitet, ble det i noen tilfelle fulgt opp av en slags trussel: 

«Det koster meg mye å si dette, og det er mye annet jeg ikke har fortalt, skal jeg si dere!» Et 

underliggende budskap her er at det er avhengig av de andre, ikke henne, i hvilken grad hun 

vil åpne opp seg selv fremover. 

Jorunn fortalte til dels også ganske «praktisk» om seg selv. Hun ga ikke inntrykk av 

tilbakeholden kontroll, slik som Karl-Erik, eller aggresjon, slik som Irene. I ettertid mener 

hun, som nevnt over, at hun ikke var klar for gruppe da hun gikk der, at hun er «en person 

som trenger lang tid på ‘å varme opp’», og at hun ville taklet det annerledes nå. Jorunn 

legger en stor grad av ansvaret på seg selv. Hun prøvde å unngå å snakke så mye om seg 

selv: «Jeg er konfliktsky! Når det gjelder meg selv, så skygger jeg unna. Men for andre, kan 

jeg stå på (…) I dag ville jeg tatt det på en annen måte, snakket mer om meg selv.» Hun sier 

at hun ville ønsket at de andre hadde presset henne mer. Med andre ord, Jorunn savnet en 

sterkere tematisering av sin egen fremferd og rolle i gruppa. Da hun sluttet, var det kanskje 

både for å slippe å speile Helge og fordi hun på dette tidspunktet hadde en svært dobbel 

holdning til det å bli speilet (mer) av andre. 

Felles for de tre er at de antakelig i begrenset grad fikk styrket en integrering av selvet ved at 

livserfaringene deres ble «mer ekte og meningsfulle» for dem selv. Som jeg har vært inne på, 

sluttet de på et tidspunkt hvor det sårbare ved erfaringene deres var i ferd med å komme 

frem. Muligens fornemmet de at det ville bli nødvendig å fremvise mer sårbarhet ved 

overgang til en fase preget av integrasjon.  

Integrert dobbelthet  

Deltakere og grupper må få til to ting på én gang: Å gå inn i og «være i» følelsene, å søke det 

autentiske i sitt indre, og samtidig skape nok avstand til å kunne reflektere rundt følelsene 

og de relasjonene og handlemåtene de fremtrer i.  

Dette er et stort tema knyttet til vilkårene for individers håndtering av seg selv i 

senmoderniteten. Selvhjelpsgrupper er et sosialt forum for å lære en slik balansegang: Å 

tørre å gå inn i vanskelige følelser samtidig som man beholder eller utvikler en refleksiv 

avstand. Arbeidet dreier seg i stor grad om å utvikle denne type dobbelthet, man må lære 

visse former for dobbelthet for å bli en mer integrert person.  
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Det er grunn til å fremheve forskjellen på refleksjon og refleksivitet: Refleksjon kan defineres 

som det å tenke på noe. Refleksivitet er å tenke rundt prosessen med å tenke (Babcock, 

1980).226 Dette ser ut til å svare til Batesons skille mellom 1. og 2. orden av læring, der 1. 

orden betegner det å lære seg noe (et språk, å reparere en sykkel), mens 2. grad betegner 

prosesser hvor man «lærer å lære» (Bateson, 1972). Om vi overfører dette perspektivet på 

gruppene, kan vi se at det er en betydningsfull forskjell mellom å tematisere narrativer, 

roller eller følelser i form av refleksjon, og det å tematisere dem i form av refleksivitet. I 

refleksjonsmodus vil det man forteller om eller uttrykker ofte være praktisk og ytre 

orientert, de vil representere en slags overflate. I refleksivitetsmodus vil man gå dypere inn i 

hvordan disse hendelsene eller følelsene kan forstås og hvordan de kan håndteres. 

I denne gruppa ser vi at Eva prøver ut en balanse mellom «å være i det» og betrakte, og 

tenke refleksivt omkring, det hun opplever. Irene er mye mer i det, men vegrer seg mot å gå 

innenfor eller bakenfor egne reaksjoner. Karl-Erik signaliserer at han betrakter det, men det 

fremstår ikke som en dypere refleksivitet, fordi betraktningen ikke rommer den nødvendige 

autentisiteten, han viser oss ikke at han «er i det».  

Yalom og Leszcz mener at dersom “her og nå”-fokuset skal ha terapeutisk, altså 

transformativ effekt, må det bestå av to komponenter: “The group members must 

experience one another with as much spontanity and honesty as possible, and they must 

also reflect back on that experience” (2005, s. 30). En «self-reflective loop» er nødvendig for 

å omgjøre en «ren» følelsesmessig erfaring til en terapeutisk erfaring, det vil si å integrere 

den. Gruppa må evne å ta et steg tilbake og reflektere rundt sine egne reaksjoner. Yalom og 

Leszcz’ erfaringer er at de fleste grupper ikke har så store vanskeligheter med å få til 

prosesser av «her og nå» og selv kan styre mye av disse, mens det er en stor og krevende 

oppgave for terapeuten å lede gruppa mot de selv-refleksive aspektene: «Process 

commentary remains to a large extent the task of the therapist» (s. 142).  

I selvhjelpsgrupper er denne oppgaven spredt på alle i gruppa, deltakerne må selv stå for 

den selv-refleksive sløyfen. Vi har sett at det er krevende. I senere kapitler skal jeg imidlertid 

undersøke grupper som får det til, som utvikler en tillitsfull integrasjonsfase hvor deltakerne 

uttrykker dyp refleksivitet omkring eget og andres selvarbeid og gruppas virkemåte. 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg gitt et bilde av et forløp i en gruppe over tid, med glimt fra 

etableringsfasen, detaljerte beskrivelser fra konflikt- og konsolideringsfase og diskusjon av 

hvorfor gruppa gikk i oppløsning da den viste tegn til å bevege seg over i en begynnende 

integrasjonsfase. Jeg har sett det som nyttig å ta utgangspunkt i det klassiske arbeidet til 

Yalom og Leszcz og tilpasse deres beskrivelser av stadier i gruppers utvikling til grupper av 

                                                      
226 I en oversiktsartikkel om refleksivitet i studiet av ritualer, refererer Michael Stauberg til Barbara Babcocks 
definisjon: «To be reflexive is to be reflective; but one is not necessarily reflexive when one is reflective, for to 
reflect is simply to think about something, but to be reflexive is to think about the process of thinking itself. In 
its present usage, reflection does not possess the self-referential and second-level characteristics of reflexivity” 
(Babcock 1987, sitert i Stausberg, 2006, s. 630). 
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SN-type. I tillegg har jeg tatt i bruk begrep som modus og orientering for lettere å kunne 

antyde hvordan tema som er typisk for visse faser kan gjøre seg gjeldende i andre stadier, 

og/eller endre form og betydning underveis. Det gir også en inngang til å diskutere aspekter 

ved det intrikate samspillet mellom de enkelte deltakernes rolleutøvelse og hvordan den 

kollektive orienteringen eller modusen, formes og endres. 

Selvhjelpsgrupper har karakter av å være selvtransformerende rituelle praksiser der bygging 

og omforming av relasjoner er et virkemiddel for å omforme individuelle selv. Målet er å 

skape et tillitsfullt, integrert kollektiv som en ramme for dette arbeidet. Til forskjell fra AA, er 

grupper av SN-type rettet mot en kontinuerlig relasjonsutvikling og et vedvarende 

endringarbeid. Når denne gruppa ikke klarer å transformere seg selv til en dominerende 

modus av integrasjon, er det mange faktorer som spiller inn.  

Her har jeg lagt vekt på at flere av deltakerne skaper og opprettholder avstand til de andre, 

antakelig for lenge. De har vanskelig for å nyttiggjøre seg de begynnende tegnene til 

sårbarhet, autentisitet og refleksivitet som gradvis kommer til syne. I alle grupper vegrer de 

fleste deltakerne seg sterkt mot å gjøre seg sårbare og vise autentiske «her og nå»-

reaksjoner, men her er motstanden ganske sterk, og den opprettholdes av et flertall over tid, 

via ulike strategier (anklagende stil, snakke om problemene i et distansert språk, klassifisere 

andres utsagn og ikke minst en kamp om definisjonsmakt, samt forsøk på hierarki). Å gå inn i 

et transformerende samspill krever vilje til å se seg selv og sin rolle utenfra og vilje til å sette 

seg inn i andres opplevelser. Denne dobbeltheten sliter gruppa med å utvikle. 

I denne prosessen ser det ut til at hvorvidt gruppa tematiserer enkeltdeltakeres rolle er en 

vesentlig faktor. De som slutter underveis, er de hvis rolle i gruppa i liten grad har blitt 

gjenstand for spørsmål, kommentarer og eventuelt kritikk. Mens deltakerne hvis rolle blir 

mest tematisert og aktivt speilet av de andre (inkludert å kunne bli sterkt kritisert), ser ut til 

å få mer igjen for deltakelsen, noe som viser seg ved at de ønsker å fortsette 

selvhjelpsarbeidet i en annen gruppe. I begge tilfelle er deltakernes rolleutøvelse og 

signalisering av vilje til å ta ansvar for (en endring av) egen fremtreden avgjørende.  

Når roller ikke blir tematisert, ser det ut til å henge sammen med to forhold, som samsvarer 

med mønstre i andre grupper: De andre oppfatter at det bakenfor rolleutøvelsen ligger mye 

sårbarhet som den aktuelle personen ikke er klar for å nærme seg, og som de i liten grad vil 

eller tør, å utfordre. Og/eller den aktuelle personen tar en dominerende rolle hvor de andre 

er redd for å få ubehagelige reaksjoner i retur (de to forklaringene kan gjerne løpe sammen).  

Når roller står og «stanger», er det avgjørende at dette tematiseres av de andre deltakerne. 

Selvhjelpsgruppa er en sjelden type sosialt rom ved at det legges til rette for slike direkte 

reaksjoner, det er faktisk en forutsetning for gruppas videre utvikling. Det er en del av 

arbeidet med å utvikle en felles, rituell grammatikk. Her ble «mothakene» i for liten grad 

gjenstand for åpne, autentiske reaksjoner og for refleksivitet, folk kom hverandre ikke nok i 

møte. En av deltakerne, Eva, inntok en mer åpen rolle, men hun måtte antakelig hatt med 

seg flere, om gruppa skulle utviklet seg til et integrerende og tillitsfult fellesskap. 
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Både i slike svært markante tilfelle som vi har sett her, og i gruppeprosessene generelt, er 

det avgjørende at alle deltakerne blir aktivt bekreftet, at deres fremtreden blir speilet på 

fruktbare, om enn i øyeblikket ubehagelige, måter. Man kan kanskje også si det slik at 

deltakerne i en viss grad må ville «la seg speile», de må sende signaler om at de registrerer 

og tar imot den andres reaksjon. Vi aner at dette innebærer kompliserte prosesser av 

gjensidighet. I neste kapittel skal jeg diskutere nærmere hvordan former for gjensidighet og 

sosialt bytte er vevet sammen med tillitsskapende prosesser. 
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Kap. 7 Tillit – egalitet – gjensidighet – transformasjon  

 

Det er tillit det dreier seg om. Er det ikke egentlig det vi mangler, alle sammen? (deltaker 

på gruppemøte). 

(…) rather than using “trust” to explain things away, it is ‘trust’ itself that requires to be 

explained itself and it is ‘trust’ that needs to be made a central object of inquiry (…) 

(Campbell, 2011, sitert i Krawinkler 2012, s. 36). 

Bygging og forvaltning av tillit er avgjørende i en gruppe hvor ulike mennesker, som i 

utgangspunktet er fremmede for hverandre, kommer sammen for å snakke om sine 

personlige problemer. Med Brottveits formulering søker gruppa å bli en samling «fortrolige 

fremmede» (2013a, 2019a).  

Formålet med en selvhjelpsgruppe, slik det defineres av Selvhjelp Norge, er at deltakerne tør 

å komme fram med dypt personlige problemer og gjennom erkjennelse, blottstilling og 

bearbeiding omforme forståelsen og håndteringen av problemene sine. Dette innebærer ulik 

grad av personlig transformasjon. Som vi har sett, rammes selvhjelpsgruppenes arbeid inn av 

liknende grenser og tar i bruk liknende teknikker som i klassiske rites de passage (kap. 5). 

Hensikten er å bygge trygge rammer som gir mulighet for en atmosfære hvor folk tør å 

nærme seg det utrygge, det som kan fortone seg som følelsesmessig og relasjonelt ukjent og 

gjøre seg emosjonelt tilgjengelige og dermed også sårbare overfor hverandre. En slik prosess 

innebærer at deltakerne i gruppa klarer å skape tilstrekkelig tillit til hverandre og til gruppa 

som helhet. Dette og det neste kapitlet skal handle om hvordan tillit bygges og forvaltes, og 

forholdet mellom tillit og ulike former for bytteforhold.  

Det er en stor oppgave og jeg tar ikke mål av meg til å utmeisle alle faktorer eller fullt ut 

forklare hvordan tillitsskapende prosesser tar form. Men jeg skal forsøke å identifisere noen 

viktige elementer og vise hvordan bygging av tillit og gjensidighet kan vokse fram, og hva 

som kan hindre slike prosesser. Ikke minst vil jeg gi et begynnende bilde av hvordan 

tillitsskapende prosesser kan ha et forløsende og transformativt potensial.  

Kapitlet er bygget opp som en argumentasjon med mange, tematiske elementer. Først vil jeg 

se nærmere på fenomenet tillit og hvordan det kan forstås. Det innebærer å 

«dekomponere» fenomenet. Deretter vil jeg gi en oversikt over aktuelle resiprositets- og 

bytteformer og hvordan disse kan være knyttet til tillit. Dernest vil jeg diskutere forholdet 

mellom egalitet, individuell autonomi og symmetri/asymmetri, og identifisere noen 

betingelser for å få til prosesser av det jeg vil kalle «balansert og transformativ gjensidighet». 

Når jeg her ser på premisser for utvekslingsprosesser i gruppene, vil det innebære et 

overordnet blikk på hva som ansees som «verdifullt» å gi og ta imot i samhandlingen. I de 

etterfølgende kapitlene kommer jeg tilbake til en mer finstemt diskusjon omkring 
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«objektene» som utveksles og hvordan deltakere forhandler om hva som skal tillegges mer 

eller mindre verdi (kap. 8-11).  

Del I Perspektiver på tillit 

Tillit som samfunnslim 

De siste tiårene har det, på tvers av ulike fag, vokst fram en interesse omkring begrepet og 

fenomenet «tillit». Tillit vies også interesse i samfunnsdebatten mer generelt, spesielt i den 

nord-atlantiske del av verden (Garsten & Nyqvist, 2013; Jiménez, 2011; Skirbekk & Grimen, 

2012). Tillit blir løftet fram som en bærende kraft i sosialt liv, som både en forutsetning for, 

og et produkt av, 

 «god» sosial samhandling. I et økonomisk og organisatorisk perspektiv er man opptatt av at 

tilstedeværelse av tillit reduserer transaksjonskostnader og fungerer som et medium for 

samhandling og nettverksbygging. I et politisk perspektiv er man opptatt av hvor mye tillit og 

hva slags type tillit som finnes og distribueres i samfunnet generelt og hvordan dette 

påvirker forholdet mellom stat og borger og borgere imellom. Tillit er for eksempel en viktig 

bestanddel i den innflytelsesrike, amerikanske statsviteren Robert Putnams begrep om sosial 

kapital (2001). Tillit har også blitt et tema i analyser av velferdsstatens profesjoner, i 

forholdet mellom tjenesteutøvere og tjenestemottakere, og som en viktig forutsetning for 

ekspertisenes generelle legitimitet (Beck, 1992; E. O. Eriksen, 2001; Giddens, 1991). 

Både i human- og samfunnsvitenskapene og i den allmenne offentlighet har det blitt en 

bekymring om og i hvilken grad tilliten i vestlige samfunn er nedadgående. Antropologen 

Jimenéz sier det såpass sterkt:  

Everybody talks about trust these days. Or rather, everybody talks about a 

crisis in public trust and its consequences for the institutional organization 

of society. Trust, so the argument goes, is one of our most precious social 

virtues and its diseapperance or misuse threathens not only moral order, 

but the very foundation of our polity (Jiménez, 2011, s. 177). 

Det gjennomføres store, kvantitative undersøkelser for å overvåke utviklingen i det generelle 

tillitsnivået i befolkningen (generalisert tillit) og mer spesifikt, folks grad av tillit til hverandre 

og til ulike typer institusjoner. Disse brukes også for å sammenlikne tillitsnivå mellom ulike 

land og mellom befolkningsgrupper. Her kommer de nord-europeiske og skandinaviske 

landene ut med høyest tillitsnivå, mens Sør-Europa og USA scorer lavere. De senere årene 

har man også begynt med målinger i de tidligere øst-blokk landene.  

Filosofen Harald Grimen trekker frem tre konkrete årsaker til den økte oppmerksomheten, 

som jeg sammenfatter i punkter: 
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 En – empirisk belagt – synkende tillit i befolkningene (i Vesten) til politiske 

institusjoner og til profesjoner (og jeg vil legge til, antakelig til ekspertsystemer 

generelt). 

 De kommunistiske regimenes sammenbrudd i Sentral- og Øst-Europa hvor tilliten 

mellom befolkningen og myndighetene var på et lavmål og hvor spørsmål om tillit er 

sentralt i bygging av nye politiske og økonomiske systemer. 

 Større mobilitet og nye kommunikasjonsmåter (globalisering) som i stor grad «krever 

at man finner nye måter å forholde seg til hverandre på» (Grimen, 2009, s. 9). 

Samlet sett kan man si at tillit som en sentral verdi har blitt aktualisert, både i emisk og etisk 

forstand, gjennom globaliseringsprosesser og den nyliberalistiske kapitalismens endringstakt 

og omskiftelighet. Finanskrisen i 2008 ble for eksempel omtalt som en «tillitskrise». Den økte 

problematiseringen av «tillit» kan sees som uttrykk for at fenomen som møter nye 

betingelser, tiltrekker seg økt oppmerksomhet.227 Det er i hvert fall nærliggende å tolke 

interessen som et tegn på at tillit i mindre grad kan tas for gitt i ulike typer sosiale relasjoner, 

slik Grimen er inne på.228 Det nye er den samfunnsmessige interessen for tillit som en form 

for generell verdi, et sosialt lim, på tvers av ulike sosiale relasjoner.229 

Antropologen Jiménez vil undersøke hva begrepet tillit, og den store interesse for det, 

«gjør»; hva slags funksjon det fyller. Han mener at begrepet tillit nå blir brukt for å forbinde 

tema som nyliberalismen (og mener han, tradisjoner i sosiologien) skiller fra hverandre: 

kunnskap, ansvar og gjensidig avhengighet. Tillit blir noe som skal bygge bro mellom dem, et 

begrep som viser til sosial robusthet, en form for sosialt bindemiddel. Tillit blir en 

«organiserende kategori» for forståelse av samfunnet (Jiménez, 2011, s. 178). 

                                                      
227 Dette har en parallell i hvordan Charles Taylor skriver om hvorfor anerkjennelse av identitet fremstår som en 
prekær verdi i senmoderniteten: Som mennesker er vi kontinuerlig avhengige av andres anerkjennelse av vår 
identitet. Når sosial identitet, både individuelt og for grupper, i mindre grad enn tidligere er gitt, gjennom 
relativt stabile, sosiale posisjoner, må den stadig skapes, gjenskapes og forhandles om. Tidligere ble ikke 
identitet og anerkjennelse av identitet løftet frem som et tema, fordi den ble sett på som mer selvfølgelig. I den 
refleksive moderniteten diskuteres den, fordi den ikke er selvfølgelig (Charles Taylor, 1991). Jeg var inne på 
temaet i kapittel 2, og kommer tilbake til det i kapittel 11. 
228 Nå er det ikke sånn at tillit som sådan var enklere tidligere, eller vil være det i andre sosiale formasjoner enn 
under nyliberalismens betingelser. Som Grimen påpeker, er tillit, ved siden av kjærlighet, det mest 
gjennomgående tema i litteraturhistorien. Man kan føye til at det samme gjelder i eventyr og folkelige 
fortellinger. 
229 Grey og Garsten (2001) mener den økte interessen for tillit i organisasjonsanalyser er et uttrykk for skifte i 
organiseringsformer. Tillit var tidligere så innbakt i organisasjoners virkemåte at det ikke ble tematisert; i 
tradisjonelle byråkratier ble tillit og forutsigbarhet ivaretatt gjennom upersonlige regler og prosedyrer. På 80-
tallet endret dette seg da tillit ble et tema gjennom fokuset på å bygge verdier gjennom en felles 
organisasjonkultur. En slik tilnærming forutsetter imidlertid en relativt høy grad av stabilitet i organisasjoners 
struktur og i ansattes lojalitet og arbeidsforhold. Dette blir brutt opp av utvikling av nettverksorganisering, også 
kalt post-byråkrati; former for organisering med vekt på nedbygging av hierarkier og reduksjon av regelbasert 
praksis og tilsvarende større vekt på fleksibel organisering og porøse grenser mellom organisasjoners innside 
og utside (s. 23). I dette bildet blir vekten på profesjonalitet, forstått som tilpasninsgdyktighet på tvers av 
kontekster, med lojalitet til kunden som fremste kjennetegn, et middel for å skape tillit og sikre forutsigbarhet 
og kontroll (se også kap. 12). 
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Om «tillit» i antropologien 

Ifølge Stephanie Krawinkler, er tillit som tema og teorier om tillit lite utviklet i antropologien. 

I sin ph.d.-avhandling fra 2012 gjør hun en bred gjennomgang og finner at «(…) there is noe 

comprehensive literature on the Anthropology of Trust» (Krawinkler, 2012, s. 34).230 Så langt 

jeg kan vurdere, uten å ha gjennomført en egen, systematisk kartlegging, kan det se ut til at 

hun har rett. Man kunne for eksempel tenkt seg at studier av sør-italiensk mafia, en type 

sosial og økonomisk organisering basert på maktmonopol og lydighet i kontekster hvor 

alternative sosiale strukturer er fraværende eller svake, preget av stort underskudd av tillit 

(Blok, 2015), i større grad kunne ha bidratt til en «tillitsantropologi» gjennom en slags 

«mistillits-antropologi».231 

Om man leter i grunnbøker og oppslagsverk, er begrepet «tillit» ikke skilt ut som eget emne 

og nesten aldri oppført i stikkordsregisteret på linje med for eksempel «moral» eller 

«symboler».232 En rask sjekk av enkelte monografier, viser at tillit i noen grad refereres til 

som et empirisk fenomen.233 I sosiologien er situasjonen en annen, der har sentrale 

teoretikere som for eksempel Luhmann og Giddens skrevet inngående om tillit og det er en 

bred og voksende litteratur om temaet (Jiménez, 2011, s. 178, Levi, 2015). Tillit er også et 

etablert tema i andre samfunnsfag (Levi, 2015) og i filosofien (Jones, 2015). Hva som ofte 

mangler i disse arbeidene, er empiriske undersøkelser av tillit som prosess: «Trust is 

primarily a theoretical abstract rather than the result of empirical studies» (Krawinkler, 

2012, s. 12).234 

Det relative fraværet av «tillit» i antropologisk teoretisering og som eksplisitt empirisk tema 

kan synes pussig, all den tid antropologer antakelig beskriver og analyserer vilkår for og 

håndtering av «tillit» i større grad enn de fleste disipliner. Ikke minst står det i kontrast til 

metodelitteraturen i faget hvor det fremheves at en av de viktigste forutsetningene for et 

vellykket feltarbeid er tillit: Hvordan skape tillit for å få adgang til og innpass på en arena 

eller i et miljø, hvordan bygge tillit underveis og ikke minst hvordan senere håndtere den 

                                                      
230 Jeg gjør oppmerksom på at Krawinklers avhandling senere er publisert som bok (2013). Her i landet er denne 
imidlertid bare tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket og lånes ikke ut, men må leses på bibliotek. Av praktiske 
grunner har jeg derfor valgt å holde meg til avhandlingen. 
231 Et eksempel på drøfting av fremvekst av institusjonalisert mistillit er Diego Gambettas (1990) historisk 
vinklete analyse av italiensk mafia. 
232 Det gjelder for eksempel i den mest brukte grunnboka i faget (T. H. Eriksen, 2010/1993) som er oversatt til 
flere språk og har et stort internasjonalt nedslagsfelt, og det gjelder i et av de mest anerkjente, internasjonale 
oppslagsverkene, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Wright, 2015).  
233 For eksempel referer Herzfeld (2004) til tillit i beskrivelsen av ulike typer sosiale relasjoner i sin monografi 
om hvordan relasjonen melllom håndverkere og lærlinger på Kreta reproduserer tradisjonelle stereotypier som 
plasserer dem langt nede i «The global hierarchy of value». Mens begrepet tillit ikke opptrer i en analyse av 
finansmeglere på Wall Street (Ho, 2009), hvor man skulle tro tillit vil være av vesentlig betydning. I en klassiker 
som E. R. Leachs «Political Systems of Higland Burma» (1964/1954) finner man heller ikke «tillit» i 
stikkordregisteret. 
234 Krawinkler sier at da hun begynte å undersøke temaet, oppdaget hun «a lack of definiton of trust» (men hun 
fant mye om hvordan man skal forvalte den). Dette står i motsetning til det sosiologen Martin Hartmann 
hevder om at det finnes en «definisjonsoverflod» i debattene om tillit (i Grimen, 2009, s. 23). Jeg nevner også 
dette poenget i hovedteksten under avsnittet «Hva er tillit?». 
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tilliten man har fått. Mange av de mest sentrale, og vanskeligste, etiske avveiningene i 

metoden deltakende observasjon og i utskriving av etnografiske data dreier seg om hvordan 

forvalte denne tilliten. Datainnsamlingen er, i større grad enn i de fleste andre fag, basert på 

utvikling av personlige tillitsrelasjoner mellom forsker og utforskede. Det gjelder både hva 

slags type nettverk og informasjon man får tilgang til, og ikke minst kvaliteten på de dataene 

man får, eller i stor grad «samhandler frem», i de relasjonene man har til informantene. 

I småskalasamfunn eller -grupper antropologien tradisjonelt har befattet seg med, har fokus 

heller vært på lojalitet (jfr. mafiastudier). Man kan si at antropologien først og fremst har 

studert tillit gjennom teorier omkring bytte, resiprositet og sosial kapital og dermed også gitt 

vesentlige bidrag til den bredere samfunnsvitenskapelige litteraturen om fenomenet 

(Krawinkler, 2012). I forlengelsen av dette poenget kan man tenke at når tillit ikke har vært 

skilt ut som eget forskningstema, henger det sammen med fagets holistiske perspektiv. Hvis 

tillit er sterkt sammenvevet med alle former for samhandling og det i faget er viktigere å vise 

sammensattheten og betingelsene for sosiale relasjoner enn å skille ut ett aspekt ved dem (i 

kontrast til bindestreks-sosiologi), kan det forklare at temaet har vært litt «usynlig» samtidig 

som det er en sterkt integrert del av antropologiens studieobjekt og analyseapparat. Tillit 

har ikke fått en forklaringskraft som et organiserende prinsipp i sosial organisasjon (på linje 

med former for bytte og resiprositet eller slektskap) eller som et organiserende prinsipp for 

mening (på linje med symboler). Et moment kan være at i studier av ikke-vestlige samfunn 

har tillit kanskje heller ikke fremstått som en emisk, distinkt kategori. 

At sosiologer har viet fenomenet mye større oppmerksomhet, henger sammen med at 

sosiologien har sitt utspring i studiet av vestlige samfunn og modernitetens betingelser.235 

Som nevnt over, har tillit i økende grad blitt en både faglig og en emisk formulert interesse i 

refleksjoner om samfunnets virkemåte (for en stor del med utgangspunkt i nord-atlantiske 

områder, med globaliseringsprosesser har fenomenet tillit blitt et generelt tema).  

Når det nå ser ut til å være en økende interesse i antropologien, er det neppe tilfeldig at det 

empiriske utgangspunktet først og fremst ser ut til å være ulike former for økonomisk og 

institusjonell organisering. Bedrifter og byråkratier er felt hvor nyliberalismens virkemåte er 

særlig synlig og hvor spørsmål om tillit blir mer påtrengende. For eksempel har Marilyn 

Strathern arbeidet med nye betingelser for tillit i fremveksten av revisjons- og 

redegjørelsessamfunnet der nye former for kunnskapsproduksjon både bevirker tillitstap og 

er forsøk på å skape nye former for tillit gjennom et ideal om transparens (Strathern, 2000), 

á la «der tillit går ut, går revisjon inn». Nyere eksempler er nevnte Grey og Garsten, Jiménez 

og Krawinkler. Her hjemme har Tian Sørhaug skrevet om produksjon og forvaltning av tillit 

og makt knyttet til ledelse (1996), og i sin nyeste bok; hvordan logikken i de nye 

finansmarkedene er basert på tillit (og tro) som nærmest et symbolsk, organiserende 

prinsipp for markedenes virkemåte. En basis som samtidig er svært skjør og ustabil (2016).  

                                                      
235 Sørhaug peker på at i samfunnsvitenskapene generelt har diskusjonen om maktbegrepet lenge vært 
«kollosal», mens «Merkelig nok har diskusjonen om tillitsbegrepet har vært lang mindre». Da han skrev dette, 
på midten av 90-tallet, mente han å se at litteraturen om fenomenet var voksende (1996, s. 21). 
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«Hva er tillit?» 

Dette er en overskrift som brukes i flere publikasjoner om emnet (Danielsen & Serck-

Hanssen, 2001; Øllgaard Bentzen, 2018), noe som indikerer at spørsmålet er krevende å 

besvare.236 Grimen mener at «Forskningen om tillit er uoversiktlig. Det er uklart hva vi vet». 

Han siterer deretter den engelske filosofen Martin Hollis som sier at tillit er som humlens 

flukt, den virker i praksis, men ikke i teorien: «Humler kan fly, og vi begynner å forstå 

hvorfor. Vi vet også at tillit virker, og begynner å forstå hvorfor» (2012, s. 12-13). Med andre 

ord, tillit er vrient både å definere og å teoretisere.237 Samtidig er det en 

«definisjonsoverflod» av fenomenet, ifølge den tyske sosiologen Martin Hartmann (i Grimen 

2012, s 23). Grimen besvarer raskt sitt eget spørsmål med at han er mer interessert i hva tillit 

«gjør», hvordan den virker, mer enn hva den «er».  

Her skal jeg la rekken av sosiologiske og filosofiske teorier og definisjoner ligge. For 

avhandlingens tema er det tilstrekkelig å peke på enkelte sentrale aspekter ved tillit som 

fenomen: Det viktigste er at tillit dreier seg om forventninger til og spørsmålet om 

forutsigbarhet når det gjelder andre menneskers handlinger. Tillit peker således framover i 

tid, men kan også basere seg på erfaringer i fortiden. Tillit innebærer risiko, man tar en 

sjanse ved å satse på at ens forventninger til den andre holder stikk. Blant andre 

moralfilosofen Annette Baier legger særlig vekt på at tillit er å gjøre seg sårbar ved at man 

overlater noe som er dyrebart for en, i et annet menneskes varetekt. Tillitsgiveren vet at 

tillitsmottakeren kan skade han eller henne ved å skade det man overlater, men velger å ha 

tillit til den andres gode vilje, til at den andre ikke vil bruke muligheten til å skade en. Når 

man gir noen tillit, gir man dem derfor makt over en (Baier, 1986).  

I litteraturen skilles det til dels mellom begrepene «trust», «confidence», og «familiarity» 

(Luhmann, 1988), og også «reliance» og «assurance» (Levi, 2015). Selv om de kan være vevet 

sammen, er det først og fremt tillit som innebærer at man tar en risiko ved å gjøre seg sårbar 

(Baier, 1986). 

Dernest synes jeg det er viktig å trekke fram at mistillit ikke er det samme som mangel på 

tillit. Mistillit er tillitens klare motsetning. Mistillit baserer seg på erfaringer med den andre 

og brutte forventninger. Både mistillit og tillit kan peke både bakover og fremover i tid. Men 

det er en asymmetri mellom dem når det gjelder prosessen hvorved de blir til: Det kan ta 

lang tid å bygge tillit, men kort tid å rive den ned (Gulbrandsen, 2001, s. 301).238 Et flamsk 

ordtak sier visstnok at «tillit kommer til fots og drar sin vei på hesteryggen». Mens fravær av 

eller mangel på tillit ikke baserer seg på fortid og erfaring. Mangel på tillit stiller situasjon og 

forventninger mer åpent; erfaring kan med tiden føre til mistillit eller til tillit. I 

                                                      
236 Hovedtittelen på Grimens bok om tillit heter også «Hva er tillit?». Boka er imidlertid del av en serie om ulike 
emner der alle titlene begynner med «Hva er …?» 
237 Den danske styrings- og ledelsesforskeren Tina Øllgaard Bentzen fremhever (2018, s. 27): «Tillid er på den 
ene side et begreb, som intuitivt vækker genkendelse. For hverdagen er fyldt med situationer, hvor tillid spiller 
en central rolle i vores beslutninger og valg (…). På den anden side er tillid et ganske abstrakt begreb, som kan 
være vanskeligt at definere entydigt». 
238 Grimen diskuterer disse aspektene utførlig i sin sammenstilling av teorier omkring tillit (2009). 
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selvhjelpsgrupper kan vi anta at situasjonen ved oppstart av grupper er åpen, det er verken 

særlig grad av tillit eller mistillit, men fravær av tillit. 

Det er også nyttig å ta med seg skillet mellom systemtillit og personlig tillit, introdusert av 

sosiologen Luhmann (Luhmann & Mortensen, 1999). Det er ofte ikke et skarpt skille mellom 

dem og i praksis vil de kunne gli over i hverandre og forutsette og påvirke hverandre. I 

selvhjelpsarbeidet kan for eksempel systemtillit til LINK Oslo og til Lærings- og 

mestringssentrene være en betingelse for at folk tar sjansen på å oppsøke selvhjelpsarbeid, 

hvor utvikling av personlig tillit er en kritisk faktor.239 På veien dit kan møtet med 

enkeltansatte, over telefon eller ansikt til ansikt – og graden av tillit som den ansatte inngir – 

være avgjørende for om folk fortsatt har tillit til «systemet», virksomheten, og vil ta steget 

inn i en gruppe. Det er kanskje unødvendig å si at skillet mellom systemtillit og personlig tillit 

forutsetter et skille mellom institusjoner og individer slik vi har vært vant til å tenke om det i 

vestlig modernitet.240 

Jeg vil også trekke frem en distinksjon mellom generalisert tillit og spesifisert tillit. 

Gulbrandsen lar generalisert tillit omfatte hele personen, mens spesifisert tillit «gjelder for 

bestemte handlinger, områder eller sammenhenger (…)» og «(…) vil ofte knytte seg til de 

sider av et annet menneskes atferd som angår bestemte roller, funksjoner eller oppgaver 

som denne har» (2001, s. 301).241 Det er rimelig å anta at spesifisert tillit er særlig viktig i 

selvhjelpsgrupper, hvor folk først og fremst forholder seg til hverandre som personer på en 

avgrenset arena, i uniplekse relasjoner. 

Jeg vil nevne et poeng fra psykologien og sosialpsykologien der man viser at det er forskjell 

mellom individer når det gjelder hvor stor grad av tillit de viser, eller har, til andre 

mennesker generelt. I følge psykoanlytikeren Erik H. Erikson (2000/1968, s. 241-245) varierer 

grad av tillit med type personlighet, som i stor grad henger sammen med 

sosialiseringsprosesser og individets utvikling. Personer som har opplevd stor grad av tillit og 

trygghet opp gjennom oppveksten og senere i livet vil generelt ha større tillit til andre enn 

personer som har opplevd det motsatte, og de generer slik også mer tillit i retur.242 I 

selvhjelpsgrupper, som på andre arenaer, kan vi anta at det er forskjell på folk hvor mye tillit 

de generelt viser andre mennesker. Samtidig, som jeg skal belyse senere, er det mange som 

sier at de sliter med en relativt lav grad av tillit til både seg selv og andre. Som deltakeren – 

                                                      
239 LINK Oslo har et «godkjenningsstempel» fra myndighetene gjennom å motta midler fra Oslo kommune, 
LMS’ene er offentlig instanser som utfører lovpålagte oppgaver (se kap 1, 3 og 12) (Gotaas, 2019). 
240 Grey og Garsten (2001) er ikke begeistret for skillet mellom personlig tillit og systemtillit, fordi de mener 
begge former er avhengig av, og tett innvevet i, hverandre. Det er viktig, men jeg synes likevel det er nyttig å 
bruke begrepsparet fordi det viser tillit som ikke nødvendigvis er kvalitativ ulik, men som er rettet mot ulike 
«objekter». 
241 Gulbrandsen bruker generalisert tillit annerledes enn f.eks. Wollebæk, som definerer det slik: «Generalisert 
tillit – det vil seie tillit til folk flest, snarare enn til spesifikke individ» (2016, s. 45). Wollebæks bruk reflekterer 
antakelig at han bruker et tillitsbegrep tilpasset survey-undersøkelser. I en slik sammenheng er det vanskelig å 
spørre folk om deres syn på mer situasjonsbestemte og rolleavhengige oppfatninger av andre individer. 
242 Statsviteren Russel Hardin diskuterer hvordan evne (kapasitet) til tillit er avhengig av læring (Hardin, 2002). 
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sitert i innledningen til kapitlet – formulerte det, et stykke ut i gruppas livsløp: «Det er tillit 

det dreier seg om. Er det ikke egentlig det vi mangler, alle sammen?» 

Til sist: Det gjøres ofte en distinksjon mellom tillit som er bevisst, som folk reflekterer over, 

og tillit som noe ubevisst og ureflektert (Gulbrandsen 2001, s. 301). Mellom tillit som 

tematiseres og tillit som bare «er». Tillit vil ofte tematiseres når den ikke er til stede i en 

relasjon eller når den blir brutt, og i mindre grad når den er til stede. Relasjonen mellom 

foreldre og barn er eksempel på ureflektert tillit (i hvert fall fra barnets side, så lenge det er 

barn).243 Gulbrandsen referer til Baier: 

 «(…) som har framhevet at tillit sjelden starter med at en bevisst gjør seg 

opp en mening om tillit. Ofte har tilliten ingen definert begynnelse, men 

vokser sakte fram uten at man legger merke til det. Tillitsrelasjoner trenger 

ikke å være uttrykt og visse viktige former for tillit kan eksistere uten å 

være verbalt anerkjent av noen av partene. Hun mener særlig at tillit 

mellom barn har denne karakteren» (Gulbrandsen, 2001, s. 301). 

Tautologiske aspekter 

Jeg vil vende tilbake til poenget om at tillit vanskelig lar seg definere, å gripe, samtidig som 

det muligens er en overproduksjon av definisjoner (noe som jo bekrefter at det er vanskelig 

å definere). Danielsen og Serck-Hanssen sier at: «Begrepet tillit er vanskelig håndterbart. Det 

er vanskelig å språklig skille mellom den som stoler på og den som blir stolt på, den som gir 

tillit og den som får tillit» (2001, s. 329). De konkluderer med at det også analytisk er 

vanskelig å opprettholde et skille mellom det å gi og få tillit.  

Slik jeg ser det, kan dette henge sammen med at tillit er et fenomen med tautologiske trekk. 

Sørhaug fremhever det paradoksale ved tillitsforhold når han skriver at tillit er en prosess 

som grunnleggende sett «forutsetter seg selv» (Sørhaug, 1996, s. 23) og «er i stand til å 

begrunne seg selv». Tillit er «selvrefererende» (s. 149).244  

Det er vanlig å bruke termene «tillitsgiver og «tillitsmottaker» om partene i en relasjon. 

Danielsen og Serck-Hanssen bruker i tillegg «tillitsprodusent» i en analyse av hvordan 

forsikringsagenter søker å etablere tillit hos kundene (konteksten er den generelle 

overgangen fra service til salg og økt vekt på emosjonelt arbeid i den nye økonomien).245 En 

tillitsgiver «har» tillit, som et slags objekt, eller vi kan heller si som et aspekt, ved 

samhandlingen, som han eller hun «gir» den til den andre. En tillitsmottaker tar imot tilliten 

(eller lar være). Mens man kan si at en tillitsprodusent forsøker å skape tillit til seg selv hos 

den andre, ved å gi noe tillit (men mest troverdighet) slik at vedkommende selv kan få mer 

                                                      
243 Gulbrandsen bruker begrepet «metareflektert» forhold til tillit (2001, s. 304) som en kognitiv evne: «Med 
det mener jeg at den potensielle tillitsyteren har en klar bevissthet om selve forutsetningene eller grunnlaget 
for tillit». Han sikter særlig til bevissthet om selvpresentasjon og evne til å se bakenfor andres ytre tegn på tillit. 
244 Øllgård Bentzen sier det slik: «Udviklingen af tillidsrelationer er med andre ord en selvforstærkende proces 
(…) Den andens handlinger vil altid tolkes i lys af den eksisterende tillid, og dermed vil der være en tendens til, 
at både tillid og mistillid reproduserer sig selv» (Øllgaard Bentzen, 2018, s. 33). 
245 Gulbrandsen bruker begrepet «tillitsyter» (Gulbrandsen 2001, s. 305). 
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tillit i retur, i form av den andres holdning og handlinger overfor produsenten. 

Tillitprodusenten forsøker å påvirke den andre slik at den andre gjør en selv til – eller gir en 

selv rollen som – tillitsmottaker. Vi kan si at tillitsprodusenten aktivt forsøker å skape det 

«objektet» som han eller hun ønsker å motta. Sagt på en annen måte: Tillitsprodusenten er 

så å si med på å skape sin egen gave.  

Disse distinksjonene gjenspeiles i dagligtalen, hvor vi snakker om å «ha» tillit, «gi» tillit, samt 

«inngi» tillit og «være» eller «gjøre seg» «tilliten verdig» (de siste peker mot 

tillitsproduksjon). Med andre ord, tillit er noe som flyter – eller ikke flyter – mellom partene 

og som i en viss forstand ikke eksisterer «i seg selv», men som alltid er et aspekt ved noe 

annet. Ikke så rart at et slikt fenomen er vanskelig å gripe og å definere.  

Tillit som «meta-objekt» 

Tillit er noe som gis, tas imot og skapes – tillit er noe som byttes eller utveksles. Men tillit er 

ikke et eget objekt som kan byttes alene, i seg selv. Hvis jeg vil gi deg tillit, er det ikke nok å si 

at «jeg har tillit til deg». Da forblir utsagnet bare en påstand, som er tom, fordi den mangler 

«objektet», det sårbare som du er villig til å overlate til den andre. Du må overlate en form 

for ansvar – for noe relativt definert – til personen du vil gi eller vise tillit. 

Tillit vil i så fall alltid være en kvalitet ved noe annet. Jeg må vise tillit ved «å gjøre den», 

enten ved mange små tegn, eller ved å gi deg en oppgave; «ta vare på dette dyrebare for 

meg». Hvis tilliten skal synes, hvis den skal ha verdi, må jeg gi deg noe, et objekt, som er 

verdifullt for meg. Tillit er derfor uløselig sammenvevet med bytteforhold. Det vil si at tillit i 

en viss forstand aldri er «noe i seg selv», men alltid er «klebet» til noe annet som et slags 

«meta-objekt». Det vil si at vi må kunne identifisere dette andre objektet som gis, for å 

kunne identifisere hvordan tillit genereres. For å følge opp Baier; vi må identifisere det 

verdifulle som overlates i den andres varetekt, det som gjør giveren sårbar.246  

Del II Faktorer som bidrar til tillit 

Forventninger om «den gode vilje» - eksterne faktorer 
Utgangspunktet når en gruppe starter opp er ikke mistillit; deltakerne har verken gode eller 

dårlige erfaringer med hverandre, de har ingen erfaringer. Oppstartsfasen preges av fravær 

av, eller mangel på, personlig tillit. Tilliten må skapes. Før deltakerne samles, er vilkår for 

tillitsskapende prosesser allerede generert av faktorer utenfor selve gruppa. 

Den som gir eller viser tillit, er avhengig av – og har forventninger om – «den andres gode 

vilje» til å ta vare på og ikke skade det vedkommende får overlatt. Grimen formulerer det 

som «å handle med få forholdsregler». Elster bruker uttrykket «å senke guarden» (sitert i 

Grimen 2009, s. 19). 

                                                      
246 Hvis tillitsskapende prosesser er prosesser hvor aktører er med på å «skape sin egen gave», understøtter det 
det velkjente poenget om at gavebytte virker sosialt integrerende (mer om gavebytte litt senere i kapitlet). 
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Våre forventninger om andres gode vilje er basert på antakelser om deres evne til, og 

motivasjon for, å ta hånd om det vi eventuelt vil overlate til dem. Hvordan våre antakelser 

om andre formes, våre holdninger og forventninger, er et svært tema på tvers av disipliner. 

Jeg skal ikke gå inn i disse diskusjonene, men legge vekt på at forventninger i stor grad 

baserer seg på informasjon og erfaringer, på kunnskap i vid forstand.  

Når folk søker seg til en selvhjelpsgruppe, kan vi si at forventningene de har til gruppa og 

hverandre er formet av den kulturelle og institusjonelle konteksten en slik type gruppe 

springer ut av. Som vi så i kapittel 2, kan selvhjelpsgrupper med terapeutisk tilsnitt, i 

grenseland mellom stat og sivilsamfunn, forstås som et svar på trender og behov i en 

senmoderne samfunnsutvikling. Folk har tiltro til – de har forventninger og en type kunnskap 

om – at det kan være hensiktsmessig å endre aspekter ved livssituasjonen ved å endre seg 

selv. Budskapet om å søke det indre og autentiske, å vise emosjonell sårbarhet og å kunne 

gjøre det sammen med folk som i utgangspunktet er fremmede, gir gjenklang hos dem som 

søker seg til grupper. Det gjør også idéen om at kollektiv samhandling i en egalitær form, 

med likesinnede, kan være bra og hensiktsmessig. Forventningene til gruppa er også formet 

av erfaringer av å leve i en velferdsstat av norsk og skandinavisk type. De fleste av oss 

forventer at tiltak under myndighetenes vinger i Norge er til å stole på, og at de fleste 

frivillige og semi-frivillige organisasjoner vil «det gode» og er gjenstand for tilstrekkelig sosial 

kontroll. Godkjenningsstempelet LINK og LMS har fra myndighetenes side og kommunisering 

utad av at selvhjelpsaktørene besitter mye opplagret erfaring, signaliserer at dette er en 

trygg aktivitet (igangsetteren er legemliggjøringen av disse forutsetningene og vil kunne 

styrke eller svekke forventningene i oppstartsfasen. Jamfør Luhmanns poeng om systemtillit 

som smitter over på personlig tillit og motsatt, se også kap. 3 om LINK). 

Når folk møter opp i en gruppe for første gang, har de grunn til å forvente at grupper er 

innrettet slik at deltakerne i utgangspunktet vil ha en viss evne og motivasjon for å vise 

hverandre «god vilje», og at evnene og motivasjonen beskyttes og styrkes underveis. Det 

innebærer at det er lagt til rette for å håndtere egen og andres sårbarhet på en god måte. De 

konkrete rammene for gruppearbeidet er rettet inn mot å sikre individuell autonomi og 

likeverd mellom deltakerne (kap. 5). Deltakerne gis beskyttelse gjennom anonymitet og 

taushetsplikt. Andre kjøreregler for arbeidet er også ment å sikre deltakernes autonomi. For 

eksempel «Si ikke mer enn du er klar for» (med det formål å beskytte deg selv) og «gi ikke 

råd» (en regel for å beskytte andre). Forutsetningen om at alle er til stede frivillig, med et 

personlig, indredrevet behov for å inngå i en form for gjensidighet, gir alle deltakerne et 

slags likeverdig utgangspunkt. Det bærer bud om felles sårbarhet; vi er alle i en posisjon hvor 

vi trenger og søker hjelp. Betingelser for å vise sårbarhet knyttes til felles ønske og behov, at 

alle har behov for å bli hørt og tatt imot. Det gir deltakerne en felles interesse i å overholde 

anonymiteten og beskytte hverandre utad. Det gir også en motivasjon til å gjøre gjengjeld, til 

å lytte til og forholde seg aktivt til det andre forteller. Skal du motta noe, må du vise at du er 

villig til å yte noe overfor andre.  
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Til sammen gir disse institusjonelle og symbolske rammene en viss tiltro til og forventninger 

om at alle står i en posisjon hvor de har interesse av å vise «god vilje». Føringene legger til 

rette for å skape personlig tillit. Men det er også dette folk er mest i tvil om underveis, om 

det er nok tillit til stede i gruppa, og om og hvordan de kan skape den og nyttiggjøre seg den. 

Som nevnt, kan vi forvente individuell variasjon når det gjelder hva slags erfaringer og 

generelle forventninger deltakerne bærer med seg til andres «gode vilje». Tidligere 

livserfaringer vil forme folks forventninger til andre mennesker generelt. For eksempel vil en 

oppvekst hvor et barn gjennomgående er møtt – eller ikke er møtt – med «god vilje», prege 

dets relasjoner senere i livet. Deltakeren over, som hevdet at en fellesnevner for alle i 

gruppa var deres mangel på tillit, siktet til at deltakerne slet med lave forventninger til 

andres gode vilje, både i og utenfor gruppa. Kanskje først og fremst en mangel på god vilje 

overfor seg selv.  

Ettersom tiden går, får deltakerne erfaring med hverandre og utvikler forventninger i forhold 

til hver enkelt deltaker og til gruppa som helhet. Forventningene baseres nå først og fremst 

på personlig og samhandlingsbasert kunnskap. Om gruppa skal komme til en midtfase eller 

tillitsfase, må deltakerne utvikle tilstrekkelig høye nok forventninger om andres gode vilje til 

at de tør å gjøre seg gradvis mer sårbare.  

Jeg skal i det videre diskutere hva som skal til for at deltakerne kan samhandle fram slike 

forventninger, hvilke faktorer som hemmer eller fremmer tillitsskapende prosesser.  

Eksempel – hierarki uten åpen motstand 
En gruppe kommer jeg inn i etter at de har arbeidet sammen et par måneder. Overraskende 

nok spør deltakerne lite omkring det å bli observert og stiller ikke kritiske spørsmål til meg og 

til forskningen (se kap. 4 om metode). Senere tror jeg at jeg skjønner hvorfor.  

Jeg rekker bare å være på ett møte før gruppa blir oppløst. På møtet jeg observerer, er det 

tre deltakere til stede. De viser hverandre respekt ved ikke å avbryte og ved å la alle få god 

tid til sine bolker. De gir i liten grad kommentarer eller stiller spørsmål til hverandre. Det har 

mer form av at de forteller ting etter tur, ved å legge historiene inntil hverandre. Det er 

tydelig at en av deltakerne, en mann, dominerer gruppa. Ikke ved å snakke mer enn de 

andre, men ved å innta en lederrolle. Han trekker flere ganger frem reglene for 

selvhjelpsgrupper – slik han forstår dem – og bruker dem til å definere og kategorisere de 

andre deltakerne, om de holder seg til reglene eller ikke. Blant annet kommer han inn på et 

tidligere medlem, som han mener kan ha sluttet på grunn av ham. Han sier det ikke med 

beklagelse, men konstaterer at det antakelig var en direkte følge av at han hadde sagt klart 

fra til henne om at «det ble mye utenomsnakk». Ingen av de andre protesterer på 

påstanden. Han sier at man må skjønne hva dette arbeidet i gruppa handler om, og at det er 

viktig med struktur og klare rammer, og at folk som ikke skjønner det, ikke har noe i en slik 

gruppe å gjøre. Han karakteriserer også en av de andre deltakerne direkte, en kvinne (de er 

to menn og én kvinne): «Ja, du er jo ganske ny, men jeg synes likevel at det virker som om du 

har hatt utbytte av det, at du har forstått arbeidsformen».  
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Litt senere blir det litt diskusjon om nettopp strukturen, om man bare skal la ordet gå videre 

til nestemann, ukommentert, eller om folk skal kunne kommentere hverandre. Det er ulike 

meninger blant de tre andre. De uttrykker synspunktene sine på nyanserte og litt forsiktige 

måter. 

Da jeg kort tid etter får vite at gruppa er oppløst, tenker jeg at mangelen på kritisk innstilling 

til meg var et uttrykk for at gruppa hadde lite å forsvare. De hadde lite felles sårbarhet å ta 

vare på. Samhandlingen var preget av den selvutnevnte lederen, som ikke møtte tilstrekkelig 

motstand. Han stilte seg hele tiden over og på utsiden av gruppa og prøvde ikke å gå inn i en 

gjensidig utveksling. Skulle han gjort det, måtte han vist frem noe som de andre ville tenke 

var verdifullt for ham, noe som viste en form for sårbarhet. Det ville gitt dem makt over ham. 

Han signaliserte i stedet avstand og lite «god vilje» til å komme de andre i møte. Det førte til 

at de andre også virket påholdne med å tilkjennegi viktige ting; å gi ham og de andre makt 

over dem. 

Samtidig får jeg senere høre av en deltaker at hun hadde hatt stor nytte av en 

tilbakemelding hun hadde fått av ham på et tidligere tidspunkt (til tross for hans selvpålagte 

regel om å unngå cross-talk): Hun hadde fortalt litt om en vanskelig jobbrelasjon. Han hadde 

respondert med å si at «du er altfor tett på den personen». Hun hadde tenkt over 

reaksjonen og prøvd ut et forslag han hadde kommet med, noe som hadde vist seg å ha god 

virkning. Det tyder på at han som tok en lederrolle også viste en viss vilje og evne til å lytte 

og forsøke å ta den andres ståsted. Men han gjorde det fra en hierarkisk posisjon, ikke som 

et likeverdig medlem av gruppa.247  

Egalitet 

Eksempelet viser hvordan utvikling av hierarkiske relasjoner gir en lite fruktbar utveksling 

deltakerne imellom. Også i forrige kapittel fikk vi et innblikk i hvordan utøvelse av en 

lederrolle kan virke inn på dynamikken i gruppa.  

Hierarkiske relasjoner som ikke blir imøtegått og tilstrekkelig nedskalert, medvirker til at 

gruppene ikke kommer over terskelen til en tillitsfase, og derfor blitt oppløst. Noen grupper 

arbeider sammen relativt lenge (3-5 måneder, i denne perioden har det som regel vært en 

viss avskalling av medlemmer) og det kan ha vært mange tegn til, og en tydelig utvikling i 

retning av, mer sårbarhet og mer tillit. Men det blir likevel ikke utviklet «nok» samlet tillit, 

eller den blir for ujevnt fordelt deltakerne imellom.248 Det er med andre ord tydelig, på 

                                                      
247 Så langt jeg har informasjon, ble hans rolle ikke direkte tematisert av de andre. De tok ikke i bruk 
mekanismer for å nedskalere lederposisjonen og (gjen)opprette egalitet, de konfronterte ham ikke. En mulig 
tolkning er at gruppa befant seg i en konflikt- og konsolideringsfase de ikke kom ut av (selv om jeg ikke 
oberverte åpne rivninger, kan det godt ha vært det, etter dette møtet, som jeg ikke fikk med meg), og at 
resultatet var et fastlåst hierarki, noe som førte til oppløsning.  
248 I gruppene jeg har observert er det oftere opponentene som har sluttet, enn personer i lederroller. Selv om 
deltakere som forsøker å ta en lederrolle ikke slutter tidlig, ser det ut til at de blir frustrert over tid fordi rollen 
stenger for at også lederen får nyttige og kritiske tilbakemeldinger. Som vist i forrige kapittel, hindrer slike 
lederroller fruktbar samhandlingsdynamikk. 
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bakgrunn av disse gruppene og andre jeg har vært i, at forsøk på å utvikle hierarkiske 

strukturer motvirker tillitsskapende prosesser. 

Hvorfor er det slik? I andre sammenhenger kan det nettopp være en hierarkisk posisjon eller 

uformell autoritet som kan gi grunnlag for tillit, slik som når vi overlater viktige avgjørelser 

og deler av vår skjebne til eksperter eller en leder. Hvorfor er egalitet ett av 

grunnpremissene for å utvikle en kombinasjon av høy tillit og god endringsdynamikk i 

selvhjelpsgrupper? 

Det foreløpige svaret er fordi samhandlingen er basert på former for utvekslings- og 

bytteformer som er nært knyttet til egalitet. 

Del III Sosialt bytte 

Med en lett omskriving av psykoanalytikeren og psykiateren Wilfred Bion, kan man si at 

menneskelige relasjoner består av «en uendelig rekke av transaksjoner». 249 I 

samfunnsvitenskapen brukes transaksjon ofte om spesifikke og påvisbare bytteforhold 

(mellom to parter). Det er imidlertid et vidt begrep som i sin grunnbetydning innebærer 

overføring (transfer) av noe, mellom noen. Det kan gjelde overføring av informasjon, 

kunnskap eller fysiske objekter. Vi kan her forstå informasjon i bred forstand, som noe som 

gjør en forskjell, «a difference which makes a difference» (Bateson, 1972, s. 453). I sosial 

samhandling kan det inkludere alt fra aktiv og målrettet handling via små signaler til 

passivitet, stillhet og fravær. 

Hva er det som overføres mellom deltakerne i en selvhjelpsgruppe? Antropologisk teori 

omkring ulike former for sosialt bytte kan hjelpe oss til å se hva som sirkulerer mellom 

deltakerne, hva de gir og tar imot, og hvordan. I litteraturen refererer «bytte» eller 

«exchange» som oftest til former for utveskling som er direkte og balansert, med lite innslag 

av fremtidige forpliktelser. Markedsbytte er et eksempel. I det følgende vil jeg bruke «bytte» 

og «bytteforhold» i en videre betydning, som en samlebetegnelse for alle former for 

utveksling og bytte av verdier mellom aktører. 

I selvhjelpsgrupper av SN-typen er transaksjoner ikke knyttet til overføring av materielle eller 

fysiske objekter, men til formidling og utveksling av erfaringer og emosjoner og andres 

reaksjoner og respons på disse. Det skjer først og fremst gjennom fortellinger og verbale 

utsagn, og også gjennom kroppsspråk og ikke-verbale signaler.  

Samhandlingen i selvhjelpsgrupper er basert på gjensidighet. Det er en målsetting at 

deltakerne er mest mulig jevnbyrdige, at alle gir og får på like fot og gjennom dette utvikler 

en trygghet og solidaritet i gruppa, et moralsk fellesskap (Macdonald, 2011, s. 19). 

«Prinsipper om gjensidighet, det at alle skal ha utbytte av felles innsats, er det viktigste 

prinsippet en selvhjelpsgruppe bygger på» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 3). Gjensidighet i 

                                                      
249 Bion er referert i Skårderud, Stänicke, Haugsgjerd, Maizels & Engell (2010, s. 209) slik: «… alle relasjoner 
består av en endeløs rekke av henvendelser og gjensvar» (se sitat i kap. 1). 
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denne sammenheng har sterke konnotasjoner av likeverd, respekt og fellesskap. Det peker 

mot bytteformer preget av personlige bånd og sosial nærhet. Generalisert resiprositet 

omfatter slike bytteformer, men jeg vil også legge vekt på deling. Denne praksisen blir ofte 

klassifisert i kontrast til resiprositet, særlig «exchange reciprocity» (jeg kommer tilbake til 

dette poenget nedenfor). 

Begge disse formene for distribusjon kan belyse bytteforhold i selvhjelpsgruppene, hvor 

målsettingen er utvekslingsprosesser preget av det jeg vil kalle balansert, transformativ 

gjensidighet. «Balansert» i betydningen utveksling av verdier som balanserer hverandre 

tilstrekkelig til at aktørene forblir relativt likestilte og jevnbyrdige over tid. «Transformativ» 

ved at utvekslingsprosessene må ha en dynamikk som innbefatter usikkerhet og risiko slik at 

de kan ha et «transformativt» potensial; et potensial for personlig endring hos deltakerne. 

Som jeg har vært inne på (kap. 5), og skal komme tilbake til (kap. 8), vil det også innebære en 

transformasjon av gruppa, ved at det utvikles et fellesskap som er trygt nok til at det gir rom 

for utrygghet. 

Resiprositet 

I likhet med «transaksjoner» er resiprositet et vidt begrep, med til dels ulik bruk i 

samfunnsvitenskapen. Så langt jeg kan se, brukes det i antropologien til dels svært bredt; om 

det faktum at folk har forpliktelser overfor hverandre og inngår i gjensidighetsforhold, det vil 

si at resiprositet også kan inngå i hierarkiske relasjoner. «(…) reciprocity» is really the 

bluntest instrument of all. As currently used, “reciprocity” can mean almost anything. It is 

very close to meaningless» (Graeber, 2001, s. 217). I en mer spesifikk betydning brukes det 

om relativt likestilte former for gjensidighet, det vil si relasjoner med større eller mindre 

grad av egalitet. Felles er idéen om relasjoner der folk har forpliktelse overfor hverandre om 

å gjøre gjengjeld for noe de mottar.250 Resiprositet er derfor knyttet til sosial integrasjon.  

Polyani formulerte tre ulike prinsipper for sirkulasjon av materielle ressurser: Resiprositet, 

redistribusjon og markedsbytte (T. H. Eriksen, 2010/1993, s. 18). Resiprositet peker mot 

symmetri og gjensidighet og innebærer utveksling av ulike typer objekter mellom relativt 

likestilte aktører. Redistribusjon er knyttet til hierarkiske relasjoner der verdier samles inn til 

en sentral «pool» og fordeles ut igjen. Klassiske antropologiske eksempler er chieftainship og 

big men, i moderne samfunn har først og fremst staten en redistribuerende rolle. 

Markedsbytte (eller «exchange»), betegner relativt umiddelbare bytter av objekter med lik 

verdi. De tre bytteformene skaper ulike former for integrasjon: personlig, hierarkisk og 

upersonlig. Alle samfunn inneholder et mangfold av bytteformer. 

                                                      
250 Om man slår opp i nyere utgaver av antropologiske oppslagsverk, er ikke «resiprositet» ført opp som eget 
oppslagsord. «Reciprocity» behandles under «Exchange» (det samme gjelder «gift», som heller ikke blir 
behandlet i en egen artikkel) (Spencer & Barnard, 2010: The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology). I et oppslagsverk som omhandler alle samfunnsvitenskapene (Wright, 2015: International 
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences), står heller begrepet som egen emne-artikkel under 
antropologi.  
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Antropologen Marshall Sahlins baserte seg på Polyanis skille mellom distribusjonsformer da 

han videreutviklet teorien omkring resiprositet, med utgangspunkt i analyser av uformelle 

økonomiske systemer i statsløse samfunn. «Økonomi» i slike samfunn kan ikke avgrenses til 

bestemte sfærer, men er tett sammenvevet med slektskap, kosmologi og rituell praksis. 

Studier av resiprositet er derfor studiet av bytteforhold generelt.  

Sahlins (1972) skiller mellom tre hovedformer for resiprositet: 

Balansert resiprositet betegner bytteforhold hvor partene bytter objekter som kan «måles 

og veies» direkte mot hverandre og hvor man søker å bytte objekter med tilnærmet lik verdi. 

Tingene gjøres ekvivalente. Transaksjonen gjøres opp relativt umiddelbart og den kan være 

upersonlig, partene trenger ikke være sosialt nære. I moderne samfunn er penger i bytte 

mot en vare uttrykk for balansert resiprositet (dette er bytteforhold som er definert som 

nettopp et bytteforhold og derfor er instrumentelt). Et balansert bytte fordrer tillit til 

kjørereglene, til de sosiale normene som regulerer byttet, for eksempel et institusjonelt 

rammeverk. Bytteformen forutsetter som oftest ikke stor grad av personlig tillit. Jeg vil kort 

nevne at forbrukerforskning og analyser av markedsføring og salgslogikk i den 

nyliberalistiske kapitalismen nyanserer dette bildet. For eksempel beskriver Danielsen og 

Serck hvordan selgere forsøker å opparbeide personlig tillit, for å forsterke tilliten til 

produktet og bedriften, som et grunnlag for den «rene» økonomiske transaksjonen (2001). 

Generalisert resiprositet viser til bytteforhold der partene bytter ting som ikke har fastsatt 

verdi, der gjenytelsen, «tilbakebetalingen», kan komme lenge etter den opprinnelige ytelsen 

og der partene står i et personlig forhold til hverandre. Generalisert resiprositet har som 

oftest form av utsatt bytte, hvor mottakeren står i et gjeldsforhold til giveren ved en 

forventning om gjenytelse. Slike bytter fremmer sosial integrasjon ved å binde partene 

sammen over tid gjennom moralske forpliktelser. Slektskaps- og vennskapsrelasjoner preges 

av generalisert resiprositet. Grad av personlig tillit er viktig, i form av tillit til - en forventning 

om - at den andre parten kommer til å yte gjengjeld, på en eller annen måte. Som jeg skal 

komme tilbake til, hører de fleste former for gavebytte hjemme i denne formen for 

resiprositet. 

Jeg vil legge til at generalisert resiprositet antakelig stiller større krav til fortolkning av 

ytelsenes verdi; nettopp fordi ytelsene ikke er direkte kompatible og vanskeligere lar seg 

måle mot hverandre. Man kan tenke seg at generalisert resiprositet derfor lettere fører til 

«forhandlinger» om hva som er gitt og hva som eventuelt skal være gjenytelsen. Slike 

forhandlinger vil antakelig ha en mer eller mindre implisitt karakter, fordi personlige 

bindinger atskilles fra mer uttalte og instrumentelle forventninger knyttet til direkte former 

for bytte. 

Negativ resiprositet er når noen tar noe urettmessig, noe de ikke har krav på. Tyveri er 

negativ resiprositet. Tidsaspektet uteblir når det ikke er snakk om å få noen gjenytelse 

(annet enn eventuell straff). Den sosiale distansen mellom partene vil i de fleste tilfelle være 

stor. Det er ingen personlig (eller system-) tillit til stede, bare mistillit eller mangel på tillit. 
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Som jeg skal diskutere nærmere senere, er det et spørsmål om i hvilken grad negativ 

resiprositet også kan opptre i relasjoner som først og fremst oppfattes å ha karakter av 

generalisert resiprositet. Det innebærer i tilfelle at negativ resiprositet ikke nødvendigvis 

forutsetter sosial distanse, men antakelig vil bidra til å skape en slik distanse. 

Ulike former for resiprositet vil ofte opptre side om side eller blandes. Balansert resiprositet 

kan godt finne sted i familietransaksjoner, for eksempel ved at barn får penger av foreldrene 

for å gjøre husarbeid. Et annet eksempel er når middelklassebarn i Norge gir hverandre 

penger som bursdagsgaver (Lien, 2000). Det innebærer at byttingen av presanger har 

beveget seg vekk fra mer generalisert resiprositet mot balansert resiprositet. Byttet er 

fremdeles utsatt, men mer definert og forutsigbart. Man vet hvor mye man fikk og hva den 

ekvivalente gjenytelsen skal være (i motsetning til å finne en ting man tror og håper er på 

samme nivå som gaven man selv fikk).  

I vårt samfunn gis det ellers advarsler mot å blande resiprositetsformer; «du kjenner ikke 

folk før du har arvet med dem», «du skal ikke låne penger til slektninger eller venner». 

Blandingsforhold gjør at prinsippene i hver av gjensidighetsformene blir uklare eller man vet 

ikke hvilke av dem man skal holde seg til. Det oppfordres ofte til å være klar over 

konsekvensene ved at de blandes, og ta sine forholdsregler for å holde dem atskilt: Å sette 

opp juridiske avtaler ved ekteskapsinngåelse er forsøk på å holde bytteformene atskilt, om 

utgangspunktet i form av sterk, generalisert resiprositet skulle knake i sammenføyningene. 

Regler om korrupsjon skal hindre at relasjoner som betraktes som hovedesaklig 

instrumentelle omdefineres i retning av generalisert resiprositet, med innslag av negativ 

resiprositet (noen får fordeler de formelt ikke har krav på).  

Motvilje mot utsatt bytte – trekk ved norskhet, og ved SN-grupper? 

Den argentinske antropologen Eduardo Archetti som bodde og arbeidet i Norge, mente at 

det i norsk kulturell tradisjon ligger en motvilje mot utsatt bytte, også i mer personlige 

relasjoner. Utsatt bytte gjør det vanskeligere å holde oversikt over hva som flyter i 

relasjonen og legger samtidig til rette for asymmetri, ved at noen får makt over andre ved at 

de skylder dem noe. Archetti mente at nordmenns hang til umiddelbart bytte henger 

sammen med vekten på personlig selvstendighet og autonomi hvor symmetri (forstått som 

«likhet», «sameness») og det å ikke gjøre seg avhengig av eller ligge noen til byrde er viktige 

verdier (Archetti, 1984).251 Dette bidrar til å nyansere idéen om at personlige relasjoner først 

og fremst er preget av generalisert resiprositet og utsatt bytte (dette belyser også endringen 

nevnt over mot pengegaver; utviklingen kan forstås som en bevegelse mot innføring av 

markedsøkonomiske prinsipper i personlige relasjoner. Kan man tenke seg muligheten for at 

bytteformen slår lettere gjennom i en norsk kontekst, fordi den knytter an til en mer utbredt 

motvilje mot utsatt bytte?). 

                                                      
251 Jamfør Gullestad og Vikes arbeider når det gjelder norske, kulturelle verdier omkring likhet og autonomi (se 
f. eks. Gullestad, 1989, 1992; Vike, 2013, 2015). 
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Dette perspektivet bidrar til å kaste lys over at Selvhjelp Norge legger stor vekt på at de 

symbolske grensene rundt gruppa overholdes, ikke bare mot omverdenen – i form av 

anonymitetsprinsippet – men også medlemmene imellom. Senteret gir klare retningslinjer 

om at deltakerne ikke skal møtes utenom gruppemøtene.  

AA har derimot ikke regler for ikke å møtes utenom, så lenge den absolutte 

anonymitetsregelen overfor utenforstående opprettholdes (Mäkelä et al., 1996; Brottveit 

2013a, 2019a). Sponsor-relasjonen er institusjonalisering av en type asymmetrisk relasjon 

utenfor gruppearenaen.252 Borkmann skriver begeistret om hvordan gruppa for stammere, 

som hun fulgte over 17 år, møttes utenom gruppemøtene (basert på turnover av 

medlemmer). Hun mener at samværet på de to ulike arenaen styrker og bygger oppunder 

hverandre.253  

I en selvhjelpsgruppe av SN- type forutsettes det at informasjon og tillit fordeles noenlunde 

jevnt mellom deltakerne. Dersom deltakerne møtes utenom, i sammenhenger hvor de 

definerer omgangsformen som mer vennskapsaktig, vil det uvegerlig bli vanskeligere å holde 

oversikt over hva partene skylder hverandre og hva som flyter i relasjonen. Relasjonene går 

fra å være uniplekse til å bli multiplekse (eller doble), de blir mer sammensatte. Plutselig er 

man ikke bare gruppedeltakere overfor hverandre, men også noe som likner på venner. Det 

vil også kunne føre til asymmetri i form av allianser mellom enkelte deltakere og slik true 

egalitetsprinsippet i gruppa (se kap. 3 og 5). I forlengelsen av dette kan man spørre hvorfor 

en allianse som sponsor-relasjonen ikke ødelegger prinsippet om egalitet i AA? Antakelig 

fordi identitetsspørsmålet er mye mer sentralt i 12-trinnsbevegelsen. Fasene for 

medlemmenes selvutvikling, hvor sponsor-relasjonen inngår, sees som en bevegelse mot 

felles identitet som alkoholiker. Med andre ord; sponsoren veileder novisen mot en form for 

egalitet i nivå av kunnskap og erkjennelse, mot det 12. trinn. Man kan også si at 

egalitetsprinsippet er sterkere formalisert i AA-grupper enn i SN-grupper gjennom 

møtestrukturen. Som Brottveit påpeker, kombinerer AA en egalitær struktur med hierarkiske 

elementer (2013a, 2019a). 

Selve samhandlingen innad på møtene i SN-grupper er preget av en kombinasjon av 

generalisert resiprositet og utsatt bytte, og av deling. 

                                                      
252 Dette i motsetning til organisasjonen for ex-alkoholikere, Vie Libre, i Frankrike som baserer seg mye på å 
være sammen utenom møtene, også med hverandres partnere (Fainzang, 1994). Et premiss er at 
organisasjonen – i sterk kontrast til AA – ikke praktiserer anonymitet. Samvær deltakerne imellom, utenom 
møtene, og en annen praktisering av anonymitetsprinsippet enn i AA, er også sentralt i den svenske bevegelsen 
Länkarna (Kurube, 1997). 
253 Se kap. 1 og 5 for nærmere beskrivelse av hvordan denne gruppa utgjør en del av det empiriske grunnlaget 
for Borkmans perspektiv. I de norske aksjonsforskningsprosjektene på 1990-tallet, hvor man etablerte 
midlertidige selvhjelsssentre for henholdvis alenemødre og et spekter av marginaliserte grupper, ble det også 
sett som en styrke for deltakernes nettverksbygging (som var en viktig målsetting for prosjektene) at de både 
deltok i selvhjelpsgruppene og traff hverandre på sentrenes øvrige arenaer (Abrahamsen, 1995) eller møttes 
utenom gruppene (Hjemdal et al., 1998). 
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Deling 

Deling kan ha flere betydninger, som det å dele en felles identitet eller historie. Når det 

gjelder distribusjon av ressurser, som er vår interesse her, refererer deling til to ting: Enten å 

dele noe man eier, på en altruistisk måte; «kom og del måltidet med oss». Eller ved å dele 

opp (divide) i like store deler og så fordele den ut til flere mennesker (slik jegere og sankere 

kan dele fangsten når de kommer tilbake til gruppa). Ressursen er noe som sees som et 

felles gode, alt fra mat til en rituell bønn, eller et landområde «a common good (a prey, a 

land)» (Macdonald, 2011, s. 25). 

I antropologisk teori er det en debatt i hvilken grad «sharing» er et fenomen som skiller seg 

vesensforskjellig fra «reciprocity», mer spesifikt «reciprocal exchange». Et definerende trekk 

ved deling er at ressursen distribueres “between several people equally and without any 

mandatory reciprocity. This is the true sense of sharing defined in contradistinction to debt 

reciprocity (…) In any case the basic idea is that of equal access by all concerned to a 

common collective good” (Macdonald 2011, s. 25). Deling fremstilles som en kontrast til 

resiprositet ved at praksisen ikke er basert på en ytelse som krever en gjenytelse: “The 

challenge of sharing, therefore, continues to be that people do share what they value, they 

share without receiving or even expecting returns, and they even – at times, value sharing 

itself” (Widlok, 2013, s. 12). 

Deling retter seg ikke mot enkeltaktører, men mot en slags tredje part, mot et fellesskap: 

«Sharing binds individuals to a collective third party. They are concretely aggregated as 

persons and totalities, while not being captive abstractions in aggregations thus formed” 

(Maconald 2011, s. 26). Maconald mener «sharing» kan være et bedre ord for «solidaritet». 

Disse karakteristikaene innebærer at deling har form av konkrete og observerbare 

handlinger som forutsetter sosial nærhet og som både er basert på og skaper egalitet. Deling 

er derfor en distribusjonsform særlig knyttet til egalitære småskalagrupper. Jeg skal komme 

tilbake til forholdet mellom deling og resiprositet og diskutere i hvilken grad det er 

hensiktsmessig å operere med et såpass skarpt skille, eller om det er kanskje heller er snakk 

om glidende overganger. 

Både emisk og etisk omtales selvhjelpsgrupper som en type fellesskap basert på deling. 

Selvhjelpsforskningens nestor, Thomasina Borkman, fremhever at det mest grunnleggende 

kjennetegnet ved selvhjelpsgrupper – på tvers av tema og hvordan de modellerer arbeidet –

er at samhandlingen er organisert som en delende sirkel. Heri ligger deres transformative 

potensial: «The social technology, that is, the structuring of social relations by which people 

change, is the ‘sharing circle’ and the narratives (or stories)” (1999, s. 2).254  

I AA og andre 12-trinnsgrupper er «sharing circle» et mye brukt emisk begrep og den 

dominerende metaforen for gruppers arbeidsform. Selvhjelp Norge bruker ikke uttrykket, 

                                                      
254 I kap. 2 viser jeg til at Borkman betegner delingssirkelen som en «sosial teknologi», mens jeg betegner selve 
selvhjelpsgruppa som en «sosial teknologi» som anvender ulike «technologies of the self» (mer i tråd med 
tradisjonen fra Foucault). Delingssirkelen, som inkluderer narrativer/bekjennelser, kan sees som den viktigste 
teknikken. 
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heller ikke det norske «delingssirkel», «sirkel» eller liknende. Som vi så i kapittel 5, bruker de 

i stedet metaforer som «verksted» og «mentalt treningsstudio». Forskjellen i metaforbruk 

mellom 12-trinnsgrupper og SN-grupper illustrerer ulik form og ulik dynamikk i de to 

modellene. SN-grupper er mindre regel-strukturerte og samtalene foregår mer på tvers, der 

det ikke er formalisert at deltakere legger historier inntil og etter hverandre i en «sirkel». Det 

er verdt å nevne at ledete behandlingsgrupper som tillater cross-talk også kalles 

«delingsgrupper» (Brottveit, 2013a) (se kap. 1 for nærmere redegjørelse omkring tradisjoner 

omkring konflikthåndtering og bruk av «sharing circle»). 

Selvhjelp Norge legger likevel vekt på at gruppearbeidet dreier seg om å dele, både tidligere 

erfaringer og reaksjoner som fremkalles «her og nå»: «Gruppen møtes regelmessig for å dele 

og bearbeide opplevelser, erfaringer, tanker og følelser (…) I fellesskapet deles erfaringer» 

(SN & NSF, 2001/2009, s. 2) «Vi er forberedt på at det skjer noe med oss når vi tar minnene 

frem og deler dem med andre» (s. 14). En deltaker siteres: «Du begynner å forstå at selvhjelp 

ikke handler om å motta råd, men om å dele opplevelser – her og nå» (s. 27) (mine 

uthevinger). Prinsippene og kjørereglene som ligger til grunn for gruppene, er i stor grad 

utformet for å få til fruktbare utvekslings- og delingsprosesser. 

Del IV Vilkår for balansert, transformativ gjensidighet 

Egalitet, individuell autonomi og deling 

Basis for arbeidet i selvhjelpsgrupper hviler på prinsippene om egalitet og gjensidighet. 

Prinsippene forutsetter og genererer hverandre. Egalitet ivaretas gjennom en balansert 

gjensidighet i utvekslingsprosessene, samtidig som en balansert utveksling forutsetter høy 

grad av jevnbyrdighet i relasjonene. Dersom disse vilkårene i for stor grad blir fraveket, er 

det vanskelig å få til gode samhandlingsprosesser. 

Et blikk på jeger- og sankersamfunn og ulike typer semi-nomadiske småskalagrupper kan 

belyse hvordan normer om egalitet og praktisering av bytteformer kan forutsette hverandre. 

En samling studier av løst organiserte grupper i Sørøst-Asia viser at disse har spesielt sterke 

verdier om egalitet, individuell autonomi, ikkevold og deling (i enda større grad enn mange 

andre grupper av jeger og sankere).255 Forfatterne søker å identifisere grunnlaget for det de 

kaller «anarkistisk solidaritet»; hvilke felles elementer som er til stede i grupper som søker å 

unngå rangorden og maktutøvelse (Gibson & Sillander, 2011).  

Fellestrekk ved slike formasjoner er at de ikke har formelle hierarkier, heller ikke i form av 

korporative slektskapsgrupper, som ellers er en utbredt form for hierarkisk organisering, 

spesielt i statsløse samfunn. Gruppene er små og består av hushold med stor grad av 

selvstendighet. Det vil ofte være en differensiering etter alder, hvor de eldre vises stor 

                                                      
255 I litteraturen blir det diskutert hvorvidt denne typen sosialitet kan kalles «samfunn», ettersom de ikke er 
organisert ut fra institusjoner, er løst organisert og den tydeligste sosiale enheten er husholdet (Macdonald, 
2011), men heller bør kalles «sammenslutninger». Jeg går ikke inn i den debatten her. 
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respekt, og noe rolledifferensiering etter kjønn. Men det er ellers fravær av hierarki og sterkt 

spesialiserte roller.  

Særlig interessant for vår diskusjon, er at denne egaliteten utøves i kombinasjon med høy 

grad av individuell autonomi. Samhandling reguleres av sterke etiske verdier, i stor grad 

knyttet til religiøse verdensbilder der mennesker og andre levende skapninger bebor det 

samme moralske universet. «Elders» har til dels roller som autoritative fortolkere av 

tradisjonen, men disponerer ikke sanksjoner, og det finnes ikke spesifikke «ekspertroller» 

annet enn ut fra enkeltpersoners erfaringer og talent. Det praktiseres heller ikke formelle 

sanksjoner dersom regler for sosial samhandling brytes, bortsett fra i ekstreme tilfeller, hvis 

enkeltindivider utgjør en konkret trussel mot gruppa. Ingen voksne gir andre voksne beskjed 

om hva de skal gjøre eller ikke gjøre. Folk kan i stor grad innrette seg som de ønsker, så lenge 

de respekterer andres autonomi.256 

Det finnes samtidig sterke normer for sosial oppførsel og mange ulike mekanismer for å 

hegne om sosial solidaritet og for å redusere og unngå konflikter. Oppførsel som bryter med 

de sosiale normene vil ikke sanksjoneres direkte av andre medlemmer av gruppa, men 

fremkalle konsekvenser i form av uhell, sykdom og liknende. Dersom det er relasjoner som 

likevel fungerer dårlig, kan medlemmer av hushold eller hele hushold flytte til, eller slå seg 

sammen med, andre hushold. Relasjonelle spenninger takles ellers ved at folk har mulighet 

til å trekke seg tilbake for kortere eller lengre tid, for eksempel ved å legge ut på jakt eller 

dra ut og fiske. Poenget er at sosialt samvær og bindinger har stor grad av frihet og 

fleksibilitet og at folk kan distansere seg fra relasjoner med mye gnisninger. En faktor som 

muliggjør denne friheten er at “… all groups beyond the domestic family are loosely defined, 

ephemeral and weakly corporate and in which membership is fluid, elective, and 

overlapping” (Gibson & Sillander, 2011, s. 1). Det vil si at folk har lojaliteter i flere retninger 

og at exit er en mulighet, uten altfor store omkostninger. Barn tilkjennes også høy grad av 

personlig autonomi og gis mye tillit og oppmerksomhet. Sosialisering av barn ansees i stor 

grad som et felles anliggende, og barn kan appellere til andre voksne dersom de føler seg 

urettferdig behandlet av voksne i nær familie. 

Slike samfunn eller sammenslutninger (aggregations) kombinerer med andre ord sterk sosial 

solidaritet med stor individuell frihet. Et vilkår for denne kombinasjonen er at ressurser ikke 

akkumuleres eller sentraliseres og derfor heller ikke gir grunnlag for noens makt over andre. 

Subsistensgrunnlaget i slike samfunn kan ha ulik form, fra jeger- og sanker type (jakt og/eller 

fiske), til seminomadisk jordbruk (shifting cultivation eller svedjejordbruk) og kombinasjoner 

av disse (jordbruk basert på dyrking av jordgrønnsaker, som er mindre egnet for lagring og 

akkumulasjon, i motsetning til korn). Andre faktorer er lav befolkningstetthet, mulighet for 

geografisk mobilitet og at gruppene lever i områder som er vanskelig tilgjengelige og 

                                                      
256 I en norsk sammenheng gir dette uvegerlig assosiasjoner til den eneste, men også ufravikelige, loven i 
Kardemomme by: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man 
vil» (Egner, 1955). Vi kan si at Egner propaganderte for en mild form for anarkistisk solidaritet. Samtidig innså 
han antakelig at dette ikke helt lot seg praktisere i en landsby med mange av modernitetens spesialiserte 
funksjoner (slik som trikkefører Syversen) og lot noen ha maktmonopol – i form av politimester Bastian. 
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kontrollerbare for omkringliggende naboer. Gruppene kan godt ha en del interaksjon med 

andre befolkningsgrupper, for eksempel gjennom bytteforhold, men definerer seg som 

vesensforskjellig fra dem. Med andre ord trekkes det sterke, symbolske grenser rundt 

gruppas identitet.257  

Forvaltning og distribusjon av ressurser er basert på deling, først og fremst av mat. Andre 

former for bytte (exchange), kan eksistere parallelt, men er av mindre betydning.258  

Tillit trives best i egalitære relasjoner259 
I boka til Gibson og Salander er ikke tillit («trust») omtalt som et tema, jamfør diskusjonen 

over om begrepets sparsomme anvendelse i antropologifaget. Deres fokus er «solidaritet» 

og «fellowship» (fellesskap, samhørighet), som er klarere kollektive størrelser. Tim Ingold 

(1999) knytter derimot eksplisitt deling til tillit. Han hevder at sosiale relasjoner i denne type 

egalitære grupper er basert på «the principle of trust» (s. 407). Både deling og tillit hviler på 

fravær av tvang eller noens dominans over andre.260 Sosiale relasjoner som gjennomsyres av 

tillit forklarer hvordan disse fellesskapene kan praktisere stor grad av personlig autonomi og 

avhengighet samtidig (som i vestlig tradisjon sees som motsetninger). 

Baiers definisjon, «å overlate noe dyrebart i andres varetekt», kan synes spesifikt rettet mot 

en dyade der den ene parten «har» noe som overlates til den andre. Mens når sirkulasjon av 

ressurser først og fremst skjer gjennom deling, utviser folk gjennom dette generelt stor tiltro 

til fellesskapet og «andres gode vilje». Man viser tillit til at andre ikke vil skade 

fellesressursene, prinsippet om egalitet eller ens egen autonomi. Tiltroen til at andre ikke vil 

skade disse verdiene er basert på at jeg heller ikke skader dem. Det vil si at min oppførsel må 

være tillitsgenererende. Det innebærer en sterkt moralsk og atferdsregulerende norm, selv 

om den er fri for (direkte) sanksjoner. Slike selvregulerende, ikke-formaliserte prosesser, 

forutsetter høy grad av sosial nærhet (Sahlins, 1972).  

Dette sammenfaller med funn i studier av makt og tillit i høyt spesialiserte samfunn. 

Gulbrandsens (2001) hovedtema er forholdet mellom makt og tillit. Han sier at når det er en 

asymmetrisk relasjon, en maktulikhet, slik som i tilfellet klient – fagperson, vil ressurssterke 

                                                      
257 I Gibson og Sillanders antologi (2011) viser flere av bidragsyterne hvordan normer som regulerer egalitet, 
individuell autonomi og fellesskap i mange tilfelle endres når grupper kommer i kontakt med pengeøkonomi og 
markedslogikk. Dette bildet er imidlertid ikke entydig. En diskusjon i denne litteraturen er i hvilken grad ytre 
press, «enclavement», er en faktor eller forutsetning for gruppers interne, egalitære sosiale organisering. For 
eksempel argumenterer Dentan for at East Samai, en gruppe som lever i regnskogen på den malayiske halvøya, 
intensiverer sin form for «egalitarian anarchy» i møtet med tilstøtende samfunn (Dentan, 2011, s. 111). Mange 
slike grupper har vært utsatt for slaveri. Dentan mener at egaliteten kan ha blitt styrket av denne erfaringen, 
ved at gruppene definerer seg i sterk kontrast til hierarkisk organiserte naboer. 
258 Det er en debatt i antropologiske studier i hvilken grad slike former for deling forutsetter et livsgrunnlag 
karakteristisk for «immediate hunther-gatherers», det vil si at deling henger sammen med at ressurser ikke kan 
lagres og må forbrukes raskt (1999). Jamfør idealet i selvhjelpsgrupper om å dele følelser og reaksjoner «her og 
nå». 
259 Unntak er «naive» tilitsforhold der den ene part er avhengig av å ha ubegrenset tillit til den andre, som 
barns tillit til foreldre. 
260 Ingold (1999) presiserer at makt i denne typen grupper ikke er fraværende, men basert på tiltrekning (og 
dermed frivillighet fra følgernes side) og ikke dominans eller kontroll. 
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klienter forsøke å redusere asymmetrien for å få mer tillit til den andre (for eksempel ved å 

skaffe seg bakgrunnskunnskap om fagpersonen). Med andre ord trives tillit best i 

symmetriske og egalitære relasjoner.  

Hierarki og egalitet 
Hierarki og egalitet kan stå i ulike spenningsforhold til hverandre. At hierarki er en motsats 

til, og kan undergrave egalitet, er relativt selvfølgelig. Samtidig kan det motsatte også være 

tilfellet, egalitet kan undergrave hierarki; om alle deltakere i en sosial gruppe blir enige om å 

avskaffe en lederposisjon. 

Hierarki kan også tas i bruk for å skape egalitet. I en ledet behandlingsgruppe etter 

gruppeterapeutiske prinsipper, vil lederen bruke sin formelt definerte, hierarkiske posisjon 

til å forsøke å få til mest mulig balansert gjensidighet medlemmene imellom. Innen helse- og 

sosialtjenestene har en generell trend lenge vært utvikling av brukermedvirkning og 

empowerment-tiltak. Det innebærer at man prøver å redusere eller minimere hierarkiske 

relasjoner mellom fagfolk og brukere/pasienter. Nettverksmøter i psykiatrien er et 

eksempel. Ånund Brottveit beskriver hvordan metoden har som formål å søke å gjøre 

pasienten til et myndig senter i sitt eget personlige nettverk, der fagfolkene først og fremst 

spiller en rolle som tilretteleggere. De er likevel fortsatt i en formelt hierarkisk posisjon, som 

forvaltere av ressurser og mulig bruk av maktmidler (diagnostisering, tilgang til 

behandlingstilbud, tvang) (Brottveit, 2013b). 

I en studie av NA-grupper – som i likhet med AA er basert på 12-trinnsmetodologien – 

diskuterer antropologene Snyder og Fessler (2014) det paradoksale i hvordan uformelle, 

hierarkiske relasjoner kan anvendes for å fremme uformelle, egalitære relasjoner. De gir 

eksempler der erfarne medlemmer bruker sin høyere, uformelle status til åpent å belære 

eller irettesette mindre erfarne deltakere med lavere status som fraviker 

egalitetsprinsippene. For eksempel om et medlem mener at hans eller hennes problemer er 

unike, og slik indirekte hevder at årsakene til avhengigheten ikke er sammenliknbare med de 

andres. En slik direkte form for kritikk er mer bemerkelsesverdig i grupper i 12-

trinnsmodellen enn i SN-modellen, fordi 12-trinnsmodellen forbyr cross-talk og også 

eksplisitt søker å dempe uttrykk for aggresjon. I en analyse av AA-grupper drøfter sosiologen 

Hoffman (2006) hvordan og hvorfor direkte konfrontasjon er sjeldent i gruppene. Når de en 

sjelden gang finner sted, rettes de nedover, fra en person med en høyere status til en med 

lavere. De rettes svært sjelden oppover. Hvis de rettes «bortover», har de en mer indirekte 

form.  

Interessant nok, er de uformelle hierarkiene i den strengt egalitære 12-trinnsstrukturen 

generert ut fra praksisen om at grupper ikke lukkes, men rekrutterer nye medlemmer (som 

nevnt i kap. 5). Dette prinsippet virker til å differensiere posisjoner langs aksen elder - 

novise. I en hierarkisk retning virker også feiring av intervaller for edruskap (utdeling av AA-

merker for hver tredje måned), hvor langvarig edruskap gir høy status. Det samme gjelder 

mestring av form og koder for å legge frem personlige erfaringer; å kunne følge AAs sterkt 
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førende «narrative maps», samt vise til grunntankene i AA ved å flette dem inn i personlige 

narrativer (Antze, 1987; Pollner & Stein, 1996). Det er rimelig å si at AAs grunntekster, først 

og fremst «Storboka» (Anonyme Alkoholikere, 1939/2006), og AAs læresetninger (de 12 

trinn og 12 tradisjoner) har tilnærmet status som «hellige tekster». 

Både i grupper av SN-type og 12-trinnstype er egalitet og gjensidighet etiske 

grunnprinsipper. Men det kan se ut til at vilkårene for å praktisere egalitet er litt ulike, av 

særlig to grunner. Fordi 12-trinnsgrupper praktiserer en form for uformelt hierarki med 

differensiering av posisjoner langs aksen elder-novise. Dernest fordi bytteforholdet som 

gjensidighetsprinsippet baserer seg på, praktiseres litt ulikt. I grupper av SN-type fordrer 

utvekslingsprosessene større grad av dynamikk ved at «den rituelle grammatikken» er 

mindre fastlagt, og ved at samtalene er preget av kryssende transaksjoner gjennom «cross-

talk». Det gjør også at muligheter for å justere «avvik» fra egalitetsnormen kan bli noe ulike. 

I 12-trinnsgrupper kan en elder (men i teorien hvem som helst av deltakerne) korrigere 

deltakere med henvisning til «nøytrale» og eksterne prinsipper for egalitet, slik de er nedfelt 

i AAs tekster. I SN-grupper er det færre og mindre entydige regler å henvise til. De som 

oftest blir referert av deltakerne selv, er regelen om ikke å gi råd, å snakke ut ifra seg selv, og 

at selvhjelpsgrupper ikke skal ha ledelse. I SN-grupper er det antakelig vanskeligere å fastslå 

når noen bryter regelen, fordi kvantitet og kvalitet er mindre klare størrelser, de er 

vanskeligere å vurdere. Det gjør at påpekningene eller irettesettelsene fremstår som mer 

personlige i tonen: «Nå synes jeg du oppfører deg som en leder», «Nå synes jeg du 

dominerer for mye» (se blant annet kap. 6 for eksempler). Det er for så vidt i tråd med 

Selvhjelp Norges vekt på prinsippet om «her og nå» og det å kunne reagere på 

samhandlingen som skjer i rommet. Til sammen gjør dette det antakelig lettere å praktisere 

dominans på en mer udefinert og mer indirekte måte, og som kanskje kan gjøre det 

vanskeligere for andre å imøtegå. I forrige kapittel så vi eksempler på det, jeg skal komme 

tilbake til temaet i kapittel 8.  

På denne bakgrunn er det nyttig å diskutere mer spesifikt hvorfor og på hvilken måte 

relasjonene i en selvhjelpsgruppe må gjøres relativt likeverdige for at man skal få til, ikke 

bare en balansert gjensidighet, men en transformativ endringsdynamikk.  

Eksempel – vennlighet med lite dynamikk 

Det er ikke gitt at mangel på hierarki, respekt for individuell autonomi og en vennlig 

atmosfære er tilstrekkelig for å få til en fruktbar samhandlingsdynamikk. I en gruppe er det 

en god stemning og deltakerne er hyggelige med hverandre. Da jeg møter dem første gang, 

mener de selv at de har lett for «å skli ut», så de har utviklet en rytme hvor alle først forteller 

litt om hva som har skjedd sist uke og hvordan de har det, de «går runden». Deretter 

snakker de som har noe spesielt på hjertet. De andre følger opp med interesserte spørsmål 

og kan ofte også relatere det andre forteller til egne erfaringer. Slik er det stor grad av 

balanse og gjensidighet i utvekslingen. Det er ingen som tar en lederrolle og ingen som 

dominerer samtalen. Men allerede første gang jeg er til stede på et møte, får jeg inntrykk av 

at det «ikke skjer noe». På dette tidspunktet har jeg vært i flere andre grupper og kan bruke 
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dem som sammenlikningsgrunnlag. Jeg legger merke til at deltakerne uttrykker at 

gruppemøtene er noe de gleder seg til og ser fram. Det virker som de synes det er viktig å 

møtes med likesinnede, med andre som forstår, via egne erfaringer. Samtidig fornemmer jeg 

at flere av deltakerne bærer på såre erfaringer som ikke tematiseres direkte. Jeg har inntrykk 

av at et par av de andre kanskje ikke ser for seg at de skal gå så mye i dybden. 

I de neste ukene skjer det en utvikling ved at deltakerne stadig får mer kunnskap om 

hverandre, de forteller fra ulike deler av livet, hovedsakelig nåtid. Det kommer fram mye om 

ulike arbeidslivs- og helseproblemer, familieforhold og fritidsinteresser. Tonen virker ærlig 

og direkte. Ved slutten av et møte sier én: «Det er utrolig hvor mye vi får høre om 

hverandre!» Av og til dreier samtalen mot praktiske råd og diskusjoner. Samtidig legger jeg 

merke til at et par av deltakerne, ved ulike anledninger, forsiktig gir ut noen opplysninger om 

seg selv som jeg oppfatter som viktige, ved at de inneholder sårbarhet, men som i liten grad 

blir fulgt opp ved at de andre undersøker betydningen av dem. For eksempel responderer 

Hedda, når en spør hvordan hun har hatt det siden sist, ved først å fortelle fra helgen, om 

familien, om praktiske ting. Så legger hun til at hun har hatt det litt tungt: «Jeg er der nå». De 

andre spør ikke nærmere, men kommenterer litt om praktiske aspekter, før sekvensen 

avsluttes ved at én sier, med smil og varme: «Men vi skal dra deg opp, vi!». På et annet møte 

kommer de inn på forskjeller mellom kvinner og menn og hvilken oppgavefordeling de har 

hjemme (gruppa består av begge kjønn og flertallet lever med partner). Jakob sier litt 

spøkefullt til en av kvinnene: «Jeg håper du lar ham dra på tur med gutta når han vil!» «Ja» 

svarer hun. Han følger opp, og tonen er ikke lenger munter: «Ja, for der har nemlig jeg 

problemer». Også i andre sammenhenger sender han små signaler om frustrasjoner knyttet 

til hjemmesfæren. 

Gruppa holder sammen 3-4 måneder før de blir enige om å avslutte arbeidet. Det skjer også 

på en vennlig og omforent måte. Flere gir uttrykk for at det har vært en fin erfaring, men de 

har ikke behov for mer. Når jeg senere intervjuer noen av deltakerne, viser det seg at en av 

dem har begynt i en ny gruppe. Han opplever at det er stor forskjell på den nye og gamle 

gruppa: 

I den første gruppa var folk var veldig hyggelige, men … så høflige! Her er 

det veldig mye mer … det er mer ordentlig prat i denne gruppa enn den 

forrige, da var det litt mer kaffeprat (…) De i denne gruppa har litt mer å 

stri med, mye mer enn den gamle gruppa, for å si det sånn ... Men det var 

for så vidt veldig hyggelig i den gruppa. Jo, vi snakket om oss selv. Men det 

var mer diskusjon generelt, om hvordan vi ordnet oss i hverdagen og slike 

ting. 

Deltakeren mener den nye gruppa er «mye mer åpen og fargerik» med mer «varme», hvor 

«alle har behov for gruppa, vi trenger hverandre!» I kontrast til den første gruppa, hvor de 

«ikke hadde behov for å lære noe». 
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Det er verdt å merke seg at de deltakerne som søkte seg til en ny gruppe, var blant dem som 

la ut «sårbarhetstråder» i den gamle gruppa; tråder som ikke ble fulgt opp. I den vennlige, 

men ikke-dynamiske gruppa gir folk hverandre anerkjennelse for og oppmuntringer til 

mestring av livssituasjonen. Samtidig er det liten grad av oppfølging av folks «egentlige» 

tilstander og få undersøkende, eller kritiske, spørsmål og kommentarer. Det er også få tegn 

til at folk prøver å gjøre seg sårbare for hverandre.  

Samhandlingsmønsteret indikerer at selv om utvekslingen preges av ikke-hierarkiske 

relasjoner, er det i seg selv ikke nok for å skape tilstrekkelig tillit og en fruktbar 

endringsdynamikk. Det ser imidlertid ut til at en annen form for asymmetri er til stede og 

virker inn på relasjonene. Jeg sikter til en form for bakenforliggende ujevnhet mellom 

deltakerne i motivasjon og behov for deltakelse. Det er et viktig utsagn når deltakeren sitert 

over sier om den nye gruppa at «alle har behov for gruppa, vi trenger hverandre!» Senere 

sier han også at de andre i gruppa egentlig «hadde alt på stell» og at han kunne føle en viss 

misunnelse over at de hadde overskudd til ulike fritidsaktiviteter og var aktive i verden. Han 

følte en form for underlegenhet ved at han hadde et behov – for støtte og for endring – som 

han oppfatter at de ikke hadde.  

I gruppa var det ikke forsøk på å lage hierarki. Men det var en asymmetrisk ubalanse på noen 

viktige områder– som ble særlig synlig for deltakerne i etterkant – når de sammenliknet sine 

erfaringer fra den asymmetriske gruppa med den mer symmetriske. 

Vi ser at arbeidet i gruppene forutsetter vilje til å etterstrebe egalitet, individuell autonomi 

og balansert gjensidighet. Men ettersom den overordnete målsettingen for arbeidet i 

selvhjelpsgrupper er personlig og følelsesmessig transformasjon, må samhandlingen også 

innebære relativt stor vilje til risiko. Den enkelte må tørre å gjøre seg sårbar på en måte som 

åpner opp for læring. Det er nødvendig for å hente frem emosjonelle og relasjonelle 

problemer deltakerne ønsker å belyse og forandre og kunne ta imot respons og 

tilbakemeldinger fra andre.  

Sårbarhet som felles ressurs 

La oss vende tilbake til gruppa som var hovedeksempelet i forrige kapittel. Det ser ut til å 

være tvil blant deltakerne om alle viser tilstrekkelig «god vilje» til at de andre kan forvente at 

det de eventuelt ville overgi i deres varetekt, vil bli tatt imot og tatt vare på. Mest 

iøyenfallende er Irenes pågående og litt sinte stil. Hun er den som tydeligst uttrykker lave 

forventninger til de andres «gode vilje». Hun anklager dem, direkte og indirekte, for å være 

ansvarlige for at ikke nok av hennes gode vilje er til stede: «Det koster meg mye å si dette, 

og det er mye annet jeg ikke har fortalt, skal jeg si dere!» Det fører til at de andre deltakerne 

til dels beskytter seg mot henne og antakelig i mindre grad, enn dersom hun hadde vært mer 

avventende og signalisert større imøtekommenhet, turte å prøve seg mer fram og fortelle 

mer betydningsfulle ting. Litt mindre synlig, men antakelig like viktig, er at flere av de andre, 

selv om de er vennlige og ikke fordømmende eller anklagende, viser lite åpenhet og vilje til å 

undersøke det følelsesmessig sårbare ved andres erfaringer. Som vi så, følger de opp med 
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praktisk orienterte spørsmål, men mindre om hvilken betydning hendelser og erfaringer 

«egentlig» har. Dette matches av at de i liten grad gir innblikk i eller signaliserer egen 

sårbarhet. Det var akkurat dette Karl-Erik tok fatt i da han påpekte overfor Helge at «du 

snakker mye, men sier egentlig lite om deg selv». Problemet var at Karl-Erik og flere andre 

heller ikke sa så mye «egentlig» om seg selv. Gjennom å vise større sårbarhet og ta større 

risiko, kunne kanskje Helge og flere følt seg tryggere på å overlate noe mer dyrebart i 

hverandres varetekt. De presser eller leder hverandre for lite i denne retningen. Eva går i 

noen grad foran som et godt eksempel, pluss noen andre i en viss grad. Med andre ord, de 

som ikke prøver på ledelse, er de som går foran i å vise sårbarhet. Samtidig ser vi at det 

stadig blir større tiltro og hyppigere forsøk underveis. Men det blir ikke «nok» til å være med 

å skape dynamikk.  

Vi ser altså at lave forventninger om god vilje kan gi rom for utvikling av en lederrolle. Forsøk 

på ledelse medfører lite fremvisning av sårbarhet (i neste kapittel møter vi en gruppe hvor 

god vilje representerer vilje til endring. Vilje skapes også underveis). Helges utøving av en 

markant lederrolle ble møtt med åpen kritikk og konfrontasjon, som førte til at han 

nedskalerte rollen. Slik virket konflikten integrerende, han tok kritikken til seg og viste vilje til 

å endre fremferd. Men bare delvis. Det var to andre som også tok styrende roller, om enn på 

mindre markante måter. Til sammen var de tre som knivet om rollen.  

I den ene gruppa beskrevet over, hvor bare én deltaker posisjonerer seg i en lederposisjon, 

er denne sammenhengen ekstra tydelig. Lederen skaper en avstand til de andre ved å stille 

seg utenfor og over dem. Det hindrer ham i å gjøre seg sårbar. Eller sagt på en annen måte: 

Han inntok kanskje en lederrolle for å slippe å gjøre seg sårbar. Å vise sårbarhet er å gi fra 

seg en viss kontroll over seg selv, og gi andre (potensiell) makt over en (jfr. rites de passage 

og den usikre liminalfasen). Hvis alle er villige til å gjøre seg sårbare, vil alle gi og få makt 

over hverandre (jfr. hjelper-terapeut-prinsippet og at man skifter roller overfor hverandre). 

Å vise sårbarhet – forutsatt at alle gjør det – virker som et slags maktfordelingsprinsipp 

gjennom å spre makten utover og sette alle i en giver- og mottakerposisjon. Alle får 

moralske forpliktelser overfor hverandre. Det er en annen måte å si at relativt likelig 

distribuert sårbarhet virker sosialt integrerende.261 Felles sårbarhet bidrar til en felles, 

moralsk økonomi.  

Som vist over, er et grunnleggende trekk ved egalitære sammenslutninger at ressurser som 

er nødvendige for livsopphold samles inn ad-hoc og i sin natur er flyktige, med begrenset 

mulighet for akkumulering, noe som gir små muligheter for å monopolisere makt. Vi kan si 

det slik at i selvhjelpsgrupper utgjør sårbarhet en form for felles ressurs. Dersom den 

monopoliseres, det vil si at noen bidrar med mye sårbarhet og andre lite, bryter 

bytteforholdet med prinsippet om egalitet og likeverd. For at deling skal fungere, må alle 

                                                      
261 Dette er et stort tema når det gjelder stigma. Den sårbarheten man møter gjennom omverdens negative 
kategorisering kan bringe folk sammen, og det virker forløsende når felles sårbarhet blir til felles styrke. I en 
viss forstand kan man si at det som er et stigma utenfor, blir til en ressurs innenfor. Jamfør Selvhjelp Norges 
slagord «problemet som ressurs». 
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bidra med denne ressursen inn til fellesskapet, alle må tørre å gi sårbarhet og slik bygge 

felles tillit. De viktigste felles ressursene i gruppa er således sårbarhet og tillit, som ikke kan 

holdes atskilt; tilliten er «klebet til» uttrykk for sårbarhet. Det vil si «objektet», den 

informasjonen eller det narrativet jeg overgir i andres varetekt. 

Det er imidlertid ikke gitt at å vise sårbarhet per definisjon bygger tillit. Å dele sårbarhet er 

tillitsgenerende på visse måter, og ikke på andre. Sårbarheten – ressursen – må presenteres, 

forvaltes og utposjoneres på «riktig» måte (se spesielt kap. 10). Det er heller ikke gitt at folk 

er enige om hva som skal telle som sårbarhet og ikke. Dette er et stort tema som jeg skal 

drøfte videre (særlig i kap. 8).  

Det vi kan slå fast nå, er at forsøk på balansert gjensidighet krever at deltakere må avpasse 

farten og styrken i avdekking av egen sårbarhet, fremrykkingen så og si, til de andres 

fremrykking. Hvis deltakerne går noenlunde i takt og balanserer fremvisning av sin egen 

sårbarhet mot de andres, bidrar det til at ulikhetene dem imellom ikke blir for store. Det gir 

en trygghet om at den enkelte kan tørre mer, fordi han eller hun etter hvert vet hvor 

sårbarhets- eller tillitsnivået i gruppa ligger og kan påse at spranget til de andre ikke blir for 

stort. Forhåpentligvis vil de også følge etter og derved bidra til balanse. 

Gavebytte, risiko og potensial for endring 
Hittil har jeg lagt vekt på delingsaspektene ved det sosiale byttet i gruppa, som én måte å 

bringe frem og forvalte felles ressurser på. Som bytteform fremstår deling som lite risikabel 

for aktørene. Endicott mener deling kan sees som en form for forsikring, «an insurance 

policy» (2011). I drøftingen over har det samtidig blitt tydelig at oppbygging av tillit per 

definisjon innebærer risiko, ettersom tillit er knyttet til sårbarhet. Dette peker i retning av en 

annen form for sosial utveksling; til gavebyttet.  

Den franske sosiologen og etnologen Marcel Mauss’ lille bok «Gaven» fra 1925 

representerer det første systematiske og komparative studiet av gavebyttte og er et av 

arbeidene som har hatt størst innflytelse i antropologien og også andre samfunnsfag (T. H. 

Eriksen, 1995, s. 223; Howell,   1990).262 En grunnleggende idé i analysen er at 

gaveutveksling skaper sosial integrasjon ved at det med gaven alltid følger en forpliktelse om 

gjenytelse. Plikten til gjenytelse er grunnlaget for moralske fellesskap. Gjenytelsen er ikke 

spesifisert og kan ligge langt frem i tid og slik skape mer eller mindre vage forpliktelser som 

binder folk til hverandre.263 Her er det er verdt å poengtere at andre har pekt på at 

motytelsen imidlertid også kan gis umiddelbart (Testart, 2013, s. 254). 264 

                                                      
262 Howell mener Mauss kanskje har hatt større innflytelse blant antropologer enn sosiologer (Howell 1990, s. 
104). 
263Sahlins tredeling av resiprositetsformer, der utsatt bytte er den ene, er en videreutvikling av Mauss’ 
grunnlagsarbeid (Sahlins, 1972). 
264 Tian Sørhaug trekker paralleller mellom tillit og gavebytte med henvisning til Mauss: «Tillit handler om å 
stole på gaven som ennå ikke er gitt, og at en gave kan bli gitt uten krav om gjenytelse» (Sørhaug, 1996, s. 22). 
Her diskuterer han i noen grad gaveaspektet med hensyn på temporalitet og forholdet mellom tillit og makt 
(først og fremst knyttet til ledelse). Sørhaug peker på at tillit er knyttet til risiko: «Tillit handler om å kunne 
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Et viktig aspekt ved gavebyttet er at gaver ikke er noe man kan gjøre krav på, da er de ikke å 

betrakte som gaver, men «exchange» (Testart, 2013), eventuelt en form for negativ 

resiprositet (tyveri). Mens ved deling ligger det et innbakt «krav» i felles moralske normer, 

en forventning hos kollektivet, som en tredjepart. Howell viser for eksempel hvordan det å 

dele spiselige produkter fra jungelen hos Chewongfolket i Malaysia er «(..) one of the few 

acts that holds no element of choice» (Howell, 2011, s. 49). Slik jeg forstår det, er det der en 

utenkelig handling å ikke dele; det ville være å undergrave sitt eget og gruppas 

eksistensgrunnlag. 

Når det gjelder gavebytte, er det nærmest motsatt, det er giveren som «initierer» 

handlingen. Gaver gis – i hvert fall tilsynelatende – frivillig. Mauss poengterer imidlertid at 

det ikke finnes frie gaver; de er aldri gratis, gaver er alltid bærere av forventninger om 

fremtidige handlinger, av sosiale forpliktelser. Det «Å nekte å gi, å unnlate å invitere eller å 

nekte å ta i mot er det samme som en krigserklæring; det er å nekte å inngå allianse og 

fellesskap» (Mauss, 1995/1950, s. 30).265 Både deling og gavebytte er sentrale for sosial 

integrasjon. Men vi skjønner med dette at mens gavebytter skaper og fornyer sosiale bånd, 

er de samtidig risikable. Det er dette siste Vincent Crapanzano (2013) vektlegger. Han viser 

hvordan giveren løper en risiko, ved at mottakeren kan avslå å ta imot gaven, eller kan la 

være å gjengjelde den. Men for mottakeren er byttet også risikofylt, ved at gaven kan 

trekkes tilbake. Crapanzano diskuterer hvordan det å be om unnskyldning og gi og få 

tilgivelse, som en form for ikke-materielt gavebytte, involverer stor grad av risiko for både 

giveren, og kanskje særlig mottakerens, selvoppfatning og identitet (dette er nevnt i kap. 1). 

Om vi følger Mauss’ argument, får gaven mye av sin kraft (hau) ved at gaven bærer med seg 

en del av personen som gir den.266 Giveren gir med andre ord en del av seg selv. Slik blir det 

å akseptere gaven å akseptere giveren, å avvise gaven er å avvise giveren. I 

selvhjelpsgrupper er utvekslingsprossessene kanskje ekstra risikable, fordi «objektet» 

deltakerne gir hverandre er informasjon om seg selv og sine sosiale relasjoner, og de gir 

reaksjoner og tilbakemeldinger til andres fremlegginger og fremtreden. Det deltakerne gir – 

eller som det er en målsetting at de skal gi – er i stor grad sitt «selv», deler av sitt autentiske 

indre. Det betyr at i en slik form for utveksling, preget av senmodernitetens 

identitetsforståelse, er risikoen i stor grad knyttet til å ikke få bekreftet sin indre identitet. 

Det gir et ekstra grunnlag å forstå hvorfor tiltro til de andres «gode vilje» er avgjørende. 

Derfor er det, som vist i forrige kapittel, også viktig at samhandlingen begrenses til 

                                                                                                                                                                      
bruke hverandre gjensidig i Winnicots forstand av ordet bruk. Som vi har sett, er dette prekært fordi når man 
byr på seg selv, risikerer man 1) å bli avvist, 2) at man åpner seg for andres destruktive kapasitet, og 3) at de(n) 
andre tar mer enn de skal. Dette kan man strengt tatt ikke vite på forhånd. Å lete etter sikre bevis på tillit er 
derfor umulig, siden tillit forutsetter seg selv» (s. 53) (se bolken «tautologiske aspekter» tidligere i kapitlet). 
265 Mauss’ postulering av at gaver aldri kan være frie har blitt nyansert og kritisert av blant annet Alain Testart 
(1998). Testart bruker et eksempel der en fremmed gir til en tigger på gata; giveren forventer ikke noe tilbake 
og handlingen skaper ingen fremtidige forpliktelser dem imellom. 
266 Jeg går ikke inn i andre diskusjoner og kritikk av Mauss’ analyse, blant annet knyttet til hans tolkning av det 
maoriske begrepet «hau» og hva som – og i hvilken grad – gavebytte er en årsak til sosial solidaritet (andre 
mener blant annet at mennesket er født med en trang til sosialitet). Mauss’ poeng har uansett vist seg 
holdbart; at gaven i de fleste tilfelle har stor sosial integrasjonskraft. 
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gruppesettingen, slik at eventuelle avvisninger eller brudd i relasjonen internt ikke får 

direkte konsekvenser for ens sosiale identitet utenfor denne konteksten. 

Gaveutveksling stiller store krav til fortolkningsarbeid. I selvhjelpsgrupper er dette særlig 

fremtredende, ettersom objektene for utveksling er relativt åpent definert. I hvilken grad er 

gjenytelsen å betrakte som mindre enn, tilsvarende, eller med økt verdi i forhold til den 

opprinnelige ytelsen? Hva skal man gi, hvor mye, når, og på hvilken måte? I disse valgene må 

partene tolke relasjonens nåværende kvaliteter og hva man ønsker at den skal bli. Om 

gavens form og innhold viser seg å samsvare med mottakerens forventninger, virker den 

antakelig først og fremst bekreftende. Men gaver kan også virke til å omdefinere relasjoner, 

de kan signalisere at giveren ønsker å gjøre relasjonen sterkere eller svakere, eller til noe 

kvalitativt annet (eventuelt kan relasjonen endres ved at mottakeren tolker giverens 

intensjoner annerledes enn forutsatt).267 I en relasjon med gavebytte vil det veksle på hvem 

som yter og hvem som mottar, og derfor også hvem som bærer hvilken type risiko. Med 

andre ord: Ettersom gavebytte innebærer usikkerhet, har det et potensial for å endre 

relasjoner, for transformasjon. 

For å si det kort: Både deling og gaver bevirker sosial integrasjon. Gaver er først og fremst 

knyttet til generalisert resiprositet og utsatt bytte, til sosiale forpliktelser og forventninger, 

til fremtid. Gaveutveksling innebærer ustabilitet og asymmetri ved at aktørene veksler på 

posisjon som debitor og kreditor i transaksjonsprosessen, og ved at fortolkningsarbeidet 

rommer usikkerhet. Men det kan også romme balanse og symmetri, dersom gaven besvares 

med en eventuell ekvivalent motytelse. Det er imidlertid ikke gitt at gaver forutsetter og 

skaper likverdige forhold mellom partene, de kan inngå i, og sementere, maktkonstellasjoner 

(Yan, 2002). Viktig i vår sammenheng er at asymmetri, gjennom ustabilitet og risiko, 

innebærer et potensial for endring, for transformasjon. Gavebytte gir samtidig mulighet for å 

vise generøsitet og gi ekstra anerkjennelse til den andre part, å uttrykke verdsetting av 

andres handlinger og invitere den andre inn i ukjente rom. Mens gavebyttet er knyttet til 

utveksling mellom to aktører (eller aktørgrupper) – til en dyade – og derfor medfører større 

grad av ustabilitet, er deling rettet mot kollektiv integrasjon.268 Deling har form av 

umiddelbarhet, det er knyttet til bekreftelse av sosiale fellesskap, til likeverd og egalitet, til 

stabilitet.  

                                                      
267 I en analyse av relasjonsdannelser mellom ansatte og pasienter på et psykiatrisk sykehus gir Christine Øye 
(2010) et illustrerende, og sårt, eksempel på hvordan giverens intensjoner avvises av mottakeren. En pasient 
banker på vaktrommet og vil overrekke en pent innpakket gave til miljøterapeuten sin, med et kort der hun har 
skrevet et dikt hun har lagt ned mye arbeid i. For, som hun sier, hun har fått så god kontakt med NN. Gaven kan 
her forstås som et forsøk på å bekrefte en allianse ved å forsterke relasjonen og også gjøre den mer symmetrisk 
(pasienten er takknemlig for omsorg og vil gi noe tilbake). Overrekkelsen bryter imidlertid med institusjonens 
likebehandlingsprinsipp. I tillegg skjer det «offentlig», på vaktrommet, og den ansatte er derfor nølende da hun 
tar imot gaven, noe som resulterer i at pasienten spør: «Vil du ikke ha gaven?» Den ansatte tar reservert imot 
og forsøker etterpå å redusere hendelsen og fleipe den bort overfor kollegaene. Gaveoverrekkelsen bryter med 
sykehusets hierarkiske organisering der de ansatte skal være giverne (på vegne av staten) og der motytelsen fra 
pasientene ikke skal være personlige gjenytelser (og i hvert fall ikke i form av ting), men å la seg behandle og 
endre over tid og slik bli til normaliserte og «produktive borgere på sikt» (s. 230). 
268 I følge Lévi-Strauss, representerer trekanter mer stabile formasjoner enn dyader (Lévi-Strauss, 1969). 
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Vi kan si at utvekslingen i gruppene kombinerer en emosjonell delingsøkonomi med en 

emosjonell gaveøkonomi. For et analytisk formål har jeg fremstilt dette som «rene» typer. I 

den praktiske samhandlingen vil de i stor grad veves sammen. Et sentralt poeng er at 

kombinasjonen av de to, i et tilstrekkelig balansert blandingsforhold over tid, gir en 

samhandlingsdynamikk med tilstrekkelig grad av tillit og trygghet og tilstrekkelig grad av 

risiko og endringspotensial til at deltakerne kan bevege seg inn i transformative prosesser. 

Dersom grupper får til en slik dynamikk, som karakteriserer integrasjonsfasen, vil 

samhandlingsstilen over tid antakelig bevege seg mer i retning av en delingsøkonomi. Om 

den transformative dynamikken skal opprettholdes, må deltakerne stadig bringe frem nye 

aspekter av sårbarhet. Det er begrenset hvor lenge det er mulig – eller et ønske hos 

deltakerne – om å lete seg frem til tidligere skjulte elementer. I en emosjonell delingslogikk 

vil samhandlingen i større grad ha form av stadfesting og anerkjennelse og gruppa endre seg 

i retning av en stabiliserende støttegruppe. En utveksling i form av deling vil også være 

fremtredende i gruppers etableringsfase, hvor man ofte gir ut følelsesmessig mindre dyrebar 

informasjon og kan være opptatt av å gi hverandre støttende bekreftelser, uten mothaker. Vi 

så hvordan en gruppe ikke kom videre etter denne fasen, delingen gikk ikke over i en dypere, 

mer emosjonell form for deling og gruppa fikk ikke utviklet en mer risikabel gaveutveksling. 

«Tyveri» av andres autonomi  

Avslutningsvis vil jeg utdype negativ resiprositet, som motsatsen til deling og til gavebytte og 

generalisert resiprositet. 

Negativ resiprositet er å ta eller gjøre krav på noe som tilhører andre, enkeltvis eller i 

fellesskap, noe andre vurderer at ikke tilkommer deg. Innenfor en samhandlingslogikk basert 

på egalitet og balansert gjensidighet, kan det å tilta seg en hierarkisk status forstås som en 

form for negativ resiprositet. En form for «tyveri» av de andres autonomi og et tyveri av de 

verdiene og prinsippene som fellesskapet forvalter (hvor autonomi og egalitet er de 

viktigste). Du tar noe (felles autoritet forvaltet av gruppa) som ikke tilkommer deg. Du 

«krever» de andres oppslutning, som leder, mens premisset er at ingen ikke skal ha en slik 

posisjon.  

Som vi har sett, betyr det ikke at alle deltakere nødvendigvis motsetter seg slike prosesser, 

deltakere kan bygge oppunder dem, eller gi motstridende signaler. Men vi har sett at den 

som gjør seg til leder, ikke får det vedkommende kanskje har bruk for, vedkommende får 

ikke sårbarhet og gir ikke sårbarhet. Ledere kan få oppmerksomhet og mulighet for å snakke 

mye, noe som kan virke tilfredstillende for dem en periode, men som ikke hjelper dem 

videre. I et fellesskap basert på egalitet hindrer rollen transformasjon både hos dem selv og 

gruppa. 

I selvhjelpsgruppene – og i andre former for resiprositet som ikke er basert på bytte av 

fysiske objekter eller mer klart definerbare enheter (for eksempel i form av arbeidsinnsats) – 

kan negativ resiprositet også ha form av å kreve andres tid og oppmerksomhet. Å 

urettmessig tilta seg deler av kapasiteten og de mentale og emosjonelle ressursene deres, 
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uten å gi noe tilbake. En nøkkel er selvfølgelig hva som tolkes som «rettmessig» og 

«urettmessig», her er det kontinuum og blandingsforhold. Å kreve (for mye av) andres 

oppmerksomhet kan forstås som å undergrave det ansvar man har for likeverd og symmetri i 

relasjonen.  

Her er tidsaspektet viktig. En handling kan oppfattes i retning av negativ reprositet i 

øyeblikket, men bli oppveiet av generøsitet i deling og gaveutveksling senere. Det er et 

spørsmål om hvordan bildet til sammen blir over tid, om deling og gaver oppveier eventuelle 

tyverier eller omvendt. Relasjoner kan tåle mye asymmetri for en begrenset periode, hvis 

den over tid går inn i, og balanseres, i et hovedsakelig symmetrisk mønster. Dette er 

krevende fortolkningsoppgaver for aktørene. Det kan også være et spørsmål om når det som 

fremsettes er å oppfatte som deling og/eller gave, og når det oppfattes som tyveri, og av 

hvem? Når er det ingen av delene, men kanskje bare former for nøytral informasjon? 

Et kort eksempel kan tjene som illustrasjon: I en gruppe snakker en av deltakerne, Thea, mye 

om familieproblemer, hun bruker mye tid og kan av og til gå utover gruppas samlede 

møtetid. I fremstillingene virker hun til å ta lite ansvar for relasjonen hun beskriver, i 

hovedsak plasserer hun ansvaret hos de andre familimedlemmene. I ettertid sier en av de 

andre deltakerne at Thea fikk henne til å føle seg som en «søppelbøtte». Med andre ord, 

hun føler det som om at Thea inntar en posisjon som «tyv», hun fratar henne autonomi og 

handlingsalternativer og mulighet for likeverdig gjenytelse. Hun ble pådyttet «avfall» fra den 

andre med begrenset mulighet for å å kunne resirkulere og nyttigjøre seg det. Man kan si at 

avsenderen forsøker å «rense» seg selv ved å gi problemene over til andre, men i en form 

som låser mottakeren. Dette bryter med gjensidighetspremisset. Theas fortellinger kan 

fremstå som en form for deling, men ikke i en emosjonell verdifull form for de andre, fordi 

Thea ikke deler av dyrebare ressurser hun har gått på jakt etter. Det har definitivt heller ikke 

form av gaveøkonomi; hun gir noe de andre ikke har bruk for og antakelig ikke ønsker å 

respondere på med en ekvivalent gjenytelse, noe som ville være å selv begå tyveri av 

fellesskapets ressurser (tid og oppmerksomhet). Alternativet ville være å møte negativ 

resiprositet med en helt annen motytelse, med direkte refleksjon, og gjøre Thea 

oppmerksom på hvilke strategier hun bruker og hvilken virkning det har for fellesskapet. Det 

ville være å omdefinere det Thea forteller («problemet»), til en «ressurs» for kollektivet, og 

kanskje for henne selv.  

Man kan si at det blant annet er slike omdefinerende gjenytelser som Selvhjelp Norge sikter 

til når de fremhever betydningen av «problemet som ressurs» og «her og nå» som 

rettesnorer i utvekslingsprosessene.  

Symmetri og asymmetri 

Hierarkiske strukturer innebærer asymmetri i form av en klassifisering av elementer langs en 

akse der noe vurderes som bedre og viktigere enn noe annet. Makt er hierarkisk, verdisett er 

hierarkiske. Egalitet innebærer stor grad av symmetri, og de to kan være sammenfallende. 
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Men egalitet er ikke nødvendigvis det samme som symmetri, egalitet kan også ha sterke 

elementer av asymmetri.  

Asymmetri er med andre ord ikke nødvendigvis forbundet med hierarki. Asymmetri sier noe 

om tyngdepunkt, det innebærer mangel på likevekt, en mangel på balanse. For eksempel 

ved at noen i en gruppe snakker lite og andre mye. Det trenger ikke sammenfalle med 

hierarkiske posisjoner eller relasjoner. Deltakere som snakker mye, kan ha alt fra lite 

påvirkningskraft i gruppa til å ta lederroller.  

Mønstre av asymmetri og symmetri i samhandlingsrelasjoner er antakelig generelt 

vanskeligere å vurdere eller påvise enn hierarkiske strukturer (både for deltakere og for 

betraktere) fordi det vil innebære veiing og vekting av både kvantitet og særlig kvalitet. 

Samhandlingen kan for eksempel fremstå symmetrisk målt i tid og mengde (kvantitet, alle 

snakker like mye), mens den ikke nødvendigvis fremstår slik målt i kvalitet (noen snakker om 

dagligliv og praktiske problemer, andre vil snakke om mer personlige og for dem og andre 

mer betydningsfulle ting). Det kan være asymmetri ved at enkelte snakker svært lite 

(kvantitet), mens ujevnheten motvirkes av at kvaliteten ved det de sier, fremstår som viktig 

(god). Interessant nok, og som vi kjenner igjen fra dagliglivet, er det ikke motsatt: Om noen 

snakker om ting andre finner uinteressante, oppveies ikke det av at de snakker mer! Da 

virker negative aspekter ved kvantitet (for mye) og kvalitet (for dårlig) til å forsterke 

hverandre og utdefinere vedkommende.  

Noen enkle figurerer kan illustrere forholdet mellom symmetrisk og asymmetrisk balanse og 

andre prinsipper for balanse: 

 

Ulike prinsipper for balanse mellom elementer269 

                       

Symmetrisk balanse                                     Asymmetrisk balanse 

                   

Radial balanse                 Mosaikk-balanse 

Ledete grupper er i hovedsak basert på prinsippet om radial balanse. I en selvhjelpsgruppe 

vil gruppa starte opp i en form for radial balanse i perioden igangsetter er med. Målsettingen 

er at de skal bevege seg derfra til å jobbe uten et senter. Kanskje kan vi si at gruppa skal 

utvikle en form for mosaikk-balanse, der delene hele tiden interagerer med hverandre i en 

                                                      
269 https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-
asymmetry/ (lesedato 02.02.2017). 

https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-asymmetry/
https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-asymmetry/
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veksling mellom symmetrisk balanse (likhetstrekk med deling) og asymmetrisk balanse 

(likhetstrekk med gavebytte). Asymmetriske relasjoner er mer komplekse og mer 

uforutsigbare og dynamiske enn symmetriske relasjoner: 

Asymmetry creates more complex relationships between elements (…) 

Space around asymmetrical forms are more active. Unpredictable patterns 

are created, and overall you have more freedom of expression with 

asymmetry than with symmetry. The tradeoff is that it’s harder to achieve 

(…). Much in the same way that similarity and contrast work together, you 

can combine symmetry and asymmetry to good effect. Balance 

symmetrical forms in an asymmetrical way, or balance asymmetrical forms 

symmetrically.270 

For at folk skal kunne fornemme eller vurdere om prosesser heller mot symmetriske eller 

asymmetriske mønstre, og i hvilken grad de er preget av balanse eller kan balanseres, kreves 

høy grad av fortolkning. I en type samhandlingsritual hvor deltakerne er nye for hverandre 

og der et kriterium er å få til ikke-hierarkiske og balanserte relasjoner, vil 

fortolkningsprosessene preges av stor grad av usikkerhet, av prøving og feiling, fordi så få 

kriterier er gitt om hva som skal regnes som en ressurs og ikke, hva som skal gis relevans og 

ikke. Det må deltakerne samhandle og fortolke seg fram til. Selvhjelp Norges prinsipper og 

retningslinjer gir rammer for hvordan gruppa skal unngå hierarki og fremme symmetriske 

relasjoner og balansert utveksling (kap. 3, 5 og 9). Det gis også visse føringer for hvordan få 

til fokus i samtalene, snakke ut ifra seg selv og «her og nå». «Kaffeprat» er et tegn på at man 

beveger seg bort fra ønsket fokus (kap. 5 og 9). Men kjørereglene definerer ikke en tydelig 

idé om hva som konkret er å betrakte som ressurser å gi og å få, å være av relevans. Som vist 

i forrige kapittel, krever det sensibilitet og en kombinasjon av å gå følelsesmessig inn i tema 

og samtidig kunne se seg selv utenfra, en evne til å reflektere omkring sin egen og andres 

rolle. Mye av arbeidet i en selvhjelpsgruppe går ut på å øve opp disse evnene. 

Man kan tenke seg at dette innebærer stor kulturell og individuell variasjon i hvilke kriterier 

som anvendes og hvordan de brukes. Hvordan ulike kvaliteter sammenliknes, «måles» og 

veies mot hverandre, i hvilken grad kan de gjøres likeverdige (eventuelt ekvivalente). Vi kan 

anta at en del av arbeidet i en gruppe dreier seg om «likedanning» (DiMaggio & Powell, 

1983) i oppfatningene om hva som skal gjelde som kriterier for kvalitet og relevans. Slike 

prosesser er en del av det å bygge gruppa som et moralsk fellesskap.  

Jeg vil legge til at det ikke er nødvendig med full balanse i utvekslingsprosessene, men nok 

balanse over tid til at prosessen ikke tipper over eller fragmenteres. Bateson bruker 

linedanseren som et eksempel på hvordan en balansert posisjon er avhengig av fleksibilitet, 

av konstant bevegelse, men uten for store utslag (Bateson, 1972). Ved å variere kraften han 

legger i balansestangen og/eller armene, kan han holde en likevektig posisjon. Med andre 

                                                      
270 https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-
asymmetry/ (lesedato 02.02.2017). 

https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-asymmetry/
https://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-balance-symmetry-asymmetry/
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ord: For at «systemet» som helhet skal kunne opprettholde seg selv, må det ha mekanismer 

for selv-regulering hvor verdien på variablene kan variere, innenfor visse rammer. 

I de neste kapitlene (særlig i kap. 9) skal vi se nærmere på hvordan forhandlinger og 

uenighet om relevans kan gjøre seg gjeldende i ulike grupper, om hva og hvordan noe 

defineres som innenfor og utenfor, med andre ord hva som skal regnes som ressurser og 

besitte kvaliteter av «gave» og «deling», og hva som ikke regnes med. 

Oppsummering 
Dette kapitlet har spent ut et bredt, tematisk lerret. Hovedtråden i argumentasjonen er at 

grupper som kommer til en fruktbar integrasjonsfase, utvikler en samhandlingsform preget 

av det jeg kaller balansert, transformativ gjensidighet. Dette er utvekslingsprosesser som 

karakteriseres av et dynamisk blandingsforhold mellom trygghet og risikotaking og slik 

fremmer transformasjonsprosesser, både av enkeltdeltakere og av gruppa.  

Sentralt i disse prosessene er bygging og forvaltning av tillit. Jeg tegnet først et bilde av 

hvordan tillit de senere år har blitt et eksplisitt og fremtredende emisk og etisk tema i 

vestlige samfunn generelt og i samfunnsvitenskapen spesielt. I antropologien ser man en 

stigende oppmerksomhet, men fenomenet har blitt lite eksplisitt diskutert i faget. I stedet 

ser det ut til at tillit i stor grad har blitt studert gjennom teorier omkring bytte, resiprositet 

og sosial kapital. I forlengelsen av dette diskuterer jeg enkelte teoretiske tilnærminger til 

fenomenet, og legger særlig vekt på filosofen Annette Baiers definisjon av tillit som det «å 

overlate noe dyrebart i en annens varetekt». Det trer frem et bilde der tillit vanskelig lar seg 

klart definere og ikke kan sees som «noe i seg selv», men alltid er klebet til noe annet, til det 

konkrete som overlates til den andre. Det fremtrer heller ikke nødvendigvis et klart skille 

mellom den som gir og den som får tillit, tillit fremstår i stor grad som en kvalitet ved selve 

relasjonen.  

Dette bringer oss over i en mer empirisk bolk der jeg forsøker å identifisere faktorer som 

hemmer og fremmer bygging av tillit i selvhjelpsgruppene. Deltakeres motivasjon for å ta 

risiko – å gjøre seg sårbar ved å overlate noe dyrebart i den andres varetekt – er knyttet til 

forventninger, som igjen er avhengig av at det legges til rette for, og signaliseres tilstrekkelig 

grad av, «god vilje» til å ta vare på det verdifulle man gir fra seg. Ettersom gruppene er 

basert på egalitet, er forsøk på hierarkiske relasjoner et hinder for at alle kan gi og ta imot 

sårbarhet, noe som hemmer likeverd og gjensidighet mellom deltakerne.  

I den tredje bolken diskuterer jeg hvordan tillitsskapende prosesser henger sammen med 

ulike former for sosialt bytte. Jeg skisserer Sahlins tre resiprositetsformer, med generalisert 

resiprositetet som en type utveksling karakterisert av nærhet i relasjoner og personlig tillit 

og som inkluderer utsatt bytte og gavebytte. I den forbindelse gjør jeg en kort avstikker til 

kulturelle verdier i Norge i form av mulig motvilje mot utsatt bytte, som et uttrykk for 

verdsetting av «likhet», relasjonell symmetri og individuell autonomi. Utsatt bytte stiller 

større krav til fortolkning av relasjoner over tid og gjør det vanskeligere å holde oversikt over 

hva som flyter i relasjonen. I selvhjelpsgruppene organiseres imidlertid dette byttet innenfor 
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klare, formelle rammer og legger til rette for at deltakerne kan prøve seg fram i hvordan 

utvekslingen kan gjøres og balanseres.  

Deretter diskuteres deling som en sosial distribusjons- eller bytteform knyttet til egalitære 

småskalagrupper. Deling – i motsetning til gavebytte som i stor grad vil ha en dyadisk form – 

er rettet mot et kollektiv, en slags tredjepart. Deling er basert på tillit til fellesskapets sosiale 

normer, til solidaritet, og kombinerer samtidig egalitet med høy grad av individuell 

autonomi. Jeg drøfter hvordan tillit «trives best i egalitære relasjoner», men også hvordan 

hierarki og egalitet ikke alltid står i motsetning til hverandre. Gjennom en kort komparasjon 

av praktisering av egalitetsprinsipper i 12-trinnsgrupper og SN-grupper ser vi at betingelsene 

for å praktisere egalitet er noe ulike og at egalitetsprinsippene kanskje er sterkere i SN-

grupper, men at den mer åpne, rituelle grammatikken kan gjøre det vanskeligere for 

deltakerne å identifisere når prinsippene eventuelt brytes.  

Gjennom empiriske eksempler belyses deretter hvordan en transformativ dynamikk i 

selvhjelpsgrupper av SN-type er basert på en kombinasjon av deling og egalitet kombinert 

med vilje til å vise sårbarhet og inngå i bytteforhold som inneholder risiko og visse former for 

periodisk asymmetri. For å få til utvekslingsforløp preget av balansert, transformativ 

gjensidighet fremtrer personlig sårbarhet som en felles ressurs som over tid må distribueres 

relativt jevnt mellom deltakerne og som både er et uttrykk for, og er vesentlig i å forme, 

felles tillit og gruppas egalitære struktur.  

Mot slutten utdyper jeg teoretiske aspekter ved gavebytte som utvekslingsform sett i 

forhold til deling, og kontrasterer med negativ resiprositet, som i gruppene kan ha form av 

«tyveri»; både av gruppas felles ressurser (tid og oppmerksomhet) og av deltakernes 

autonomi og mulighet for å bidra til å bygge fellesressursene sårbarhet og tillit. I den 

fobindelse drøftes forholdet mellom egalitet – hierarki og symmetri – asymmetri. Sentralt i 

gruppene er å få til en balanse over tid mellom nok symmetri, i hva som byttes og hvordan, 

til å skape likeverdig gjensidighet og nok asymmetri til at det skapes rom for endring og 

transformasjon. Man kan si at samhandlingen i selvhjelpsgrupper er basert på en 

kombinasjon av to hovedformer for gjensidig utveksling og forvaltning av individuelle og 

felles ressurser; en emosjonell delingsøkonomi i kombinasjon med former for emosjonell 

gaveøkonomi. Mye av læringsarbeidet i gruppene dreier seg om å øve opp evnen til å 

fortolke og utøve sosialt bytte hvor aspekter ved både deling og gavebytte kombineres slik at 

det gir en dynamikk i form av balansert og transformativ gjensidighet. 

I neste kapittel skal jeg gå nærmere inn på hvordan grupper kan få til ikke-hierarkiske 

relasjoner over tid, hvordan håndtere former for asymmetri som gjør seg gjeldende 

underveis, hvordan jobbe mot balansert asymmetri, og hvordan bytteforhold og 

tillitshåndtering er tett sammenvevet. 
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Kap. 8 En gruppe som fikk det til 

 

I de foregående kapitlene har vi fulgt utviklingen i grupper som aldri rakk å komme til en fase 

preget av utstrakt tillit og fortrolighet. Gruppene falt fra hverandre i overgangen til det som 

kunne bli en dypere og mer fruktbar midtfase. I dette kapitlet skal jeg undersøke grupper 

som fikk det til, som samhandlet seg gjennom oppstarts- og etableringsfase og over i en 

lengre intergasjonsfase, dominert av utstrakt balansert og transformativ gjensidighet. Vi skal 

se nøyere på det Yalom og Leszcz karakteriserer som «the middlegame». I fremstillingen 

presenterer jeg i hovedsak casen som én gruppe, men blander elementer fra flere. 

Yalom & Leszcz sier at dette er en modus preget av «balanse, resonnans, trygghet, økende 

moral, tillit og selv-avsløringer» (2005, s. 319, min oversettelse). Det høres svært harmonisk 

ut. Som vi skal se senere, betyr det, i denne type selvhjelpsgrupper, imidlertid ikke fravær av 

konflikt. Spørsmålet er heller hvordan konflikter håndteres og hvilke virkninger de får. 

Når jeg kommer inn i denne gruppa, har de allerede arbeidet sammen i noen måneder, og 

også en tid alene etter at igangsetteren trakk seg ut. Jeg merker med én gang en 

kombinasjon av god stemning i småpraten som foregår før selve møtet starter opp og i 

pausene, og en direkthet og ærlighet, med til dels kritiske utsagn til hverandre, i selve 

gruppesamtalen. Det er en annen dynamikk i utvekslingen og en annen atmosfære enn i et 

par av de andre gruppene.  

I ettertidens lys kan jeg si at gruppa allerede var godt i gang med å utvikle en tillitsfase da jeg 

startet felt-observasjonen. Hvordan foregår samhandlingen i denne gruppa og hva er 

hovedbestanddelene som gjør dette til en dynamisk og transformativ utveksling? Hva gjør at 

denne gruppa får til å arbeide sammen over lang tid og med stort utbytte for de fleste 

deltakerne? Mer teoretisk sagt: Hva er – og hvordan håndteres – de sentrale elementene i 

tillitsskapende prosesser og hva slags type bytteforhold er det gruppa utvikler? Med andre 

ord: Hvilke sammenhenger kan vi se mellom utvikling av tillit, visse former for gjensidighet 

og gruppas selvtranfsormasjon? 

Jeg har lite data om gruppas tidligere faser og i hvilken grad tema omkring makt og kontroll 

har vært fremtredende og hvordan dette har blitt håndtert før jeg kom inn. Ut fra samtalene 

i gruppa og intervju etterpå, gir deltakerne inntrykk av at det ikke har vært sterke rivninger 

eller konflikter. Gruppa startet opp med 9 personer, én falt fra helt i oppstarten og én noen 

uker senere. Når dette så vidt blir nevnt i gruppesamtale og jeg senere spør i intervjuer, 

hefter det ikke noe dramatisk ved frafallet. Det blir sagt at de to som sluttet stod oppe i 

svært vanskelige livssituasjoner og at de antakelig trengte annen hjelp.  

Gruppa består nå av 7 deltakere. De fleste er i jobb eller under utdanning, noen er i faste 

forhold, andre ikke. Noen har barn, andre ikke. Flere har kompliserte sykdomshistorier bak 

seg, av både fysisk og psykisk art og har vært ute av utdannings- eller arbeidslivet i perioder. 

Noen jobber deltid fordi de er delvis uføretrygdet eller for å klare å håndtere andre 
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livsoppgaver de står oppe i, andre jobber fulltid og vel så det. Jobbtypene spenner fra å 

forutsette kort utdanning til lang utdanning og fra førstelinje i tjenesteapparatet til 

mellomlederposisjon i det private næringsliv.  

Eksempel på møte - tidlig tillitsfase 
Jeg skal gi et lite innblikk i ordvekslingen som finner sted på et av de første møtene hvor jeg 

er til stede. Jeg vil gi en tykk og ganske kompleks, etnografisk beskrivelse. Den tjener to 

formål. For det første å vise i sin helhet hvordan et møte i en selvhjelpsgruppe kan arte seg 

og hvordan samhandlingen flyter mellom deltakerne. For det andre å gi et empirisk grunnlag 

for å utdype diskusjonen omkring tillit, sosialt bytte og balansering mellom symmetri og 

asymmetri fra forrige kapittel. 

Etter begynnende småprat, har alle deltakerne kommet og satt seg rundt bordet. Det blir 

stille. Flere kikker nølende på hverandre. Senere skjønner jeg at det er fordi Tuva er ikke der, 

hun «pleier å sette oss i gang», som en utrykker det. Så sier Kristin litt forsiktig, «Kan jeg 

begynne?» De andre nikker, sier ja, selvfølgelig. Hun fortsetter: «Jeg har hatt en vanskelig 

samtale siden sist, på jobben».  

Hun forteller om en kollega, om hvordan vedkommende lenge hadde hatt en type 

problemer det var vanskelig å snakke om, men som Kristin visste hun måtte ta opp, på den 

ene eller andre måten. Nå hadde hun gjennomført denne samtalen: «Og det gikk så bra!» 

Hun er tydelig glad, lettet og fornøyd. De andre kommer med støttende tilbakemeldinger og 

gir uttrykk for at de oppriktig gleder seg med henne: «Så bra», «så flink du er som gjorde det 

på den måten», «så bra at det gikk så fint». De viser mer interesse gjennom å stille konkrete 

spørsmål: Hvordan hun hadde gått fram, om hun hadde gruet seg mye og lenge og hvordan 

motparten hadde tatt det. Gjennom dette kommer det fram mye informasjon om 

arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og ansvaret til Kristin.  

Marte følger opp temaet ved å fortelle om en erfaring fra ungdommen, da hun selv hadde 

vært i en svært vanskelig posisjon, som barn av foreldre i en liknende situasjon som Kristins 

kollega. Hvordan det var for henne da utenforstående hadde tatt initiativ til å snakke med 

henne om svært problematiske familieforhold. I denne fortellingen kommer det fram vonde 

erfaringer, om alkoholiserte foreldre som ødela familien, om hvordan barna forsøkte å klare 

seg selv, om støtten de etter hvert fikk fra hjelpeapparatet. Hun snakker om det på en grei 

og liketil, konstaterende og distansert måte. Hun forteller om de konkrete hendelsene og 

sier ikke noe om smerten det må ha påført henne. Marte sier tydelig at hun har en dobbel 

holdning til hjelpen de fikk; på den ene siden forstod hun at familien trengte hjelp, på den 

annen side syntes hun det var flaut. Men samtidig er hun glad for at noen hadde tatt et 

initiativ: «Ellers vet jeg ikke hvordan det ville gått».  

De blir litt stille, noen uttrykker anerkjennelse ved å si «Åh…» eller «Åh, det visste jeg ikke», 

«Ja, det må ha vært veldig vanskelig» og liknende. Jeg blir litt forbauset over at ingen av de 

andre følger opp den skjellsettende erfaringen Marte nettopp har fortalt om. Når jeg senere 

leser gjennom notatene – og ser gruppas utvikling og Martes rolle i den over tid – ser jeg at 
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hun forteller på måter som er lite inviterende, hun legger det frem som om det er et praktisk 

anliggende. Hun kan også være ganske kontant og avvisende mot andre når de forsøker å 

nærme seg hennes vonde erfaringer. Ikke ved å angripe tilbake, men ved å markere at hun 

ikke vil snakke mer om dem. 

Kristin følger opp både Martes og sin egen fortelling ved å si mer om nødvendigheten av å si 

i fra og ta opp ubehagelige ting i samtaler med klienter. Hun legger vekt på hvor vanskelig 

det generelt er å koble ut i den jobben hun har. Klientenes livssituasjon tynger henne på 

fritiden og i helgene tenker hun på hvor vondt de har det og hennes ansvar for eventuelt å 

bidra til å avhjelpe situasjonen de er i. Hun avrunder sin egen sekvens ved å si at det var fint 

for henne å fortelle dette, nå er det andre sin tur. Det blir stille mens alle avventer hvem 

som nå vil fortsette. Så tar Birgit, som sitter ved siden av Kristin, og som slik sett er en 

«naturlig nestemann» i klokkeretningen, ordet: «Jeg kan godt si noe». 

Hun begynner ved å utvide Kristins tema og å fortelle om sine erfaringer med å prøve å legge 

fra seg jobben (hun er også i en stilling med stort ansvar og med høye krav til relasjonell 

kompetanse):  

Det er alltid noe mer jeg kunne gjort, alltid en telefon jeg kunne tatt. Men 

jeg må gå gjennom det med meg selv på kvelden og si til meg selv: Nå får 

du ikke gjort mer, det er ikke mer jeg kan gjøre. Men det er innmari 

vanskelig. I perioder, så tenker jeg på det om natta, jeg tenker på det i 

helgene. Men jeg er nødt til å prøve å tenke; det og det er ikke jobben min. 

Det er det og det som er min jobb, det er det som er det jeg skal gjøre.  

Gradvis dreier fremleggingen hennes seg mot andre typer belastninger, knyttet til 

familiesituasjonen. En av de andre spør: «Hvordan går det på hjemmebane for tiden, 

hvordan går det med barna dine og barna til mannen din?» «Jo, det går ganske bra». Birgit 

beskriver greit konstellasjonene i hjemmet, hvem som snakker med hvem, hvordan de 

ordner seg i hverdagen. Sigrid konstaterer: «Det har roa seg?» (Hun sikter til en del 

problemer mellom henne og mannens barn og mellom mannen og hennes barn som Birgit 

har fortalt om tidligere). «Jo, ja». Flere av de andre stiller oppfølgende spørsmål om 

situasjonen og relasjonene. Birgit forteller mer, gradvis gir hun uttrykk for mer doble og 

motstridende følelser, til dels frustrasjon og irritasjon. Det er vanskelig for henne å håndtere 

forholdet til ektemannens barn. Egentlig har hun gitt opp og kommet til at hun prøver å la 

dem være i fred. De andre følger opp ved å stille konkrete spørsmål om hvem som gjør og 

sier hva der i huset. Da kommer det fram et par – tilsynelatende ubetydelige - situasjoner 

hvor stesønnen har tatt forsiktige initiativ overfor henne. Han har også fått seg kjæreste. Det 

blir de andre opptatt av: Kanskje det betyr at han kan være mer seg selv? Birgit er mer 

pessimistisk: «Med den familiehistorien han har med seg, tror jeg ikke det …». Hun tegner et 

bilde av en vond bakgrunn med en ikke-tilstedeværende mor: «Han kommer til å utvikle 

problemer om noen år ...» Litt plutselig – fordi hun ellers sier ting litt forsiktig – griper Kristin 

tak i situasjonsbeskrivelsen Birgit har gitt: «Søstrene mine har hatt det mye bedre enn meg, 
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det har vært lettere for dem, fordi de er yngre. Og det er jeg innmari glad for!» Hun snakker 

med varme om søsknene, om forholdet mellom dem og henne, og at hun er glad de slapp 

lettere unna forholdene i hjemmet enn hun selv gjorde. Hun er veldig klar på at bonusbarna 

til Birgit kan få det vanskelig – noe hun vet fra seg selv – men at det er flere faktorer som 

avgjør hvordan de takler det. Birgit blir tenksom, de snakker litt rundt dette, et par av de 

andre kommenterer. Ingen spør nærmere om Kristins oppvekstsituasjon, det virker som om 

de vet. Birgit avrunder, sier at det er kanskje andre som vil si noe? 

Sigrid, som sitter som «nestemann» ved siden av henne, lener seg over bordet, sukker dypt 

og drar seg i håret: «Åh, jeg er så sliten, jeg har hatt en forferdelig natt!» Hun begynner å 

fortelle, nøkternt og beskrivende, om nattevakten på en barnevernsinstitusjon for ungdom. 

Om en av ungdommene som rømte i natt og tok en overdose, om hvordan de fant ham og 

fikk reddet ham i siste liten. Når hun sier det, ser hun på Oda: «Jeg tenkte på deg», og blir litt 

stille. Hun sier ikke mer, men senere forstår jeg at gruppa kjenner til denne delen av Odas 

historie; i ungdommen mistet hun storebroren, som slet med rusmisbruk. Når Sigrid 

forteller, gir de andre uttrykk for at de er sjokkerte: «Men er dere ikke flere på jobb?» De 

spør en del rundt det praktiske, hvordan arbeidet er innrettet og organisert. Sigrid svarer og 

forteller, nøkternt, om sin opplevelse av arbeidet, om noen av de tyngste oppgavene. Så 

avslutter hun: «Men nok om meg. Nå kan noen andre snakke, hvordan har dere andre det?» 

Birgit, som nettopp selv har hatt egen taletid, responderer umiddelbart. I en vennlig og 

direkte tone sier hun: «Det er typisk deg, det gjør du alltid. Du gir alltid ordet videre. Du 

stopper når du har fortalt en del, men før du kommer til det som er vanskelig.» Sigrid ser 

forbauset ut: «Åh?» En av de andre tar tak i innspillet og spør: «Hva kan du gjøre med det?» 

Sigrid tenker seg om. Så sier hun forsiktig at hun kan prøve å snakke litt mer. 

Påpekningen fører til at Sigrid fortsetter å holde ordet. Men den etterfølgende sekvensen 

blir i større grad en utvekslende samtale mellom henne og de andre, drevet frem av 

spørsmål og svar. Det kommer fram andre hendelser på jobb som har gått inn på henne. I 

ordvekslingen kommer det fram hvor glad Sigrid er i arbeidet, «jeg elsker jobben min», hvor 

meningsfull den er, hun blir tiltrodd vanskelige oppgaver og hun føler at hun mestrer dem. 

Samtidig vet hun at hun i mange tilfelle kunne gjort mer. De andre er tydelige på oppgaver 

de mener at ikke kan være hennes ansvarsområde. Flere kommer med praktiske innspill: 

«Kan du si at du ikke vil ha den oppgaven?» Sigrid svarer at ja, det kan hun, hvis hun vil. «Kan 

du si at du ikke vil følge opp det der?» «Ja, det kan jeg for så vidt». Innvevd i fortellingene 

om tyngden i arbeidet sier Sigrid: «Jeg er redd for å bli dårlig igjen, hvis det fortsetter sånn 

som nå». Ingen av de andre kommenterer opplysningen, det virket som om alle vet hva hun 

refererer til. 

Det har gått en time, og Marte sier at det er vel på tide med en pause. De fleste reiser seg, 

noen går på do, én koker opp mer varmt vann på kjøkkenet, et par trekker ut i frisk luft, en 

blir sittende og sjekke mobilen. Men bare en kort stund, før hun går bort og småprater med 

de andre. Nøyaktig et kvarter etter sitter alle klare til neste økt. 
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Sigrid åpner med å spørre hvor lenge de kan holde på i dag? Oda sier at hun må gå når 

klokka er hel (det vil si det formelle sluttidspunktet, som de nesten alltid overskrider, uten at 

noen noen gang gir uttrykk for at det er et problem). I dag betyr det at hun må avslutte før 

de andre, hun skal på jobb etterpå. Sigrid, som avsluttet forrige sekvens og som sitter ved 

siden av Oda, nikker mot henne og spør om hun vil si noe? Oda svarer at hun ikke har så mye 

å si i dag.  

Birgit følger opp temaet fra før pausen om å skille jobbtid og ikke-jobb, om ikke å bli 

oversvømt av tanker om arbeidet på fritiden. Hun kommer tilbake til det hun hadde sagt i sin 

egen sekvens tidligere: «Det er det jeg sa i sted også, at jeg prøver å renske hodet, å legge 

det fra meg før jeg legger meg. Jeg vet at det ikke er mer jeg kan gjøre!». En annen supplerer 

ved å spørre Sigrid hvordan hun kompenserer for den krevende jobben: «Hva liker du å 

gjøre, hva gir deg overskudd, hva får du krefter av?» Hun svarer at det beste for henne er å 

komme hjem, ikke ha noe spesielt program, pusle rundt og fordøye dagen.  

Deretter blir det snakk om hva de ulike liker å gjøre på fritiden, hva som gir dem avkobling. 

Jeg merker at jeg faller ut og mister konsentrasjonen. Etter en liten stund bryter Marte inn i 

den litt hverdagslige praten og stiller et direkte spørsmål til Birgit, som en oppfølging av det 

hun for litt siden fortalte om forholdet til stebarna. 

Birgit svarer ved å fortelle om en episode hjemme (som hun linker opp til det å være alene 

og til stillhet) hvor hun satt alene på et rom og leste. Så syntes hun hun hørte en lyd. Kikket 

seg rundt; nei. Fortsatte å lese. Ny lyd. Gikk bort til døren. Utenfor stod stesønnen, han 

hadde banket på så forsiktig at Birgit ikke hadde hørt det. Hun hadde sagt til ham at «Du må 

banke på skikkelig, så jeg hører det! Du bor også her, klart du kan bruke huset, være hvor du 

vil!». Hun hadde blitt irritert, og var det også når hun fortalte om hendelsen. Hun sa at det 

var en sånn kontrast til henne selv og hva hun er vant til, at hun prater masse, mener mye, 

og er mye mer høylydt. 

Dette kommenterer både Marte og Hilde. Marte forteller om et miljø hun kjenner til, hvor 

de har for vane å prate høyt og intenst. Det er bare deres måte å være på og de tenker ikke 

over det. Av og til er det sånn at hun rett og slett ikke orker mer, og må trekke seg tilbake. 

Marte sier at det er forskjell på folk, hva de vant til, og hva de oppfatter som intenst og ikke. 

Hilde kommer mer på banen enn tidligere i møtet og sier at hun kan forstå stesønnen, at hun 

kjenner seg veldig igjen i ham, i det at han er så forsiktig og prøvende. Hun blir også veldig 

utrygg når folk hever stemmen, hun oppfatter dem lett som voldsomme. Hilde trekker en 

tråd til ekteskapet sitt nå, med en dominerende mann som hun føler seg utrygg sammen 

med, som manipulerer henne. Hun forteller at hun også hadde et vanskelig forhold til egne 

foreldre og eldre søsken. «Ingen ting av det jeg gjorde, var bra nok». Meningene hennes var 

ingenting verdt. Så sier hun veldig tydelig: «Det var derfor jeg gikk inn i forholdet til mannen 

min. Det var akkurat det samme, han var akkurat lik. Men det var det jeg var vant til og 

kjente til. Det hadde ingen betydning hva jeg mente eller ville. Han bestemte alt, han visste 

alltid hvor jeg var og hva jeg gjorde. Det er derfor det er så vanskelig også, utad er han alltid 
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sjarmerende og grei.» Hilde er på vei ut av ekteskapet, hun har på tidligere møter fortalt 

mye fra den vonde skilsmisseprosessen hun står oppe i. 

Hilde forteller mye. Jeg legger merke til at det kommer få oppfølgingsspørsmål til henne fra 

de andre. Underveis i møtet er det ingen som spør henne direkte om hvordan hun har det 

eller har hatt det siden sist. Ordet blir heller ikke «gitt» til henne, eller ført videre til henne, 

slik det skjedde med de andre. Der ble særlig påfallende fordi hun sitter etter Oda, som fikk 

direkte spørsmål da det var hennes tur i klokkeretningen, og som sa at hun ikke ønsket å 

snakke i dag. Om de skulle fulgt prosedyren, ville Hilde vært den neste.  

Mot slutten av Hildes fortelling om egen bakgrunn – hvor hun trekker dype forbindelser 

mellom relasjoner i oppveksten og i voksenlivet – hekter Birgit seg på temaet ved å 

reflektere omkring egen rolle i sin familie. Hun fortsetter først med noe av temaet fra sin 

sekvens tidligere på møtet om familiesituasjonen i dag, så kommer hun litt etter litt inn på 

forbindelsene til familien hun selv har vokst opp i. Blant annet at hun takler dårlig passivitet 

og det å la alt virke «greit», fordi det minner om foreldrene. Hun nevner at det kan være en 

grunn til at hun blir provosert av stesønnens forsiktighet. Hun forteller brokker fra egen 

oppvekst og om vanskelige relasjoner. Særlig til faren. Hun sier at hun er seg veldig bevisst å 

oppføre seg annerledes, å ikke gjøre de samme feilene: «Jeg er redd for å likne på ham» 

(mye av det Birgit forteller, virker for meg som det hviler på en førforståelse hos de andre 

hvor en del av informasjonen har tilflytt dem tidligere). Birgit sier at hun har prøvd å snakke 

med søsknene sine om vilkårene under oppveksten. Men hun fikk ingen respons, de skjønte 

ikke hva hun snakket om. «De ordner livet sitt, jobber, ser på tv, holder det gående, hva vet 

jeg. Det må de gjøre. Hvis de prøver på noe annet, tror jeg det bikker over». 

En halv time etter pausen begynner Oda å pakke sammen sakene sine og reiser seg rolig. De 

andre ønsker «lykke til» med kveldsvakten hun skal på. Da hun har gått, tar Sigrid ordet og 

bemerker at Oda har vært så stille i dag, hun har sagt så lite. De andre er enige, det var ikke 

likt henne. Sigrid legger til at det var vanskelig å vite hvor mye hun skulle spørre henne. 

Marte repliserer: «Hun sa at hun ikke ville snakke i dag, da er jo det greit.» Sigrid svarer at ja, 

men det er vanskelig å vite, om hun kanskje egentlig ville si mer. Kristin minner om at Oda 

har sagt fra tidligere om at hun trenger å bli dyttet på, at noen presser henne litt, hvis hun av 

og til trekker seg tilbake. Sigrid sier at hun var redd for at Oda kunne bli sint, hvis hun spurte 

for mye. De snakker om henne med varme. De virker litt bekymret for henne og lurer på 

hvordan de skal få henne mer med.  

Så snakker de litt om selve møtet, om at det var litt annerledes denne gangen. Én ting var at 

Oda var mer stille enn vanlig, En annen ting var at Tuva ikke var med, det har nesten ikke 

hendt før «Og det har mye å si, for hun pleier alltid å sette oss i gang og styre runden.» Én 

bemerker at «Ja, det var annerledes i dag. Men det var egentlig annerledes forrige gang 

også.» De blir ikke mer snakk om hva annerledesheten går ut på.  

Møtet avrundes, Kristin sier fra om at neste gang kan hun dessverre ikke komme, da er hun 

på jobbkurs. Alle begynner å pakke sammen sakene sine, reiser seg, småprater og tar med 
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kopper og kanner tilbake til kjøkkenet. Én skynder seg ut for å rekke trikken, et par står igjen 

og prater – om gjøremål og uka, så vidt jeg kan høre – noen går på do og en annen og jeg tar 

trappa og er snart ute på gata hvor vi sier «ha det, sees neste uke». 

Hva kan samhandlingen fortelle oss?  
Ganske mye, jeg skal trekke ut noen av de viktigste elementene. 

Et inntrykk fra møtet er at det utrykkes mye «god vilje». Ikke bare som vennlighet, men som 

en vilje til å fortelle relativt betydningsfulle ting om seg selv, og til å lytte til andres 

fremlegginger og gi respons og kommentarer på en åpen og undersøkende måte. Gruppa har 

utviklet ganske mye tillit, som manifesterer seg som vilje til å gi og ta imot sårbarhet. I andre 

del av møtet er det en liten sekvens hvor praten blir mer hverdagslig. En deltaker bryter 

imidlertid fort av og dreier fokus tilbake til et mer krevende tema. Det skjer uten å påpeke at 

noen fraviker regelen om «kaffeprat». Gruppa lar seg lett styre tilbake til mer risikofylt 

farvann der det kreves utveksling av dypere erfaringer.  

Samhandlingen er i større grad preget av egalitet enn av hierarki. Det er ingen som forsøker 

å sette seg selv i en lederposisjon. Gruppa er mer nølende i oppstarten enn vanlig fordi Tuva 

ikke er der «til å sette oss i gang». Men som jeg erfarer senere, har det mest preg av at 

gruppa har vent seg til å ha et startskudd. Hun gir som oftest ikke ordet til bestemte 

deltakere, men stiller enten spørsmålet åpent: «Er det noen som vil begynne i dag?» Eller: 

«Hva med deg, Marte?»  

Når Kristin raskt griper ordet i oppstarten, er det ikke for å ta en lederrolle. Sammenliknet 

med senere møter, er det uvanlig at hun er såpass offensiv tidlig i samtalen. Det kan ha å 

gjøre med at hun har opplevd noe siden sist som hun er glad og litt stolt over å ha fått til og 

som er konkret og relativt lett å formidle. Et vanlig mønster i denne, og i andre grupper, er at 

de begynner med noe relativt praktisk og ufarlig, de «varmer opp», før de beveger seg mot 

vanskeligere tema. Det hun forteller relaterer seg i liten grad til det som på senere møter 

viser seg å være såre tema for henne, tema som jeg etter hvert skjønner at hun allerede har 

fortalt litt om, men som hun kommer tilbake til på nye og mer omfattende måter. Slik sett 

kan det være at hun griper sjansen og forteller nå som hun har noe konkret å melde og som 

fremstår litt ufarlig. Så er hennes tur «unnagjort».  

Bekreftelse og anerkjennelse 

De fleste deltakernes fremlegginger blir bekreftet og anerkjent av de andre (men som nevnt, 

og som jeg snart kommer tilbake til, i mindre grad når det gjelder Hilde). At det folk sier blir 

anerkjent, betyr ikke at det nødvendigvis blir bifalt. Om litt skal vi se hvordan anerkjennelse 

også kan ha form av motstand og kritikk.  

Generelt kan bekreftelse og anerkjennelse av talehandlinger uttrykkes på ulike måter. Et 

grunnpremiss er å gi signaler om at man lytter. Det kan gjøres mer eller mindre aktivt. En 

«passiv måte» er å ikke avbryte, å la den som snakker gjøre seg ferdig (i en relativt inaktiv 

lytterposisjon kan man samtidig signalisere ulike typer av mottaksreaksjoner gjennom ikke-
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verbale tegn som ansiktsuttrykk og kroppsspråk og slik sett vise «aktiv lytting»). En mer aktiv 

bekreftelse på at tilhørerne har lyttet, er at sekvensen etterpå gis rom og plass, oftest 

gjennom å kommentere eller stille oppfølgingsspørsmål. Men å gi plass til noens fremlegging 

kan også gis ved at den etterfølges av taushet, av at tilhørerne lar budskapet synke gjennom 

en sekvens med stillhet (taushet åpner for helt ulike fortolkninger. Som et tegn på en positiv 

anerkjennelse, eventuelt et tegn på forvirring, overraskelse, pinlighet, uenighet el.l.). En 

tredje hovedform er å ta tak i et element eller tema fra forrige taler og føre det videre, det 

jeg i kapittel 6 kalte «sammenkjeding». Det skjer flere ganger i løpet av møtet over og har 

slik likhetstrekk med umiddelbart bytte. Over tid gjøres sammenkjeding også med større 

intervaller. Når deltakere etter uker eller måneder kommer tilbake til tema andre har 

snakket om tidligere, har det likhet med utsatt bytte. Som nevnt, er utsatt bytte et 

kjennetegn ved generalisert resiprositet og moralske fellesskap preget av personlig nærhet. 

Bekreftelse og anerkjennelse glir over i hverandre. Det er likevel en forskjell. Man kan si at 

bekreftelse – er å vise at man har tatt imot. Mens anerkjennelse – er å vise at det man har 

tatt imot ansees som verdifullt. Anerkjennelse kan altså gjøres i mange former; ved å 

uttrykke ektefølte reaksjoner, stille oppfølgingsspørsmål, gi kommentarer, eller ved å 

videreføre temaet gjennom nye narrativer. 

I gruppa er det ingen som avbryter (det er det heller ikke i noen andre grupper). I 

begynnelsen av møtet gis anerkjennelse først og fremst i form av kommentarer og 

oppfølgingsspørsmål. Tidlig i møtet oppstår det også en kort sekvens av stillhet etter Martes 

fortelling fra oppveksten, kombinert med korte, verbale bekreftelser og anerkjennelser. 

Etter hvert som folk varmer opp, kommuniseres bekreftelse og anerkjennelse mer i form av 

at deltakere tar tak i et tema fra talerens sekvens og fører det videre. 

Bare én gang blir det gitt anerkjennelse i form av direkte ros. Det er når Kristin forteller om 

jobbsamtalen, hvor hun forutsetter kontekstkunnskap hos tilhørerne. Tilbakemeldingene 

vitner om at de andre allerede vet en del om hva Kristin jobber med og hva som er særlig 

krevende i arbeidet. Det danner bakgrunn for at de virker å glede seg oppriktig med henne. 

Støtten har ikke form av lettvint ros, men en anerkjennelse ut ifra at de kjenner en del av 

bakgrunnen for handlingen og skjønner at den har kostet henne en overvinnelse. 

Anerkjennelsen av Kristins fortelling gis også ved at det kommer flere oppfølgingsspørsmål 

som gir større forståelse til situasjonen og utvider konteksten for den. Denne rosen skiller 

seg slik sett fra eksempelet fra «den vennlige og ikke-dynamiske» gruppa i forrige kapittel, 

hvor det ble gitt ros på en litt «pedagogisk» og oppmuntrende måte, basert på mindre dyp 

kjennskap til konteksten handlingen sprang ut av. 

Når Marte deretter griper tak i et moment i Kristins fremlegging og bruker den til å fortelle 

noe fra egne erfaringer, er det en «sammenvevingsbekreftelse» (som jeg var inne på i kap. 

6); en anerkjennelse av at Kristins fortelling inneholder elementer og har kvaliteter som 

andre kan bruke til å forme sine egne fortellinger. Den gis en generativ kraft (her er 

oppfølgingen umiddelbar og ikke utsatt). Som jeg var inne på (i kap. 6 og 7), og skal komme 

tilbake til (kap. 10), krever denne typen oppfølging ofte en hårfin balansegang. Dersom en 
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deltaker raskt hopper over til seg selv, kan det oppfattes som at vedkommende bare bruker 

den førstes fortelling som en inngang til å komme med sitt eget. Eller dersom det som blir 

grepet fatt i egentlig var veldig perifert og uvesentlig i den forrige fremleggingen, kan det 

oppfattes som en «livbøye» og som en underminering av forrige taler. Om det da ikke gjøres 

en original og poengtert vri som får det til å framstå mer interessant enn man først skulle 

tro. I dette tilfelle er imidlertid Kristins fortelling først blitt bekreftet «i seg selv». Marte 

trekker deretter i én tråd, en tråd som, ved siden av å gi informasjon om hennes egen 

bakgrunn og erfaringer, også er med å belyse posisjonen til en av skikkelsene i Kristins 

fortelling; kollegaens posisjon. Dermed gir hun også mer næring til – og anerkjennelse av – 

fortolkningen av den historien Kristin presenterer. 

Det er lett å tenke seg at Martes fortelling inneholder mye smerte. En smerte hun ikke gir 

uttrykk for direkte, verken verbalt, ved mimikk eller kroppsspråk. Hennes skisse av en 

skjellsettende erfaring blir ikke fulgt opp av de andre. Jeg blir forbauset, men skjønner 

senere i gruppeprosessen at de andre viser at de respekterer den avstanden hun vil holde til 

sin egen sårbarhet. Fortellingen blir likevel anerkjent ved at de viser at de tar det hun 

forteller, til seg. «Åh, det visste jeg ikke …» Ikke minst kan øyeblikkene av stillhet forstås som 

uttrykk for at de andre oppfatter tyngden i budskapet. Det kan også godt være et uttrykk for 

rådvillhet, noe som ikke står i motsetning til det å ta innspillet alvorlig. 

Når Martes innspill har fått en viss bekreftelse, griper Kristin igjen ordet, nå er det hun som 

tar tak i et element fra Martes sekvens og fører det videre, i en ny retning: Om at ansatte i 

tjenesteapparatet av og til er nødt til å ta opp og diskutere ubehagelige tema med klientene 

eller pasientene de er satt til å hjelpe. Hun både anerkjenner og gjengjelder Martes historie. 

I videreføringen gjør hun temaet både mer personlig og mer allment, ved å vise til de 

grenseløse kravene i jobben, som er en erfaring av generell relevans i dagens arbeidsliv (se 

nærmere diskusjon om arbeid i kap. 11). Når hun nå ikke fører inn større, nye momenter, 

kan vi forstå det som at hun forbereder avrundingen av sin sekvens. Deretter avslutter hun 

eksplisitt ved å henvise til at nå er det andre sin tur. 

Asymmetri og balanse 
Gruppa har ikke en fast regel, verken nå eller senere, for hvordan ordet skal fordeles. Flere 

av gruppene jeg har vært i, praktiserer «å gå runden» først, for å sikre at alle får sagt noe, og 

så er ordet mer åpent etterpå. Selv om det ikke blir uttalt, praktiserer likevel denne gruppa 

delvis en regel om å følge klokka og fortsette med sidemannen. Dette følges en stund, før 

hovedsekvensene glir mer på kryss og tvers mellom deltakerne. Unntakene her er Hilde, som 

ikke får et direkte spørsmål om å være nestemann. Og Oda, som når hun får det, 

responderer med å si hun ikke vil si så mye i dag. 

De fleste deltakerne er tydelig oppmerksomme på ikke å skape ubalanse ved selv å ta mye 

plass. De begrenser egen taletid ved å avrunde fremleggingene på en måte hvor de ikke 

legger opp til spørsmål eller forlengelse av temaet og/eller de stopper seg selv: «Nok om 

meg». For nesten alle er det slik at de ikke forteller mer uten først å ha fått bekreftelse og 
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oppfølgingsspørsmål. De fleste, med unntak av Hilde, er avhengig av respons for å ta mer 

oppmerksomhet og drive egne tema fremover. 

Samlet sett er det stor forskjell på deltakerne hvor mye de snakker. Kristin sier relativt mye i 

begynnelsen, senere responderer hun mer på andres. Marte holder tidlig en kort sekvens om 

sitt eget, senere kommer hun med en kort egenfortelling, og ellers gir hun mye respons. 

Birgit har flere, lange, egenfortellinger. Hilde snakker også lenge. En viktig forskjell på de to 

er at Birgit stopper seg selv og gir åpning for de andre, mens Hildes hovedsekvens først 

ebber ut når Birgit tar tak i en tråd som hun bruker til å komme tilbake til og utdype egne 

familierelasjoner. Hun holder imidlertid ikke denne sekvensen lenge, før andre utdyper og 

fører temaene i andre retninger. 

Sigrid følger også strategien om å avrunde og avslutte egen sekvens. Men denne gangen får 

hun en vennlig påpakning; om at hun egentlig stopper for å slippe å snakke om vanskeligere 

ting. Sagt på en annen måte: Hun bruker prinsippet om egalitet og symmetri for å slippe 

unna forventninger om å tilkjennegi mer av sin egen sårbarhet. Jeg skal drøfte denne 

sekvensen nærmere et par avsnitt nedenfor. 

Trekkspillmekanisme og utsatt bytte  

På møtet er det et par eksempler på asymmetri som vedvarer underveis. Oda inntar, til 

henne å være, en uvanlig tilbaketrukket posisjon møtet igjennom. Gruppesettingen gjør det 

mulig at deltakere kan variere mellom å være aktive og passive, både i løpet av ett og 

samme møte, og mellom møter. Denne «trekkspillmekanismen» gir frihet og fleksibilitet, 

med tid og rom for å la ting synke, til å vurdere, tenke og prøve seg fram. Man kan bidra når 

det passer. Muligheten for denne type utsatt bytte er samtidig begrenset; alle må før eller 

siden komme med noe sårbart. I mellomtiden kan man bidra på et lavere eller mindre 

risikofylt nivå, ved å vise lojalitet og interesse. Det kan nevnes at dette skiller seg fra 

individualterapi, hvor klienten hele tiden forventes å være aktiv og gi råstoff til den 

terapeutiske relasjonen. Vi ser at de andre reagerer på at Oda denne gangen er 

tilbaketrukket. Etter at hun har gått, sier flere at de er bekymret og i villrede om hvordan de 

skal tolke passiviteten, som bryter med hennes vanlige posisjon. Vi ser at mangel på 

utveksling fort fører til usikkerhet om fortolkninger. Selv om det i en gruppe av denne typen 

som regel vil være noen som sørger for deling og umiddelbare bytter og som holder 

prosessen i gang, legges det fort merke til når det er mangel på gjensidighet og symmetri. 

Det gjelder kanskje særlig i en integrasjonsfase, hvor gruppa har kommet langt i å utvikle og 

balansere bytteforhold. 

Det er også andre tegn til at de strever litt med å få til å balansere symmetri og asymmetri. 

Det ene er at Birgit dominerer ved å snakke og fortelle mye. Men som nevnt over, hun gjør 

det på en måte hvor hun gir plass for andre. Senere blir et motsetningsforhold mellom 

henne og en av de andre tydeligere. Men da går det ikke på kvantitet, at hun snakker mye, 

men på hennes tilnærming til egne problemer, som en annen oppfatter som provoserende. 

Men på dette tidspunktet blir det ikke tatt opp. Det er også motsetningsforhold mellom 
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andre deltakere, som blir tydelig senere i gruppas livsløp. I begge tilfeller klarer de å snakke 

seg gjennom motsetningene slik at de forstår hverandre og den andres beveggrunner bedre. 

Gruppa har utviklet høy grad av tillit som gjør at konflikter lettere kan virke integrerende. 

Hovedinntrykket nå er at deltakerne i store trekk har funnet fram til en fruktbar rituell 

grammatikk, samtidig som gruppa arbeider med å balansere de ulike deltakernes plass og 

posisjon. Det er ujevnt fordelt i hvilken grad deltakere og fortellinger får respons, og på 

hvilken måte. Den viktigste mothaken mot symmetri, som blir tydelig på dette møtet og som 

jeg skal diskutere nærmere mot slutten av kapitlet, er Hildes posisjon. Hun blir ikke viet 

samme interesse som de andre. Når Hilde ikke blir gitt ordet eller får få oppfølgingsspørsmål 

til sin sekvens, kan det være fordi de andre kanskje synes hun har snakket nok, at de synes 

kravet om symmetri – nok taletid til henne – allerede er oppfylt. Det kan også være at hun 

forteller på måter som ikke oppfyller innholdsmessige og formmessige kriterier for hva som 

regnes som verdifullt å dele og gi (se kap. 10 om bekjennelser). 

Til sammenlikning ser vi at asymmetri og mangel på gjensidighet i Odas relasjon til gruppa 

umiddelbart fører til ulike tolkninger av mulige årsaker og til selvransaking blant deltakerne, 

inkludert diskusjon av mulige stratgier for å dra henne mer inn i bytteprosessene. Uka etter 

setter imidlertid Oda selv temaet på dagsorden. 

Neste møte – åpen tematisering av tillit 

Møtet vi her har fått innblikk i er et udramatisk møte, et møte uten åpne konflikter eller 

skjellsettende fortellinger om sårbarhet. På møtet uka etter arter det seg annerledes. Det 

skjer blant annet ved at tillit og mangel på tillit for første gang blir tatt opp som eget tema.  

Tuva åpner som vanlig: «Er det noen som vil begynne?» Oda griper ordet umiddelbart: «Ja, 

jeg kan tenke meg å begynne». Jeg legger merke til at hun har en mer offensiv 

kroppsholdning enn sist uke. Da hadde hun sittet litt tilbaketrukket, med hendene 

beskyttende over brystet. Hun hadde sagt lite og gikk før de andre, og det ble (som vist over) 

snakk om det etter at hun hadde gått, om de skulle ha prøvd mer å få henne med i samtalen. 

Nå gir hun inntrykk av å ha bestemt seg for hva hun skal si: «Jeg har tenkt mye på det, særlig 

den siste uka, om jeg skal trekke meg fra gruppa». Mens hun forklarer hvorfor, og sier at det 

koster henne en del å si dette, tvinner hun hendene, vipper bakover på stolen, ser opp i 

taket og fester blikket andre steder enn på dem som sitter rundt henne. Kroppsholdningen 

er utilnærmelig, hun gir inntrykk av å være på samme tid usikker og målrettet. Hun 

fortsetter: «Det handler om tillit, og om tilhørighet. Det handler om at jeg kjenner at jeg må 

legge igjen fagligheten min utenfor. Jeg føler at jeg ikke får bruke hele meg, at jeg ikke kan 

være hele meg her». Oda er utdannet, og jobber som, vernepleier. Hun har ofte brukt 

begreper og perspektiv fra faget sitt på gruppemøtene. Det har som regel vært uttrykk som 

lett lar seg forklare og innfallsvinkler som ikke er spesielt kompliserte.  

Flere av deltakerne reagerer umiddelbart og sier at de ikke har sagt noe om at hun ikke 

kunne bruke fagligheten sin og at dette skjønner de ikke. Det blir litt prat frem og tilbake, de 

vil vite hva som gjør at hun oppfatter det sånn. Etter hvert presiserer Oda: «Jo, men Kjetil 
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har sagt, han har sagt rett ut, at han ikke kan fordra terapeuter!» De andre gir uttrykk for 

forbauselse, de har ikke tenkt sånn på det. Kjetil selv kan ikke respondere, han er ikke til 

stede i dag. Alle de andre kommenterer, flere sier at de synes det er fint at Oda ofte bringer 

andre måter å se ting på inn i samtalene. Én mener at når Kjetil har sagt at han ikke kan 

fordra terapeuter, så er det fordi han har dårlige erfaringer med behandlere: «Det er ikke 

noen kritikk av deg og det du står for, av det du driver med!» Noen tar opp igjen hvordan det 

hadde vært på forrige gruppemøte, at Oda hadde snakket lite.  

Odas utspill har åpenbart åpnet en dør for flere. I forlengelsen av hennes sekvens sier Marte 

rolig: «Ja, det er det flere som lurer på, om de har noe på denne gruppa å gjøre ...» Hun 

legger til at hun har spurt seg om hun egner seg til å gå i gruppe, om dette er noe for henne. 

Flere reagerer ved å si at de håper hun ikke slutter, at hun er viktig for gruppa. Deretter er 

det Hilde som følger opp med det samme: «Jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier. Jeg har 

tenkt mye av det samme som deg. Jeg lurer på om jeg skal være med her (…) Jeg vet ikke, 

om jeg føler meg hjemme i gruppa». Så tar hun opp hvordan det forrige møtet var for henne, 

at hun føler seg oversett, og at hun har hatt det vanskelig siden sist. Hun sier at de «gikk 

runden» rundt bordet og at ordet ble gitt til alle, utenom henne. De andre reagerer litt 

nølende. Noen er stille, et par andre er forbauset; de kan ikke huske at ikke hun fikk ordet, at 

de ikke gikk runden. Jeg legger merke til at ingen sier til Hilde at hun er viktig for gruppa, slik 

de gjorde overfor Marte.  

Dette er første gang temaet om tillit og tilhørighet formuleres åpent etter at jeg begynte å 

følge gruppa. Jeg har grunn til å tro at det også er første gang for dem, i hvert fall i denne 

formen; når temaet kommer opp senere, gir ikke deltakerne på samme måte uttrykk for at 

de må over en terskel og at det er skummelt å bringe frem spørsmålet, slik Oda gjør nå.  

Fra «en gruppe på vei» i kapittel 6 husker vi at Irene stilte et liknende spørsmål, i en langt 

mer anklagende form. Da tolket jeg det – i tillegg til å være uttrykk for Irenes personlige stil – 

som uttrykk både for et grunntema i etableringsfasen, om deltakerne føler seg «inne eller 

ute» av gruppa, og dernest for en stormende modus der mye dreier seg om definisjonsmakt. 

I tidlige faser av gruppearbeidet, hvis deltakere er i sterk tvil om de skal gå i gruppe, ser det 

ellers ut til at en vel så vanlig strategi er at deltakerne tier om dette temaet eller de slutter. 

Deltakere som slutter i tidlige faser gjør det ofte brått, uten å begrunne det overfor gruppa 

eller varsle på forhånd. Samme sted sa jeg også at det vedvarende spørsmålet om fortsatt 

deltakelse er eksempel på hvordan et tema kan opptre i ulike modus og faser og i større eller 

mindre grad endre meningsinnhold (og slik sett bli til en annen type tema). 

Vi husker at Yalom og Leszcz sier at i integrasjonsfasen er ikke hovedtema kampen om 

dominans og hva som skal gjelde som spilleregler i gruppa, men hver enkelt deltakers kamp 

med seg selv og sin egen, indre motstand. Grunnmetaforen har skiftet fra «inne-ute» i den 

formende fasen til «nær-fjern», til grader av intimitet og nærhet. Selv om spørsmålet Oda, 

Marte og Hilde stiller konkret dreier seg om «inne-ute», oppfattet jeg det vel så mye som et 

spørsmål om aksept og nærhet; «The members primary anxieties have to do with not being 

liked, not being close enought to others, or being too close to others» (Yalom & Leszcz, 2005, 
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s. 319). Oda ber om å få aksept for «hele seg». Marte stiller spørsmål ved seg selv og om hun 

«egner seg» til å gå i gruppe. Hilde er i tvil om hun «føler seg hjemme» i gruppa. Regulering 

av avstand og nærhet er fremtredende når deltakerne snakker om relasjoner til familie, 

venner og kolleger, slik som Birgits fortellinger fra hjemmesfæren, og det er, som vi ser, et 

tema som spilles ut i gruppa, deltakerne imellom. 

I dette tilfellet er det spesielt at det på ett og samme møte er hele tre deltakere som 

tematiserer egen tilstedeværelse. Når temaet kommer opp senere, er det gjerne én, høyden 

to deltakere som tar det opp. Selv om det er et tema som kommer opp med jevne 

mellomrom i denne og de andre gruppenes levetid, uttrykker ikke deltakere at de går lei 

eller opplever det mer slitsomt enn andre tema. Temaet har nå endret form og til dels 

mening og kan bli brukt som en inngang til å finne ut hva som ligger bak, hva frustrasjonen 

og tvilen er uttrykk for. 

Å gå foran og prøve en ny vei 

Når Oda sier – og viser – at det for henne ikke er tilstrekkelig tillit i relasjonen mellom henne 

og gruppa, tar hun et stort steg. I en viss forstand fremmer hun en «anklage», men hun gjør 

det overfor kollektivet, ikke enkeltvis (delvis i motsetning til Irene i kap. 6). Fordi hun gjør det 

ved å vise sårbarhet, virker anklagen «inviterende». De andre blir ikke bedt om å ta imot og 

akseptere sider ved en person som forskanser seg, men en som er villig til å overlate noe 

dyrebart i de andres varetekt. Slik sett kan vi si at Oda viser de andre tillit når hun anklager 

dem for ikke å vise tillit, ettersom hun gjør det på en måte som åpner for utveksling og 

refleksivitet.  

Skal det bli dynamikk og utvikling i samhandlingen, må noen tørre å gå foran – å begynne, og 

så se responsen. Noen må tørre å ta risiko. Man må tørre å skape en asymmetri og satse på 

at den blir «veid opp» av de andre og at giveren ikke forblir i en underlegen og sårbar 

posisjon. I en analyse av kreative prosesser i arkitektfirmaet Snøhetta, tar Aina Landsverk 

Hagen og Gudrun Rudningen (2012) i bruk Georg Henriksens studie av Naskap-indianerne 

(2010). Stammen har ikke formelle hierarkier og utøver situasjonsbestemt lederskap, på 

liknende måte praktiserer Snøhetta stor grad av egalitet hvor lederfunksjoner kan byttes på. 

Hos indianergruppa er en «(…) wotshimao, den dyktige Naskapijegeren som drar ut på jakt i 

håp om at de andre raskt vil følge etter» (Hagen & Rudningen, 2012, s. 275). Til forskjell fra i 

selvhjelpsgrupper, er det hos indianerne ikke hvem som helst som kan dra ut på jakt og 

forvente å få selskap, man må være en så dyktig jeger at andre vil synes det er verdt å følge 

etter. På den annen side; i Selvhjelp Norges ideologi er vi alle potensielle «wotshimaoer» 

som kan dra ut på jakt i eget, indre landskap, vi er «eksperter på oss selv». Slik er alle 

kvalifisert til å lede an i perioder. Men for noen fungerer det ikke, slik tilfellet er for Hilde, 

hvor vi har sett at de andre i liten grad er villig til å gå inn i hennes fortellinger. I 

oppstartsfasen forsøker igangsetteren i en viss forstand å vise frem atferden til en 

wotshimao. Igangsetteren risikerer imidlertid lite, fordi relasjonen til gruppa ikke er basert 

på reell, autentisk gjensidighet. I den virkelige jakten gjelder det derimot å tørre å være 

kreativ, å tørre å ta risiko i passe porsjoner, med riktig timing. Her ser vi paralleller til 
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Baumans skille mellom roller som «hyrde» og «veiviser». Der hyrden passer på flokken, er 

veiviseren en som i større grad utøver lederskap gjennom eksempelets makt (se kap. 5). 

Å gi noe av verdi 

Både Sigrid og Oda blir aktivt speilet av de andre deltakerne, de får reaksjoner og 

tilbakemeldinger på sin rolle i gruppa. Hildes mer problematiske rolle blir derimot ikke 

tematisert direkte. Sigrid og Oda fortsetter i gruppa, Hilde slutter et par møter senere. Det 

skjer på en uproblematisk måte, ved at hun selv kommer frem til at hun ut fra livssituasjonen 

ikke har kapasitet til videre deltakelse. I drøftingen av «en gruppe på vei» i kapittel 6, så vi et 

ganske likt mønster, hos en gruppe i en tidligere fase, hvor deltakere hvis rolle ble tematisert 

– eventuelt kritisert – fortsatte, mens de mer utematiserte sluttet. Vi kan si at mangel på 

tematisering av deltakeres posisjon i gruppa – også når den befinner seg i integrasjonsmodus 

– indikerer mangler og ubalanse i bytteforholdet: Når deltakere ikke bringer tilstrekkelig av 

verdi til fellesskapet eller «stjeler» av fellesressursene, er det avgjørende at gruppa gir 

reaksjoner, at man forsøker å integrere deltakeren i utvekslingen. Det vil som oftest si at 

vedkommende får noe overraskende, som han eller hun ikke har bedt om, men som kan vise 

seg å være av stor verdi. 

I Sigrids tilfelle deler hun først tunge opplevelser fra jobbsituasjonen. Når hun avslutter, uten 

å ha vist tilstrekkelig sårbarhet og med en begrunnelse om å ta hensyn til fellesskapet ved 

ikke å skape asymmetri, får hun en uventet reaksjon. Hun blir gjort oppmerksom på at det 

hun deler ikke er tilstrekkelig, at hun avskjærer seg selv før hun nærmer seg noe mer 

risikabelt og verdifullt. Sigrid tar påpekningen til seg, hun våger å fortelle mer, det fører til at 

hun kommer fram til en erkjennelse med mye større tyngde; at hun redd for å bli syk igjen. 

Sigrid går fra det praktiske til det underliggende og sårbare og signaliserer at livssituasjonen 

ikke kan fortsette på denne måten. Gruppa hjelper henne til å skape nærhet og avstand til 

seg selv på samme tid.  

Sigrid deler ut noe til fellesskapet, mens det hun får tilbake er rettet mot henne som 

enkeltperson og slik mer dyadisk og med gavekvaliteter. Man kan si at gjennom de andres 

vennligsinnete motstand får Sigrid en slags gave, en gjenytelse som hjelper henne til å ta 

større risiko. En annen innfallsvinkel er å si at gruppa gir Sigrid en gave som hjelper henne til 

å gi en gave til seg selv; å lete etter ubearbeidede ressurser, å se at det hun i liten grad har 

villet forholde seg til kan være av verdi. Det hun først delte blir omformet til en mer verdifull 

ressurs for henne selv, og antakelig for de andre. Ressurser for deling- og gavebytte ligger 

ikke klart forhåndslagret, de skapes og identifiseres i stor grad underveis gjennom de 

fortolkende prosessene i gruppa, utvekslingen mellom deltakerne er redskapet for å forme 

dem.  

Gruppa som helhet befinner seg i en integrasjonsmodus der de andre deltakerne har mye 

kunnskap om Sigrids livssituasjon og hvor de har opparbeidet mye erfaring fra 

samhandlingen seg imellom. De andre deltakerne har sett et gjentakende mønster hos Sigrid 

som det er vanskelig å nekte for, slik kan de øve intern og troverdig «kildekritikk». 
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Sigrid prøver å vike unna sine egne stengsler ved å ta mindre plass (jfr. poenget fra 

Yalom og Leszcz i kap. 6 om at deltakere i en integrasjonsfase først og fremst slåss med egen, 

indre motstand). Det å fortelle er risikofylt. Man vet ikke hva slags reaksjoner som vil 

komme, om det som gis vil bli tatt imot eller ikke, og på hvilken måte. Å stille spørsmål og gi 

andre oppmerksomhet er tryggere. Mange deltakere bruker kommentarer og 

oppfølgingsspørsmål for å unngå å komme i fokus, å slippe gi ut sårbare ressurser. Hilde er 

derimot villig til å stille seg i sentrum. Men som Irene (i kap. 6 og 7), gjør hun det ved å utøve 

en viss grad av negativ resiprositet, hun krever (for mye) oppmerksomhet, i tillegg til at det 

hun deler, ikke oppfattes som å være tilstrekkelig verdifullt. De andre har ved flere 

anledninger stilt undersøkende og til dels kritiske spørsmål og forsøkt å grave litt dypere i 

Hildes fortellinger - men Hilde justerer seg lite i dette henseende. Samtidig kan hun også gi 

en del oppmerksomhet og kommentarer til andre og hun viser at hun kan sette seg i andres 

sted, hun er slik delvis med i utvekslingen. Jeg tror mangelen på korrigerende respons har å 

gjøre med at gruppa oppfatter det som at hun ikke har kapasitet eller ønske om å ta imot en 

slik type gjenytelse. I andre grupper har vi også sett at deltakere kan signalisere en form for 

sårbarhet som andre er redde for å tematisere. Mens i Sigrids tilfelle er det antakelig 

avslørende at hun – når hun blir presset – viser sårbarhet på en på samme tid ektefølt og 

kontrollert måte, som ikke skremmer de andre. Slik signaliserer hun at hun ønsker en viss 

form for motstand, å bli aktivt og ærlig speilet, noe Hilde ikke gjør. Motstand, som blir tatt 

imot, bidrar derimot til at bytteforholdet opprettholdes og videreutvikles.  

Jeg vil nevne et annet eksempel fra gruppa, hvor gjensidighetsprinsippet blir brutt – og 

påpekt. På et møte viser det seg at Tuva anser seg å ha en slags hjelperolle overfor de andre. 

Dette får en ellers sindig deltaker til sjokkert å utbryte: «Hva, er du her for vår skyld?!» Det 

fører til en diskusjon om motivasjonen for å gå i gruppe, Tuva blir litt beskjemmet, og 

innrømmer at det er vel ikke helt slik likevel, hun går der fordi hun trenger det.  

På dette tidspunktet er gruppa kommet langt i integrasjonsfasen, reaksjonen fra de andre 

kommer umiddelbart og stadfester grunnprinsippet for den rituelle grammatikken: 

Bytteforhold basert på likeverdig og genuin gjensidighet, med målsetting om personlig 

transformasjon. Det lar seg bare gjøre ved å usette seg for risiko gjennom å både gi og å 

motta.  

Et annet tegn på at gruppa er i en moden integrasjonsmodus, er hvordan deltakerne ofte kan 

le av seg selv og hverandre, spinne videre på metaforer og erte hverandre. To av deltakerne 

har flere ganger småkranglet med hverandre, et par ganger har det hatt en mer alvorlig 

karakter. De har kommet fram til at de ofte forstår ting helt ulikt, og de ser klare paralleller 

til relasjoner de har vært i som har gitt dem ulike slagsider. Når det nå kommer opp et tema 

begge kjenner igjen som en av knutene mellom de to, sier den ene: «Å ja, du begynner med 

det der igjen, nå. Da får jeg vel bare holde kjeft, jeg da!». Alle humrer. Når én bruker et bilde 

med en ryggsekk med hull i bånn og illustrerer hvordan hun hiver alle problemene oppi, og 

«Så er alt borte!», repliserer en annen: «Åh, jeg er helt motsatt, jeg hiver alt oppi, og det blir 

aldri borte!» Sekvensen leder til varm latter basert på dypt alvor, hvoretter det faller 
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kommentarer om ryggsekker med ulik bunn og typer av sikring, samt ulike teknikker for å få 

oversikt over innholdet, eventuelt for å unngå å se hva man måtte bære med seg. 

«Takk for tilliten» 

Et spesielt tilfelle er en hendelse på et senere møte hvor Kristin deler en fortelling, som i 

særlig grad treffer Marte. I en sekvens forteller Kristin mer om angsten hun strever med, 

hvordan den innvirker på handlingene hennes i hverdagen og hun gir glimt av traumatiske 

opplevelser fra oppveksten. Skjelettet i historien er ikke nytt, hun har gitt glimt av det 

tidligere. Men denne gangen gir hun flere opplysninger og mer kontekst, som gir oss et 

inntrykk av hvor dypt mønstrene sitter. Blant annet beskriver hun hvordan hun tar 

forholdsregler når hun går inn og ut av huset, som tar henne et kvarters tid hver gang. 

Hvordan hun har en vane på jobben som kollegene erter henne vennskapelig for, men som 

er mye mer alvorlig enn de aner, det er forholdsregler hun må ta mot angst-anfallene. Og 

hun binder delene mer sammen ved å peke på at det er en sammenheng mellom alle 

forholdsreglene hun tar og det plutselige tapet av moren da hun var barn, og hvordan faren 

senere alltid var veldig engstelig for at det skulle skje henne noe. Når hun signaliserer at hun 

er ferdig med fortellingen, sier Marte stille: «Takk for tilliten. Takk for at du delte dette med 

oss». Det er svært overraskende at det er Marte som sier dette. Hun kan ellers gi 

anerkjennelse til folks handlinger eller praktiske problemer, men er svært påholden med å gi 

direkte anerkjennelse til de andres følelsesmessige vansker. Marte oppfatter det Kristin 

deler, som en gave. Ved at Kristin blottstiller deler av seg selv, uten å kreve noe tilbake, gir 

hun gruppa tillit.  

De gangene ordet «tillit» blir tatt i bruk, er enten når den kommer litt overraskende eller er 

spesielt notérbar, eller når den mangler eller står på spill, slik vi har sett over. Når den bare 

«er» der, tematiseres den ofte også, men på mer indirekte måter. Ved å tilkjennegi hva 

gruppa betyr for en, ved å stadfeste at «her kan jeg være meg selv», eller ved først og fremst 

ved «å gjøre» den; å vise tillit gjennom å overlate verdifulle ressurser til de andre. I dette 

tilfellet virker graden av tillit å være så overraskende at Marte spontant takker. Hun hadde 

ikke forventet å bli gitt en slik form for anerkjennelse. En anerkjennelse hun antakelig også 

er uvant med i andre sammenhenger. 

Ritualisert resiprositet 

Som jeg har poengtert i flere kapitler (5, 6, 7) har AA ritualisert og strukturert det sosiale 

byttet i mye større grad enn SN-grupper; det byttes ikke direkte, men sirkulært gjennom 

«the sharing circle». Her vil jeg fremheve at det i AA-grupper ikke er lagt opp til 

forhandlinger eller åpent tolkningsarbeid av hva som gjelder som verdifulle ressurser og 

ikke: Slik jeg forstår det, er alle narrativer i grove trekk forhåndsdefinert som verdifulle. Om 

du ikke gir et narrativ selv, gir du stillhet og oppmerksomhet til de andres narrativer i bytte. 

Det er heller ikke lagt opp til prosesser som avklarer om narrativet blir mottatt eller ikke: Det 

forutsettes at alle ressurser tas imot. Mottaket av det som deles er ritualisert gjennom 

standardfrasen som møteleder alltid gir siste taler: «Takk for at du delte dette med oss, 
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Kristin». Det kan nevnes at dette er en talemåte som i de senere år har spredt seg og fått 

fotfeste i helse- og sosialfaglig arbeid og som også kan brukes i offentlige sammenhenger, for 

eksempel når noen har stått frem med et personlig narrativ på en konferanse eller i et tv-

program: «Takk for at du ville dele dette med oss». Jeg har bare hørt uttrykket brukt når 

narrativet omhandler personlige, i mer eller mindre grad, vanskelige erfaringer. Det brukes 

for eksempel ikke for å respondere på folks fremlegging av meninger, synspunkter eller ikke-

intime erfaringer. Frasen knyttes altså til narrativer i form av bekjennelser (se kap. 10). 

Man kan si at AAs praksis har «passiv» og bekreftende valør (dette samsvarer med Brottveits 

tidligere nevnte poeng om det ikke-moderne i å underkaste seg en høyere makt, se kap. 2). 

Man gir og tar imot ressurser etter rituelle regler, uten åpne forhandlinger om delingen eller 

gavens personlige relevans for andre enkeltdeltakere (jfr. forbudet mot «cross-talk» og 

diskusjoner i AA-grupper). Det som gis skal ha relevans for den som gir, og da forutsettes det 

at den har relevans også for kollektivet. Eller man kan se det slik at det er lagt opp til at hver 

enkelt får avgjøre narrativets relevans for sin egen del. 

Spørsmålet om delingen/gavens relevans er viktig. Graden av relevans er med på å avgjøre 

om noe skal betraktes som ressurs. I AA-grupper, og antakelig i andre selvhjelpsgrupper som 

er konstituert rundt et felles inngangsproblem, vil spørsmålet om relevans være mindre 

prekært, fordi en del av forhåndsdefinisjonen er gjort gjennom å ha et felles problem.271 I 

tillegg vil – i grupper modellert etter 12-trinnstradisjonen – spekteret av hva som gjelder 

som en verdifull ressurs være smalere, fordi det ikke er lagt opp til spørsmål, oppfølging og 

andre former for validering av i hvilken grad narrativet er av verdi. Det er mer åpenbart hva 

en ressurs «er» og man fremmer ikke åpne forhandlingsprosesser om definisjon og 

identifisering. Modellering av ressurser sikres også gjennom AAs grunnleggende tekster og 

mester-svenn-modellen for læring hvor novisene observerer og tilegner seg hvordan 

narrativer presenteres gjennom å lytte til erfarne deltakeres fortellinger. Slik sosialiseres 

medlemmene inn i hva som regnes som å ha verdi i bytteprosessen. 

Oppsummering 

Gjennom en detaljert fremstilling av et helt gruppemøte og enkelte sekvenser fra den 

samme gruppas møte uka etter, har jeg ønsket å vise bytteprosesser i en gruppe som i store 

trekk befinner seg i en integrasjonsfase. Analysen av mikrosituasjoner, og hvordan de glir 

over i hverandre, får frem hvordan deltakerne balanserer de sosiale byttene og forsøker å 

skape symmetri i utvekslingen, samtidig som det er nødvendig å tørre å ta risiko for å skape 

tilstrekkelig ubalanse og transformasjonspotensial. 

Vi ser at deltakerne ofte starter med å fortelle om relasjoner og hendelser på en praktisk 

orientert måte, blant annet fra jobbsammenheng, før de selv, eller via spørsmål og 

                                                      
271 Det betyr ikke at grupper organisert rundt et felles inngangsproblem ikke vil ha diskusjoner omkring 
relevans, men at de har et annet utgangspunkt og antakelig vil ha en annen form. I AA er inngangsproblemet 
ekstra tydelig fordi det dreier seg om konkrete handlinger: Å drikke. Oppgaven er å stoppe handlingene (da må 
du som oftest bakenfor handlingen til «det egentlige» problemet).  
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kommentarer fra de andre, beveger seg mot en mer følelsesmessig orientert fremstilling. 

Samtidig endres i stor grad fokus fra mer distanserte relasjoner til relasjoner til signifikante 

andre, som oftest familiemedlemmer, eller til reaksjons- og handlingsmønstre som gjør seg 

gjeldende på tvers av ulike typer relasjoner.  

I denne prosessen valideres det den enkelte deltaker bringer til torgs gjennom ulike typer 

bekreftelser og anerkjennelse, eventuelt mangel på slike. Utvekslingene i form av 

kommentarer, oppfølgingsspørsmål, stillhet og sammenvevingsbekreftelser krever finstemte 

fortolkninger og innebærer forhandlinger om hva som ansees verdifullt å dele og overbringe, 

og hvordan det som gis, kan tas imot, valideres og eventult videreføres.  

Denne gruppa preges av egalitet og mye god vilje, både når det gjelder å ta imot og forvalte 

andres sårbarhet, og ved at de fleste deltakerne tar risiko ved selv å gjøre seg sårbare. 

Gruppa har opparbeidet mye tillit og praktiserer en rituell grammatikk hvor få regler (i denne 

fasen) formuleres eksplisitt, deltakerne har utviklet en høy grad av samforståelse om 

hvordan symmetri og asymmetri kan balanseres, og hva som teller som ressurser i delings- 

og bytteprosessene.  

Jeg har tidligere vært inne på (kap. 6) hvordan tilsynelatende samme tema kan gå igjen i 

flere faser, men endre mening og uttrykkes i en annen modus. Vi ser at flere deltakere tar 

opp et tema som dukker opp med ujevne mellomrom; om de skal slutte i gruppa eller ikke. 

Her virker det å være uttrykk for det som Yalom og Leszcz regner som et grunntema i en 

tillits- og integrasjonsfase; i hvilken grad man oppfatter seg å være nær eller fjern andre 

mennesker, i gruppa så vel som i relasjoner til singifikante andre. Hilde, som virker å være 

minst integrert i bytteforholdene, uttrykker til dels en fjern- nær problematikk, men i like 

stor grad en inne-ute orientering. Hun har, i større grad enn de andre, videreført elementer 

av en formingsmodus og i noen grad tema fra stormingsmodus, blant annet ved at hun er 

tilbøyelig til å legge ansvar for relasjoner på andre.  

Det fremgår imidlertid tydelig at deltakere kan være påholdne med å dele, og likevel være 

integrert i utvekslingen, ved å vise «god vilje» til å lytte og gi anerkjennelse, slik som Marte. 

En avgjørende faktor er fravær av negativ resiprositet, en forutsetning for at det byttes, er at 

det ikke stjeles. Når det gjelder Hilde, ser det ut til at de andre oppfatter det som at hun tar, 

men ikke gir nok av verdi (noe hun selv innser etter hvert, tar konsekvensen av, og slutter). 

Et trekk ved selvhjelpsgrupper av SN-type, hvor man ikke har en leder og det sosiale byttet 

ikke er strukturelt fastlagt, er at deltakere kan veksle på å være aktive og passive og i 

perioder selv regulere hvor mye og hvordan de involverer seg. En slik trekkspillmekanisme er 

uttrykk for et relativt stort rom for utsatt bytte.272 Deltakere kan, med andre ord, gi lite i 

perioder, det forutsetter imidlertid at de lar være «å stjele», og at de underveis gir en viss 

bekreftelse og anerkjennelse til andre og derigjennom til fellesskapet.  

                                                      
272 En slik trekkspillmekanisme ser også ut til å være virksom i mer strukturerte grupper (slik som AA), dersom 
det ikke forutsettes at alle skal bidra på hvert møte.  
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Det kanskje viktigste deltakerne kan gi hverandre, er aksept og anerkjennelse. Som Oda 

formulerer det eksplisitt når hun tar opp sin opplevelse av manglende tillit og tilhørighet; 

hun vil bli anerkjent som en hel person. Det ligger en tilsynelatende motsetning mellom 

denne forventningen om helhet og at selvhjelpsgruppa er en svært avgrenset arena hvor 

deltakerne bare ser deler av hverandre, de delene de selv viser fram. Dette illustrerer for det 

første hvordan personens subjektivitet og autentiske indre betraktes som ens «egentlige» 

identitet, og det er denne man søker anerkjennelse for. For det andre, ser vi at deltakerne 

over tid mister en del av kontrollen over egen selv-presentasjon. Gradvis vil det fremtre 

mønstre som andre tolker og responderer på, som avsenderen ikke nødvendigvis er seg 

bevisst eller har ønsket å formidle. Når Sigrid deler noe på en måte hun antakelig oppfatter 

som «ufarlig», tematiseres – overraskende for henne selv – hennes rolle i gruppa. Hun får 

noe hun ikke har bedt om, men som det viser seg at hun har bruk for. Gruppa gir Sigrid 

motstand «med god vilje» og viser at de har observert «egentlige» sider ved henne. De 

bekrefter og anerkjenner eksistensen av hennes indre, problematiske stengsler og viser dem 

fram for henne. Når Sigrid tar imot kritikken, evner hun å gjøre den til en ressurs med 

gaveliknende kvaliteter. Det bidrar til å omdefinere det hun først delte, fra å være praktisk 

orientert til å danne et utspring for «det egentlige». Med andre ord: Ressurser skapes og 

forhandles frem gjennom finstemte utvekslinger.  

I disse prosessene går det fram, som jeg drøftet i kapittel 6, hvordan deltakere som blir aktivt 

speilet og «sett», ved at de andre deltakerne åpent tar opp deres rolle og fremtreden i 

gruppa (Sigrid og Oda), virker å få mer igjen for deltakelsen enn deltakere hvis fremtreden 

ikke blir direkte tematisert (Hilde). 

Til slutt brukte jeg igjen AAs delingslogikk som en «stilisert» kontrast til premisser for sosialt 

bytte i SN-grupper. I AA er det i stor grad gitt at det som deles, representerer en ressurs, 

både for giver og for fellesskapet. Mens i SN-grupper forhandles det om det som gis er av 

verdi, og om det aksepteres eller ikke. I SN-grupper er det ofte usikkert i hvilken grad det 

som tas imot, reelt blir akseptert og om ressursen er av verdi for andre (noe som belyser det 

teroretiske poenget om at deling i «ren form» til dels dreier seg om en annen type 

gjensidighet enn i gavebytte, kap. 7). Slik har denne type forhandlinger større likhetstrekk 

med utvekslingsprosesser i kontekster utenfor selvhjelpsgruppa enn det AA-grupper har; I 

SN-grupper forhandler man om hvordan gi og få anerkjennelse i sosiale relasjoner som er 

preget av senmodernitetens verdier om individets fleksibilitet. Læringsprosessene i gruppa 

dreier seg i stor grad om å utvikle en slik kunnskap om hvordan ressurser kan formes, 

utvikles og utveksles, både i gruppa og i deltakernes øvrige livsverden. 

I neste kapittel skal jeg drøfte nærmere hvordan grupper kan forhandle om hva som skal 

ansees å være av relevans og ha verdi i samtalene, det vil si hva man snakker om og hvordan.
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Kap. 9 Forhandlinger om relevans – hva skal vi snakke om, 

og hvordan? 

 

De foregående kapitlene har lagt vekt på få frem sammenhenger mellom etablering og 

forvaltning av tillit og prinsipper for deling og gavebytte. Vi har sett betydningen av at roller 

og posisjoner utformes slik at de bygger oppunder en egalitær struktur og en balansering av 

symmetri og asymmetri i hva, hvor mye og hvordan det byttes. Vi har også fått et innblikk i 

kriterier for at noe skal telle som verdifulle ressurser, knyttet til visse kvaliteter omkring 

autentisitet og sårbarhet, og antydet at dette må formidles på bestemte måter for å oppnå 

gyldighet. 

I dette kapitlet skal jeg forfølge dette siste poenget og undersøke enkelte aspekter ved det 

deltakerne gir, eller forsøker å gi. Alle grupper må forhandle seg frem til en overordnet, 

felles forståelse av hva som er verdifullt å gi og motta; med andre ord, hva man skal snakke 

om, og hvordan. En slik felles forståelsesramme er nødvendig for å utvikle en 

integrasjonsmodus og danne grunnlag for flyt i bytteforholdene. Vi skal se hvordan særlig 

avgrensning av og forsøk på å sirkle inn relevante samtaletema inneholder både muligheter 

og snubletråder når det gjelder å bygge felles, kulturelle koder. Jeg vil drøfte hvordan 

kulturelle koder for å uttrykke subjektivitet og autentisitet kan fremtre direkte eller mer 

indirekte, noe som gir variasjon i hvordan – og i hvilken grad – gruppa forhandler åpent om 

hva som regnes å være av verdi i bytteprosessene. Her vil jeg vise hvordan variabler knyttet 

til deltakeres kulturelle og sosiale bakgrunn kan ha betydning. 

Jeg vil nevne at jeg flere steder har vært inne på begrepene subjektivitet og autentisitet, 

subjektivitet ble drøftet i kapittel 2, og autentisitet – i en foreløpig og skissemessig form – i 

kapittel 5 og 6. I de neste kapitlene, særlig i kapittel 11, vil jeg gå nærmere inn på former for 

autentisitet og hvordan dette håndteres i gruppene. Her er det tilstrekkelig å peke på at 

idéer om personlig autentisitet viser til verdsetting av å vise frem sitt ekte og egentlige jeg og 

i stor grad la følelser og ens indre subjektivitet være rettesnor i sosiale relasjoner.  

Utgangspunktet for gruppesamtalene er at deltakerne skal snakke om noe som oppleves 

personlig, noe som er av følelsesmessig verdi for den enkelte. Antakelsen er at det som har 

verdi for den enkelte, ofte også vil være av verdi for andre, for fellesskapet. Å kommunisere 

det man opplever som følt og «sant» uti fra seg selv vil berøre andre og skape gjenkjennelse 

og identifikasjon. Denne antakelsen – eller betydningen av denne antakelsen – er spesielt 

viktig i selvhjelpsgrupper av SN-type, fordi man setter sammen grupper på tvers av etablerte 

problemkategorier. Det innebærer tro på at fortellinger som på overflaten er ulike, kan 

belyse hverandre og uttrykke felles tema. Tilnærmingen er universalistisk i betydningen å 

søke bakenfor overflatefenomenet eller «symptomet», etter de fellesmenneskelige følelsene 

som vi alle kan kjenne oss igjen i: 
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I selvhjelpsgruppene er fokuset på livsmestring og økt livskvalitet. Med 

dette som utgangspunkt er det enklere å tenke seg at grupper sammensatt 

av mennesker med forskjellig problemer kan ha mye å tilføre hverandre 

selv om problemene har ulike navn (…) Ofte handler opplevelsen av 

problemet om manglende mestring i hverdagen, og denne opplevelsen er 

ofte «lik» uavhengig av hva problemet heter. Maktesløshet og avmakt, 

tristhet, sorg, lavt selvbilde er ofte felles stikkord.273 

Å bygge en «kultur» i gruppa dreier seg i stor grad om å finne fram til en felles oppfatning av 

hva som skal telle som verdifullt å gi og ta imot og hvilken form bytteforholdene kan ha. Hvis 

vi hovedsakelig forstår kultur som delt kunnskap  (Barth, 2002; Vike & Haukelien, 2017) kan 

vi si at deltakerne nærmer seg hverandre ved å bygge felles kunnskap og forventninger om 

hva som skal ansees å ha verdi, og hvordan det som er verdifullt, kan forvaltes. 

Forhandlinger om hva som skal forstås som ressurser er en viktig del av de tillitsskapende 

prosessene i gruppa og er derfor mest fremtredende og prekære i gruppenes etableringsfase 

og konflikt- og konsolideringsfase, en tid etter at igangsetteren er ute, folk er blitt litt kjent 

og tør å være mer direkte med hverandre samtidig som de forsøker å finne frem til en 

omforent forståelse av hva som skal være gruppas fellesgoder (Vike & Haukelien, 2017). Å 

identifisere verdifulle tema og finne fram til gode bytteforhold er en del av gruppers streven 

etter å forme en rituell grammatikk. 

Mye av potensialet for læring og transformasjon ligger i at det individuelt erfarte får ny form 

og betydning ved å bli formulert og synliggjort, og gjennom reaksjonene fremstillingen 

skaper hos de andre i gruppa. De kan bekrefte og/eller se noe annet i fortellingen enn du 

selv gjorde. De kan oppfatte at de får noe annet enn du selv trodde at du ga dem. Vi har sett 

at bytteforholdene er forbundet med usikkerhet og risiko for å bli avvist eller ikke forstått, 

samtidig med at det er nødvendig å bevege seg ut på dypt vann for å få til læring og mulighet 

for felles identifikasjon. På mange måter dreier det seg om hvordan det individuelle kan 

gjøres kollektivt relevant. Det individuelt erfarte må tillegges verdi – av den det gjelder og av 

de andre – for å bli betraktet som en ressurs som kan gis eller overføres gjennom deling og 

gavebytte.  

I det følgende skal vi først se hvordan Selvhjelp Norges virkningsteori er rettet inn mot at 

deltakerne skal finne frem til og forme et «språk» for formidling av følelser og subjektivitet. 

Deretter diskuteres ulike eksempler på hvordan deltakerne forhandler om avgrensning og 

innsirkling av tema for samtalene. Til slutt drøftes ulike forståelser av hvordan 

følelsesmessige og relasjonelle problemer kan fremstilles og representeres, knyttet til ulike 

sosiale og kulturelle referanserammer. 

                                                      
273http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Like+eller+forskjellige+problemer+i+
gruppa (lesedato 03.05.2016). 

http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Like+eller+forskjellige+problemer+i+gruppa
http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Like+eller+forskjellige+problemer+i+gruppa
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Retningslinjer for relevans og autentisitet 

Noe av det som skiller velfungerende grupper fra grupper som sliter mer, er hvordan de får 

til å forhandle om sitt eget samhandlingsgrunnlag, om gruppas rituelle grammatikk. Det vil 

først og fremst si hva man skal snakke om – og hvordan. 

Som jeg drøftet mot slutten av forrige kapittel, er samtaleformen i SN-gruppene mer åpen 

og tema mye mindre gitt enn i AA og andre 12-trinngrupper (se også kap. 2 og 5). Når 

deltakerne ikke er samlet om et felles definert «problem», må det nødvendigvis gi gruppene 

et noe annet utgangspunkt for samtalene og skape andre typer forhandlinger om hva som 

skal være felles «samtalemateriale» enn når alle deltakerne har forhåndsdefinert seg som å 

ha problemer knyttet til bestemte typer erfaringer – misbruk av alkohol eller stoff, angst, 

incest, spiseforstyrrelser, kreft, pårørenderolle, eller annet.  

Selvhjelp Norges prinsipper og retningslinjer trekker klare fysiske og symbolske grenser 

rundt gruppa (kap. 5) og legger føringer for å skape en samhandling innad basert på 

bytteforhold preget av egalitet og balansert gjensidighet (kap. 7). De gir til dels ganske klare 

føringer for hvordan man snakker sammen, og innenfor hvilke rammer. Prinsippene gir 

imidlertid lite rettledning i hva man skal snakke om. De 10 grunnleggende prinsippene er 

formulert som:274 

 Fokus på å være til stede «her og nå» 

 Å våge å ikke gi råd 

 Dele smerte – ikke frata 

 Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse - si JEG, ikke MAN, EN og DU 

 Herfra og framover 

 Ikke bare historieformidling og koseklubb 

 Lytte til deg selv og hverandre 

 Våg å være synlig – vis frem egen opplevelse 

 Ikke si mer enn du er klar for, og i ditt eget tempo 

 Gruppen har ingen leder, alle må ta ansvar 

Hoveddelen av punktene dreier seg om at hver enkelt skal ta utgangspunkt i seg selv og sine 

egne subjektive erfaringer og følelser. Prinsippet om «her og nå» danner mye av grunnlaget 

for flere av de andre kjørereglene. For eksempel vil det å «lytte til deg selv og hverandre» 

kreve et bevisst nærvær, det samme gjelder «dele smerte – ikke frata». «Her og nå» er også 

                                                      
274 Punktene er hentet fra en folder «Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?» (Selvhjelp 
Norge, 2011). Her henvises det til hovedbrosjyren «Selvhjelp- en innføring» for mer utfyllende informasjon. Jeg 
bruker imidlertid den lille brosjyren her, fordi det ikke gis en like kortfattet oversikt i hovedbrosjyren. På 
nettsidene til Selvhjelp Norge er denne listen senere noe endret ved at flere av punktene har skiftet plass og to 
punkter er tatt ut (pr. januar 2017). Det gjelder «Dele smerte – ikke frata» som er delvis integrert under «Fokus 
på å være til stede her og nå». Det andre punktet som er tatt ut er «Gruppen har ingen leder, alle må ta 
ansvar». Dette er integrert i andre tema på nettsidene 
http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorg
anisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips (lesedato 24.01.2017). 

http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
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blant prinsippene som særlig fremheves av igangsettere og i det allmenne 

formidlingsarbeidet: 

Hva opplever du – her og nå? Våger du å kjenne etter? Våger du å sette ord 

på det og dele det? Å være til stede handler om å kjenne etter og la det du 

kjenner få konsekvenser for hvordan du selv handler. Selvhjelp er å lytte til 

det smertefulle for å finne ut hva det vil fortelle oss (…) Ved å våge å være 

til stede får du lettere tak i erfaringene og kunnskap som kan brukes til å 

komme videre.275 

Også til prinsippet «Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse - si JEG, ikke MAN, EN og 

DU», gis det en utdyping om hvordan deltakere kan øve seg opp til å ta utgangspunkt i sine 

umiddelbare reaksjoner, til å kjenne etter hvordan de er til stede i situasjoner og hva 

situasjoner gjør med dem: 

Samtalene i en selvhjelpsgruppe foregår i jeg-form. Deltakerne snakker ikke 

sammen i generelle vendinger, men ut fra det som skjer i rommet, her og 

nå. Da er det hver især (jeg og du) som opplever noe, ikke man. For å få til 

dette må du våge å være til stede og kjenne etter, OG faktisk sette ord på 

egne opplevelser, i jeg-form. Hver deltaker snakker ut fra sitt eget 

perspektiv.276 

Kjørereglene gir altså lite konkret definisjon av tema for samtalene og hva som kan ha 

direkte relevans i ordskiftet, men er rettet inn mot hvordan lete seg fram til og gi rom for det 

subjektive og autentiske.277 En autentisitet som både er lokalisert i personene og i det som 

foregår mellom personene. Rettledningene - og især prinsippet om «her og nå» - er veivisere 

for hvordan deltakerne og gruppa kan søke å nærme seg det som oppleves autentisk; som 

umiddelbart, ekte, innenfra og subjektivt. 

Hva som skal være samtaletema, vil således i stor grad bestemmes av hva deltakerne har på 

hjertet og hvordan de føler og reagerer på det som skjer i rommet. Slik er det et mål at tema 

blir formet ut ifra hver deltakers opplevelse av seg og sin egen situasjon, og av hvordan 

samspillet med de andre deltakerne foregår og påvirker den enkelte «her og nå». Med dette 

som utgangspunkt, hvordan finner deltakerne fram til hva de skal snakke om, og hvordan? 

Hvordan skaper de en felles forståelse av hva som skal telle som subjektive erfaringer med 

overføringsverdi, hva som skal telle som relevante tema i samtalene? Sagt på en annen 

måte: Hvordan bygge et moralsk fellesskap, en felles «kultur» i gruppa? 

                                                      
275http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selv
organisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips (lesedato 18.07.2016) om «Prinsipper for samtalene i en 
selvorganisert selvhjelpsgruppe». 
276 Sitatet er hentet fra samme nettside og med samme lesedato som i forrige fotnote. 
277 Som nevnt i kap. 5, gir Selvhjelp Norges retningslinjer også noen avgrensninger når det gjelder hvordan man 
skal bidra i samtalen: Man skal ikke gi råd og «ikke si mer enn du er klar for, og i ditt eget tempo». Dette 
inkluderer å «ikke presse hverandre til å si mer enn man vil». 

http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
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Igangsetternes oppgave er å være en veiviser for slike prosesser. I kapittel 5 så vi eksempler 

på hvordan han eller hun både kan fortelle og vise gruppa hvordan man snakker ut ifra seg 

selv, og praktisere prinsippet «her og nå». Igangsetternes forsøk på å være personlige ved å 

vise fram noe av sin autentisitet og sårbarhet er knyttet til målsettingen om egalitet mellom 

deltakerne og jevnbyrdige og transformative bytteforhold. I en gruppe hvor igangsetterne 

hadde strevd med å få deltakerne i tale, sier de senere at «det løsnet» da den ene 

igangsetteren fortalte, med en viss frustrasjon, om en nylig, vanskelig hendelse i sitt eget liv. 

De mente at det gjorde henne «ufarlig» og mer likeverdig med deltakerne. Samtidig har vi 

sett at igangsetterne risikerer lite, ettersom de ikke inngår i bytteforholdene «på ordentlig». 

Tilsynelatende tematisk relevans - tilsynelatende vilje til sårbarhet  

Vi skal nå gå inn en gruppe ikke lenge etter at igangsetteren er ute, mens de arbeider med å 

etablere felles forståelse av hva det er verdt å snakke om, og på hvilken måte. I «en gruppe 

som fikk det til» husker vi at deltakerne, med unntak av Hilde, i stor grad utviklet en felles, 

overordnet kunnskap om hva som ble regnet som verdifullt å utveksle. Spørsmålet i 

integrasjonsfasen var mer i hvilken grad deltakerne var villige til å ta nødvendig risiko for å 

lete etter og hente frem disse ressursene. Når Hilde ikke evnet å gå nok innover i seg selv, 

knytter både hun selv og gruppa dette til individuelle årsaker, til livssituasjonen hun befant 

seg i. Når Sigrid ble «arrestert» for å vike unna, forstår hun raskt hva som etterspørres. Et 

liknende mønster gjør seg gjeldende i «en gruppe på vei» som ble oppløst på vei inn i en 

integrasjonsfase. I gruppas stormingsmodus ble det en dragkamp om hva man skulle ha lov 

til å snakke om – som dreide seg om tema det var følelsesmessig vanskelig for andre å høre 

på, og i hvilken grad det som ble fortalt, var for praktisk orientert. Selv om gruppa ikke kom 

frem til en omforent rituell grammatikk, var man i en viss grad «enige om hva man er uenige 

om»; at det som er praktisk orientert gir lite rom får å uttrykke indre autentisitet. 

Uenigheten hadde form av direkte imøtegåelser av andres oppfatning av når noe var 

«innafor» eller «uttafor».  

I eksemplene nedenfor ser vi slike diskusjoner. Men samtidig ser det ut til at man forhandler 

om – og på bakgrunn av – mer implisitte, kulturelle koder for å uttrykke og formidle 

subjektivitet og følelsesmessige erfaringer. 

En gruppe fulgte jeg en periode på rundt tre måneder – av de vel fire de jobba sammen – før 

de ble oppløst. I etterkant lurte jeg på hva det var som gjorde at gruppa både holdt på 

såpass lenge, og samtidig opplevde stor avskalling og betydelige problemer underveis. 

Faktorene for forløpet var mindre åpenbare, eller mer sammensatte, enn de som så ut til å 

avgjøre andre gruppers livsløp, det være seg av kortere eller lengre varighet. 

Noe av det som forvirret meg når det gjaldt å forstå hvorfor det ikke gikk så bra, var at mye 

tydet på at dette var en gruppe hvor det var mye vilje til å jobbe med problemer og til å 

legge frem betydningsfulle ting. Deltakerne hadde fra første stund mye å snakke om, de var 

ganske gode til å holde fokus på personlige tema, og de virket direkte og ærlige med 

hverandre. Til forskjell fra for eksempel den vennlige gruppa med lite dynamikk, snakket de 
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ikke mye om praktiske tema. Når det gjaldt hierarki og egalitet, var det særlig én person som 

prøvde å ta en lederrolle. Men jeg oppfattet det som at vedkommende for det første møtte 

til dels sterk og eksplisitt motstand, dernest at det var flere andre som også var ganske 

dominerende. Sammenliknet med grupper hvor hierarkiske relasjoner bidro til manglende 

tillit, så det her ut til at forsøk på lederroller ble «jevnet ut» og balanserte hverandre slik at 

det til sammen ikke førte til så stor asymmetri. Samtidig var det ganske stor variasjon i 

gruppa mellom deltakere som var aktive og de som var mer tilbakeholdne. Flere av de mer 

aktive forsøkte imidlertid med jevne mellomrom å få de tilbakeholdne mer med, noe som 

gradvis og til dels lyktes. 

Relativt tidlig i gruppas livsløp kommer det fram mange ulike tema, og det viser seg at 

mange deltakere har ganske like og overlappende erfaringer. Det gjelder flere deltakere og 

flere tema enn i andre grupper jeg fulgte. Gjenkjennelsen av erfaringer går på kryss og tvers, 

slik at samme person kan ha ulike, men felles problem med flere andre. For eksempel viser 

det seg gradvis at flere har hatt en turbulent barndom med alkoholiserte foreldre. De dras 

mellom lojalitet og sinne. Et par lever med kronisk sykt familiemedlem. Flere kommer fram 

til at dårlig selvtillit er et hovedproblem for dem. Noen erkjenner at de sliter med angst. Et 

par føler seg anklaget og utstøtt av sin egen familie. Flere har tunge erfaringer knyttet til 

sorg. Når deltakere oppdager slike felles tema, utrykker de som oftest forbauselse, 

nysgjerrighet og forsiktig glede over gjenkjennelse.  

Det ser med andre ord ut til at deltakernes erfaringer ofte har stor direkte relevans for flere 

andre. Vi kan forvente at slike tematisk overlappende erfaringer kan danne grobunn for 

felles identifikasjon og utvikling av et moralsk fellesskap. Samtidig kan vi anta at kryssende 

problemerfaringer må håndteres på en slik måte at de ikke bidrar til å danne allianser som 

ekskluderer deltakerne fra å ta del i hverandres erfaringer (det psykoanalytikeren Bion 

(1993) kaller «pairing»). Til tross for «inngangsproblemer» med store likhetstrekk, og vilje til 

å snakke om dem, utvikler det seg ikke tilstrekkelig fellesskapsfølelse, en felles «kultur» i 

denne gruppa. 

Eksempelet gir en antydning om at felles forståelse og felles koder ikke nødvendigvis bygges 

gjennom tilsynelatende overlapp, en «overflatelikhet», i personlige tema og erfaringer. I en 

gruppe som jobbet sammen lenge, sa en av deltakerne om gruppa: «Vi har blitt enige om at 

det eneste som er likt, er at det ikke synes uttapå!» Da jeg intervjuet deltakerne i en annen 

gruppe, var de opptatt av at de var veldig forskjellige og aldri ville truffet hverandre eller blitt 

nære om det ikke var for at gruppa hadde ført dem sammen.  

Det avgjørende for gruppers levedyktighet (ritualets bærekraft) er transaksjonenes kvalitet, 

hvordan bytteforholdene foregår. Det inkluderer, som sagt, hva som flyter i transaksjonene, 

hva man definerer som relevant og viktig. Tidlig i observasjonsperioden av gruppa over, har 

jeg notert noe som jeg først senere forstår betydningen av. I feltnotatene står det at 

deltakerne gir mye mer direkte respons til hverandre, såpass tidlig i forløpet, enn i andre 

grupper. Og deretter: «De er nesten litt lite prøvende og ydmyke overfor hverandre». 

Ydmykhet er viktig i den type bytteforhold gruppene legger opp til. Ydmykhet dreier seg om 



 

243 

å stille seg åpen og undersøkende til hva andre deltakere sier og hva det kan være uttrykk 

for. Det betyr i denne sammenheng å vise vilje til å finne ut hva som er verdifullt og sårbart 

for den andre. Som vist i flere av de foregående kapitlene; Hvis jeg viser at jeg forstår den 

andres sårbarhet, kan jeg ta den i min varetekt, og bygge tillit.  

Ydmykhet er knyttet til empati. Empati kan defineres som «en innlevelse der personer 

opplever overensstemmelser med andres erfaringer og samtidig prøver å forestille seg en 

situasjon fra den andres perspektiv» (Halpern, sitert i Broch, 2016, s. 212). Broch diskuterer 

forholdet mellom Wikans begrep resonans og begrepet empati og fremhever at «… resonans 

blir et steg på vei mot å oppnå empati. Resonans åpner for en forståelse basert på egne 

erfaringer og følelser, mens empati innebærer steget videre og den andres perspektiv 

internaliseres i større grad» (s. 212). Om vi bruker dette for å forstå felleskapsformende 

prosesser i gruppene, kan vi si at det innebærer at deltakerne kan kjenne igjen følelser og 

reaksjoner hos andre, de kan føle resonans. Mens empati i større grad vil kreve at deltakerne 

aktivt må søke å finne frem til hva som er verdifullt for den andre. Det kan gjøres mer eller 

mindre åpent; gjennom indre refleksjoner over hva folk bringer til torgs og gjennom mer 

direkte spørsmål og oppfølging. Å lete seg fram til hva som skal gjelde som verdifulle 

fellesgoder skjer i stor grad gjennom å kunne ta den andres perspektiv, gjennom å prøve å 

forstå hva som fremstår som verdifullt og sårbart for den enkelte. Slik kan vi si at det 

kollektive i stor grad skapes gjennom fremstilling og fortolkning av det subjektive. 

Definisjonsmakt – «det er det vi skal snakke om» 
I alle grupper foregår det i større eller mindre grad eksplisitte diskusjoner og forhandlinger 

om hva man skal snakke om og hvordan. Det går i bølger når slike diskusjoner tas opp, og det 

er variasjon mellom grupper når det gjelder omfang, intensitet og form på forhandlingene. I 

denne gruppa er diskusjonene spesielt eksplisitte og intense. 

Vi skal til et møte hvor gruppa har jobbet noen uker på egenhånd. Deltakerne har til dels 

begynt å utvikle tillit, om enn i varierende grad, og måter å gi anerkjennelse til hverandres 

fremlegginger på. Samtidig blir det til dels heftige diskusjoner om hva som skal være 

relevante tema for samtalene, i hvilken grad noen har rett til å begrense andre og hvordan 

«selvhjelpsreglene» skal forstås, noe som er typisk for grupper i formende og stormende 

modus. 

Diskusjonene og konfliktene kommer i flere omganger. I en sekvens snakker Grete ganske 

lenge om hvordan hun har hatt det siden sist og forholdene i familiene, som tærer på henne 

og som får henne til å føle seg fysisk dårlig. Når Grete har snakket en stund, avbryter Pernille 

henne og sier: «Det er fint hvis vi snakker om det vesentlige, fatter oss litt i korthet, ikke 

forteller alle detaljene om det og det. Ellers blir det syklubb, og det har jeg nok av ellers». 

Grete reagerer umiddelbart. Hun sier at det er vel ikke sånn at man alltid vet hva som er 

viktig med én gang, man kan trenge tid på å snakke seg inn i noe, og hvis vi skal være redd 

for at det vi sier ikke er kort og konsist nok, vil vi ikke tørre å si noe. Dessuten var ikke 

Pernille der forrige gang og har ikke fått med seg forhistorien til fremleggingen. 
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I en annen sekvens, også relativt tidlig i møtet, blir temaet det å ha hund, med utgangspunkt 

i en historie Pernille forteller om forholdet hun har til moren, hvor en del av fortellingen 

dreier seg om hunden som hun har overtatt fra henne. Silje stiller noen spørsmål knyttet til 

relasjonen og det kommer opp praktiske problemer som Pernille bruker litt tid på å fortelle 

om, og hvor hun og Silje blir enige om en fremgangsmåte for hvordan Pernille kan forholde 

seg til ansvaret for både moren og hunden fremover. Silje følger opp mer ved å fortelle om 

sin egen hund som hun har mistet, hvor tomt det er hjemme og hvordan hun savner den. 

Flere supplerer med egne erfaringer. Julie kommenterer brått ved å si at «nå er det vel nok 

snakk om hund og slikt, nå må vi ikke ha kaffeprat». Silje blir først veldig paff. Så tar hun til 

motmæle: «Jeg forteller om noe som er viktig for meg, det er en stor sorg, det er som å 

miste en god venn! Nå kjenner jeg at jeg nesten begynner å gråte. Hvis jeg ikke skal kunne 

snakke om det som er viktig for meg, her, hvor skal jeg da gjøre det? Jeg trodde det var 

hensikten med å gå her». Det blir litt snakk frem og tilbake mellom dem, supplert av Grete, 

som selv ble stoppet i sted, og som nå støtter Silje. Julie modererer seg, men sier samtidig at 

«du snakker ikke om hva dette betyr for deg, hva du føler». 

Litt senere begynner likevel Miriam å bidra til Siljes tidligere fremlegging ved å fortelle om en 

slektning som også har hund. Hun rekker ikke å si mye før Pernille bryter henne av: 

«Unnskyld meg, men nå synes jeg det ble kaffeprat igjen! Unnskyld at jeg sier det, men det 

synes jeg». Både Silje og Grete protesterer og tar Miriam i forsvar, mens Miriam selv er stille. 

Særlig Grete blir provosert: «Hvordan kan dere vite hva som betyr og ikke betyr noe for 

Miriam? Hvordan kan dere vite hva som er viktig for andre?» Pernille svarer ved å henvise til 

igangsetterne: «Jeg husker tydelig, de var veldig nøye på at vi ikke skulle gi råd, og at vi ikke 

skulle prate generelt, men ut ifra oss selv. Hva vi føler, hva jeg føler, hva det vekker i meg når 

du forteller noe». Grete repliserer: «Nå synes jeg dere høres ut som, at dere tar rollen som 

de igangsetterne. Hvorfor skal dere bestemme hva vi skal snakke om, på hvilken måte? Nei, 

det er kanskje ikke interessant for dere, men det kan være viktig for dem som forteller!» Hun 

fortsetter ved å si at folk kan trenge å snakke seg inn i ting, og at det er også en måte å bli 

kjent på. At man ikke kommer med alt det viktige og dype før man har blitt kjent og fått tillit, 

og det tar tid.  

Pernille og Julie protesterer litt, samtidig som de demper seg. Julie forklarer i noen grad 

holdningen sin med at hun gikk i en annen gruppe for noen år siden, som ikke fungerte så 

bra. Det gjør at hun er opptatt av at samtalene skal ta opp viktige tema og være fokuserte. 

Pernille fremholder igjen at de har lært at man ikke bare skal fortelle om ting. Hun 

henvender seg direkte til Miriam, som hun avbrøt i sted, og forklarer nærmere hvorfor: «Du 

forteller at noen du kjenner har hund, og hvordan det er for dem. Det er greit nok det, men 

du sier ikke noe om hva det gjør med deg, du sier ikke noe om dine egne følelser. Og det er 

det vi skal». 

Knuter – mellom gryende fellesskap og ubalansert asymmetri  
I dette møtet er det tydelig – langt mer enn på møtene før og etter – at et par av deltakerne 

inntar en posisjon hvor de forsøker å definere samhandlingsreglene på vegne av kollektivet, 
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strategier som er typisk for grupper i en konflikt- og konsolideringsfase. Vi kjenner igjen, fra 

eksempler fra andre grupper, hvordan forsøk på lederposisjoner hindrer balanse i 

transaksjonene. Vi kan også legge merke til at når det blir uenighet, genererer det flere 

ganger allianser, to mot to eller to mot tre. I grupper hvor konflikter i større grad håndteres 

slik at de får en integrerende virkning, er de som regel mellom to av deltakerne, hvor de 

andre kan involvere seg, men sjelden eller i liten grad tar direkte parti (eller anklagene rettes 

mot kollektivet og gruppa, ikke enkeltpersoner, slik Oda gjør i «en gruppe som fikk det til»). I 

alle grupper er det deltakere som virker å ha ekstra sympati og forståelse for hverandre 

(«kjemi»), men de kan også gi hverandre motstand og kritikk og sympatien tar i liten grad 

form av at de er forbundsfeller på møtene. I denne gruppa er det i noen grad faste mønstre 

av motsetninger, Julie og Grete er for eksempel ofte uenige. Men slike mønstre kan også 

være til stede i langtlevende grupper. De to prøver på den annen side, på andre møter, å 

nærme seg hverandre ved å stille undersøkende spørsmål til den andre. Det mest 

fremtredende ved allianseformasjonene i denne gruppa, er at det hyppig skifter på hvem 

som er alliert med hvem, også i løpet av ett og samme møte. I andre sammenhenger kan for 

eksempel Pernille støtte oppunder Gretes fremstillinger. Det ser likevel ut til at selv om 

alliansemønsteret ikke er fastlåst, virker allianser til å hemme «fri flyt» i utvekslingen. 

Når det gjelder Miriams rolle, er det antakelig av betydning at hun er oppvokst i et afrikansk 

land og har bodd deler av sitt voksne liv i Norge. Hun fortsetter på temaet «hund» etter at 

det har blitt desavuert og hun er den eneste som ikke tar igjen eller forsøker å utdype 

budskapet sitt når hun blir avskåret. Jeg kommer tilbake til dette om litt. 

Interessant nok kommer det fram, på dette møtet og senere møter, at flere enn Julie har 

gått i selvhjelpsgruppe, eller i selvhjelpsliknende støttegrupper, tidligere. Det kan være med 

å forklare at mange var gode til å formulere vanskelighetene sine, og hvorfor det virket som 

om de raskt begynte å være ærlige og direkte med hverandre. Senere har jeg tenkt at 

erfaring fra tidligere grupper kan ha ført til at disse deltakerne var mindre usikre i 

oppstartsfasen enn de helt nye medlemmene. Når de fortalte sterke, personlige historier og 

det virket som at de satte seg i en sårbar og tillitsgivende posisjon, stod kanskje mindre på 

spill for dem enn for deltakere som ikke hadde formulert slike erfaringer tidligere. Ved at de 

kjente til arbeidsformen fra før, gled noen til dels inn i roller som regelforvaltere. Det kan ha 

ført til at de hadde en mindre prøvende holdning til utforming av gruppas rituelle 

grammatikk. Det innebar mindre ydmykhet i denne relativt tidlige fasen og større grad av 

utålmodighet. 

Dette bildet er imidlertid langt fra entydig. Det er, i denne gruppa og i andre grupper, 

deltakere som hadde gått i gruppe tidligere, som er forsiktige og tilbakeholdne og langt fra 

tar roller som «eksperter». Det er også eksempler på deltakere i denne gruppa, og andre i 

foregående kapitler, som ikke har gått i gruppe tidligere, og som likevel kan ta en styrende 

rolle når det gjelder å definere og avgrense samtaletema i en konflikt- og konsolideringsfase. 

Pernille og Julie er de som først og fremst etterlyser autentiske utrykk for følelser hos andre. 

Mens det viser seg, på dette og gjennom senere møter, at de – slik jeg oppfatter det – har 
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vanskeligheter med selv å uttrykke autentisitet. På et møte forteller Julie om broren som 

begikk selvmord da hun var i tenårene. Grete og et par andre stiller mange 

oppfølgingsspørsmål i retning av hvordan ting «egentlig» var for henne. Hun svarer, nærmer 

seg gradvis, det blir mer sårbart etter hvert. Men det virker samtidig som om hun helst vil 

slippe unna, hun holder i hovedsak fortellingen på et «greit» plan. Pernille har flere ganger 

fortalt, tilsynelatande nesten uanfektet, om skjellsettende og vonde erfaringer fra 

oppvekstfamilien. På et møte deretter viser hun begynnende tegn til sårbarhet og 

tvilrådighet og en mer åpen og søkende holdning. Det er også tegn til at deltakerne følger 

opp hverandres narrativer gjennom oppfølgingsspørsmål og sammenvevingsbekreftelser. 

Selv om det til dels foregår en maktkamp i gruppa, ser det ut til å være en underliggende 

forståelse, om enn litt abstrakt eller vag, for at det man skal snakke om, er det som er 

følelsesmessig viktig for en. Ingen protesterer når Pernille peker på at de ikke skal snakke om 

ting uten å få frem hvilken betydning det har for dem, hva det gjør med dem, om sine egne 

følelser. Rivningene dreier seg i stor grad om hvordan dette kan konkretiseres. Det blir 

diskusjon om avgrensning og om fokus. 

Kaffeprat og syklubb  

I gruppene skjer det ganske ofte at noen prøver å dra inn og fokusere samtalen igjen, hvis de 

føler at det sklir ut og man begynner å snakke om praktiske ting. Som i eksemplene over, er 

det ganske vanlig å bruke uttrykkene «kaffeprat» eller «syklubb», eventuelt «hverdagslig» 

eller «utenomsnakk» når samtalen oppfattes som å bevege seg mot mindre vesentlige tema.  

Metaforene er interessante fordi de brukes som kontrastkategorier til arbeidet i en 

selvhjelpsgruppe, samtidig som de også likner på det fenomenet de brukes til å markere 

avstand til. Metaforene betegner samværsformer som har fellestrekk med selvhjelpens 

uformelle og egalitære struktur; syklubb er en arena og kaffeprat en samtaleform som er 

upretensiøse og preget av balansert gjensidighet. Samtidig brukes de som advarsler mot noe 

gruppa må passe seg for å bli; ufokusert og trygghetssøkende. Metaforene representerer 

transaksjoner som er hverdagslige, det motsatte av dynamiske og transformative 

utvekslinger som det overgangsliknende ritualet er ment å drive frem. Samværsformen i en 

syklubb dreier seg i stor grad om kontinuitet i relasjoner og bekreftelse av allerede etablerte 

sosiale identiteter, ikke om endring og risiko. Vi kan si at utvekslingene først og fremst har 

form av deling og i mindre grad gavebytte. Det er heller ikke en arena som fordrer høy grad 

av både individuell og kollektiv selvrefleksivitet og tematisering av kollektivets 

samhandlingsgrunnlag.  

Selvhjelp Norge bruker disse metaforene i sitt informasjonsarbeid, som kontrastkategorier 

for å markere at det er viktig å avgrense gruppesamtalene mot det uformelle og 

hverdagslige. Ett av prinsippene lyder: «Ikke bare historiefortelling og «koseklubb»». I 

hovedbrosjyren utdypes dette slik: «En selvhjelpsgruppe er ingen hyggeklubb, men et 

arbeidsfellesskap».278 For mye hygge knyttes til det å unnvike usikkerhet og konflikter: 

                                                      
278 Det samme sitatet er nevnt i kap 6. 
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«Resultatet kan bli en liksom-idyll ingen er tjent med. Og når gruppa fungerer som en 

«syklubb», er det tid for å endre kurs» (SN & NSF, 2001/2009, s. 31). I en annen brosjyre, er 

det listet opp 6 «blindgater» som er uheldige for gruppeprosessen, deriblant: «Hvis gruppen 

blir kun et kaffeselskap, reduseres virksomheten til kun et sosialt fellesskap der selvhjelpen 

lett forsvinner» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 13, også sitert i Godager & Talseth, 2013, s. 97). 

I kapittel 7 viste jeg prosesser i en gruppe som manglet fremdrift og dynamikk og som en av 

deltakerne beskrev som for mye «syklubb». Selvhjelp Norge gir en generell beskrivelse av en 

type fallgruve som kunne vært en karakteristikk av gruppa: «Å delta i en selvhjelpsgruppe 

handler ikke om å møtes en gang i uka for å skravle. Går møtene mest ut på å komme med 

historier og prat om «ufarlige ting», får man ikke utbytte». Deretter legger de til en setning 

som tyder på at grenseoppgangen er vanskelig, det er ikke godt å vite på forhånd hva slags 

potensial ulike historier kan vise seg å ha: «Men historier kan også bidra til her og nå-

opplevelser, så man bør tenke på hvordan man kommuniserer» (Godager & Talseth, 2013, s. 

73).  

«Syklubb» har konnotasjoner til det kvinnelige. Det gjelder kanskje også «koseprat» og 

«skravling», mens «kaffeprat» virker mer kjønnsnøytralt. De uønskede samtaleformene 

betegnes altså til dels med metaforer knyttet til kvinnelige omgangsformer, som sees som 

ikke-dynamiske og som å inneholde lite personlig risiko. Det er verdt å legge merke til at når 

mannlige deltakere skal advare mot det hverdagslige, har jeg ikke hørt dem henvise til 

«syklubb» eller «koseprat». De bildene er det bare kvinnelige deltakere som bruker. 

Mennene sier «kaffeprat» eller «utenomsnakk», uttrykk som også benyttes blant de 

kvinnelige deltakerne. Det er nærliggende å tenke at mennene lar være å bruke «syklubb» 

og «koseprat» fordi det er bilder med kvinnelig og negativ valør og at de er seg bevisst ikke å 

bruke uttrykk som kan oppfattes kjønnsnedlatende, spesielt fordi de selv er i mindretall. Når 

kvinner bruker uttrykkene, markerer de avstand til samværsformer assosiert med eget 

kjønn, det er en kritikk «innenifra». Noe som ikke betyr at ikke andre kvinner protesterer 

mot denne måten å karakterisere fremlegginger som man selv ikke får utbytte av, som vi så 

ovenfor. 

Metaforene deltakerne bruker er antakelig hentet fra Selvhjelp Norges og LINKs 

informasjonsmateriell og/eller igangsetternes innvielsesarbeid. I alle grupper viser 

deltakerne i større eller mindre grad tilbake til deler av Selvhjelp Norges retningslinjer. 

Samtidig er disse bildene allmenne uttrykk for å karakterisere hyggelige og dagligdagse 

samtaler. Uansett; når deltakerne bruker dem, viser det at de finner det nyttig å skille 

mellom transaksjoner som de oppfatter som dynamiske og fokusert på det autentiske og 

subjektive, og transaksjoner som mangler slike kvaliteter. Med andre ord; utvekslinger som 

hovedsaklig tar form av deling og utvekslinger som i større grad inkluderer gavebytte. 

Kollektive koder og subjektiv autentisitet 

Eksemplene over viser at forsøk på å avgrense og fokusere tema for samtalene kan gjøres på 

ganske ulike måter, som får ulik virkning. Avgrensninger – og innsirkling av tema – kan 
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begrunnes i Selvhjelp Norges eksplisitte retningslinjer, som at «her skal vi snakke ut i fra oss 

selv» og «ikke gi råd». Eventuelt begrunnes avgrensningene med metaforene «kaffeprat» og 

«syklubb», som er langt mer åpne for ulike tolkninger, og dermed diskusjon. 

Dersom det henvises eksplisitt til «formelle» regler, er det stor forskjell på om reglene 

brukes på en generell måte, for å justere den kollektive kursen, eller om de rettes direkte 

mot enkeltpersoner. Vi har sett her, og i forrige kapittel, at bruk av regler som kommentar til 

en pågående samtale, lett får preg av anklage og korrigering av atferd rettet mot enkelte 

deltakere (med lite signalisering av «god vilje»). Pernille bruker «syklubb» og «kaffeprat» 

som karakteristika av ordvekslingen som foregår i øyeblikket, mellom to personer. 

Metaforene blir brukt til å stoppe og instruere deltakere om de at ikke snakker fokusert nok, 

uten å undersøke nærmere hva deltakerne selv legger i fremstillingen. 

I en annen gruppe blir en liknende metafor; «utenomsnakk», brukt av de involverte selv, 

som en generell beskrivelse av et møte som manglet dynamikk. Bente hadde ikke vært på 

det foregående møte, og spør om hun kan få en kort oppdatering, «så jeg vet hvor dere er». 

De andre svarer at de var færre enn vanlig. Silje fremholder at «Ja, det var fint, det, vi 

snakket mye da også. Men det ble mer utenomsnakk når vi var få, synes jeg». De andre sier 

seg enig. Bente spør: «Så det ble mer syklubb?» Et par drar på det: «Jaa, neiii, ikke akkurat 

det, men …». Bente følger opp på en offensiv måte: «Ja, det trenger vi ikke» og fremholder 

at utenomsnakk er ikke noe de skal drive med her. En av de andre prøver å nyansere, slik 

som vi så fra møtet over: «Men det kan jo være ålreit også, det er en måte å bli kjent på, å 

snakke litt rundt.» Hun fremholder at det tar tid å bli kjent, å tørre å åpne seg og snakke om 

de viktige tingene, det man har kommet for. Bente retter fort på seg selv «Ja, selvfølgelig.» 

I den langtlevende gruppa vi besøkte i forrige kapittel, bruker deltakerne av og til også 

«kaffeprat» for å betegne samhandlingen når de synes den er for slapp. Påpekningen blir 

imidlertid i liten grad gitt som inngripen i situasjoner eller som avgrensning av 

enkeltpersoner. I stedet fremmes den som en korrigering av hele gruppa, slik også Silje gjør i 

sekvensen over. I disse eksemplene henvises det til et sett grunnregler for samhandlingen 

(som ofte ellers ikke gjøres eksplisitte) som viser til fellesgoder man i stor grad har sluttet seg 

til, en felles kunnskap om hva som anses som verdifulle bidrag; «her gjør vi det sånn». Når 

det i denne integrasjonsfasen trengs justeringer i hvordan reglene praktiseres, formuleres de 

eksplisitt, ellers ikke. 

Fra tidligere husker vi en diskusjon på et møte i «En gruppe på vei» (kap. 6), hvor gruppa 

diskuterte hvorvidt det de da snakket om hadde karakter av å være «hverdagslig» eller ikke. 

Én deltaker viste indirekte til Selvhjelp Norges prinsipper når han sier at «i en 

selvhjelpsgruppe skal man ikke snakke om hverdagslige ting». En annen bruker deretter den 

samme kjøreregelen til å anklage den som fører ordet for at det vedkommende nå snakker 

om, er «for mye hverdagslig». I dette tilfelle brukes reglene i to forskjellige «hensikter», av 

to personer på samme møte. Den første deltakeren retter regelen mot kollektivet, den andre 

anvender den som en personrettet anklage. Gruppa befinner seg delvis i en konsoliderings- 

og konfliktfase der en stormende modus veksler med en mer integrerende orientering. 
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En annen, fremtredende måte å fremme kritikk av gruppas dominerende samhandlingskoder 

på, er å begrunne behov for endring ut ifra ens subjektive opplevelse. I forrige kapittel 

husker vi at Oda fremmet en frustrasjon omkring gruppa og sin egen rolle i den. Hun sier at 

hun vurderer om hun skal slutte, hun stiller spørsmål ved egen tilhørighet, hun oppfatter det 

som at gruppa ikke har plass for hele henne. Det kan sees som en slags anklage, rettet mot 

kollektivet (noe hun antakelig selv synes det er, ettersom hun er ganske nervøs). Selv om det 

er en kritikk, har den likevel en lite konfronterende form. Hun viser hvor frustrert hun er og 

hvor mye det koster henne å si dette, hun uttrykker autentisitet. Det gjør hun ikke med 

henvisning til regler, men med henvisning til sin egen subjektivitet: Jeg føler meg utenfor, jeg 

blir ikke anerkjent. Det gjør det antakelig lettere for de andre å komme henne i møte, å tolke 

det som at den samlede samhandlingen i gruppa må endres og ta høyde for hennes – og 

implisitt alles – behov for anerkjennelse av «hele seg». Frustrasjonen blir umiddelbart møtt 

og inkorporert av de andre. Ved å tematisere sin egen rolle i gruppa – gjennom sin subjektive 

opplevelse – tematiserer Oda samtidig gruppa som kollektiv. Det er slike prosesser Selvhjelp 

Norges kjøreregler er ment å fremme. 

Dette er en annen innfallsvinkel enn å fremme «meninger», med mindre grad av indre 

forankring, slik Bente gjør over: «Nå synes jeg det ble kaffeprat her», og «Det mener jeg». «Å 

synes» og «å mene» er knyttet til en vurderende og distansert posisjon og i mindre grad til 

umiddelbar, subjektiv autentisitet, til «her og nå». 

Jeg vil nevne at tidsaspektet er viktig: Det ser ut til at kollektive korrigeringer som 

signaliserer «god vilje» oftere blir brukt om noe som har skjedd, enn noe som foregår (jfr. at 

Oda refererer til tidligere møter). En viss avstand i tid gir større avstand til egne og andres 

roller og bedre mulighet for å kunne betrakte samhandlingen refleksivt, med en viss 

emosjonell distanse. Det gjør det lettere for gruppa å tematisere sitt eget 

samhandlingsgrunnlag.  

I sin analyse av terapeutiske praksiser ved Modum bad, viser Vike og Haukelien (2017)279 

hvordan moralske fellesskap og de kulturelle kodene folk slutter seg til, ofte er mest 

effektive og virksomme når de har en implisitt form. De kan tematiseres og forhandles om 

via mer eller mindre konktrete tema (for eksempel hvordan håndtere personlige grenser), 

men fellesgoder vil ofte ikke navnsettes. «Hvis de får tydelige navn, kan de raskt miste sin 

verdi, siden de da kan fremstå som noe påklistret, som tomme idealer eller retorikk, noe 

noen krever spesielt eierskap til, eller regler som fordrer lydighet» (s. 115). Det samme 

gjelder de kulturelle koder fellesgodene forvaltes gjennom. I eksemplene over ser vi at 

kulturelle koder i større grad navnsettes og forhandles direkte om i tidlige faser av 

gruppeforløpet, til dels blir de også fremmet som regler som brukes til å begrense andres 

utfoldelse hvor noen deltakere tar særlig eierskap til retningen for samhandlingen. Dersom 

deltakerne utvikler en omforent forståelse om hva som skal telle som felles verdier, vil 

gruppa komme over i en integrasjonsfase hvor samhandlingskoder i større grad får en 

                                                      
279 Se kort omtale av boka i kap. 1 
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implisitt form. Man kan fremdeles forhandle om verdsetting av ressurser og om gruppas 

rituelle grammatikk, men det gjøres på mindre konfronterende og mer integrerende måter. 

I grupper av SN-type kan man si at felles «kultur» i stor grad bygges gjennom det subjektivt 

erfarte og fremførte. Som påpekt, er AA bygget på mer eksplisitte og ikke-forhandlingsbare 

regler der deltakerne innsosialiseres i en allerede etablert kulturell modell. I SN-grupper 

sosialiserer folk hverandre i større grad gjennom det subjektive. Det ligger et 

spenningsforhold i at man skal snakke ut i fra seg selv, samtidig som man trenger å utvikle 

felles koder for å forme og snakke det subjektive frem; å gjøre det sosialt og kollektivt 

relevant. Et interessant tema i tilknytning til dette, som jeg av plasshensyn ikke vil forfølge 

videre, er hvordan grupper av SN-type er uttrykk for en ideologi som vektlegger betydning av 

det ikke-konvensjonelle (spontane) for å fremme autentisitet. Det innebærer at felles koder 

som man trenger for å samhandle – gruppas konvensjoner – i stor grad må forhandles frem 

og gradvis gjøres implisitte.  

Ulike kulturelle referanserammer 

Mye av arbeidet i gruppene dreier seg om å finne frem til felles forståelse av hva som 

oppfattes som følelsesmessig essensielt og relevant og hvordan dette kan formidles og 

fremstilles, hvilke typer «representasjoner» av det subjektive som skal ha gyldighet. Når man 

skal snakke om egne følelser, som Pernille holder fram at man skal, kan deltakere ha med 

seg ulike måter å gjøre det på, og ulike måter å bekrefte andres subjektivitet på. Ikke minst 

kan det være vanskelig å skulle ordsette følelser overhodet.  

I en annen gruppe, på et av de første møtene etter at igangsetterne er ute og ganske tidlig i 

etableringsfasen forteller en av deltakerne, Ragnhild, om kroppslige problemer hun sliter 

med. Litt etter dreier hun fokus mot at hun føler en generell uro som hun tror henger 

sammen med erfaringer i fortiden. Hun har på tidligere møter nevnt problematiske 

familieforhold. Nå forteller hun mer dyptgående om hvordan det har vært for henne og 

brødrene å vokse opp hos moren og om forholdet til faren, som hun nesten ikke hadde 

kontakt med. Flere av de andre spør mye, omkring moren, som hadde et stort 

alkoholproblem, om hvor ofte hun fikk se faren og hvordan det artet seg. Hun forteller klart 

og konsist, når hun kommer til et par særlig vanskelige hendelser, blir hun på gråten. De 

andre gir tydelig anerkjennelse til det hun forteller. De følger opp og kommenterer. En sier: 

«Det er forferdelig hvordan foreldre kan la være å (…) at de ikke skjønner hva som var viktig 

for deg, at de ikke skjønner barnets behov». 

Ivana har hittil ikke stilt spørsmål eller kommentert underveis. Hun har bakgrunn fra et øst-

europeisk land, har bodd flere år i Norge og snakker ganske godt norsk, det virker også som 

om hun får med seg alt som blir sagt og alle later til å forstå hva hun sier, uten problemer. 

Ivana virker ofte tilbakeholden og beskjeden (i likhet med et par av de andre deltakerne), 

hun kommenterer i liten grad andres fremlegginger og stiller sjelden spørsmål, men 

signaliserer interesse ved å lytte oppmerksomt. Samtidig har hun på flere møter – når hun 

har blitt oppfordret direkte – også holdt ordet i lange sekvenser. Hun har gitt et bilde av 
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ekteskapet med en norsk mann som er voldelig og kontrollerende, den pågående 

skilsmisseprosessen og hvor vanskelig det er å håndtere barna og forholdet mellom dem og 

faren.  

Nå griper hun ordet og forteller om broren sin i hjemlandet, som har to døtre som jobber i 

en annen del av landet, far og døtre ser hverandre svært sjelden, det kan gå et par år mellom 

hver gang. Ragnhild blir litt nølende og sier: «Ja …, men det er ikke sånn i min familie, for 

meg …». En annen deltaker, Anne-Berit, slår derimot umiddelbart fast: «Ja, men det er på en 

annen måte» og styrer gruppas oppmerksomhet tilbake til Ragnhild: «For deg er det kanskje 

sånn …» og gir en tolkning av de såreste delene i fremleggingen hennes. Jeg oppfatter det 

som at Anne-Berit markerer at det er viktig å gi tydelig støtte til Ragnhild og anerkjenne 

erfaringene og dilemmaene hun har lagt fram, og at Ivanas respons ikke var å betrakte som 

en slik anerkjennelse. Ragnhilds fremlegging blir tolket som viktig og autentisk, både ved hva 

hun sier og måten hun sier det på; det er tydelig vanskelig for henne å skulle fortelle og hun 

er på gråten. 

Ivanas innspill ble avbrutt. Det ble sett på som irrelevant, som ikke å være følelsesorientert, 

og raskt skjøvet til side. Det er ingen som spør Ivana nærmere eller prøver å oppklare hva 

hun tenker er forbindelsen mellom familiesituasjonen hun forteller om og det Ragnhild har 

presentert.  

Både i denne og andre grupper kan deltakeres innspill av og til bli «oversett» eller få lite 

respons og slik ikke gis anerkjennelse (som gjaldt for Hilde i forrige kapittel). Imidlertid er det 

spesielt at et innspill blir så direkte avfeid og klassifisert som ikke-relevant, og at det ikke gis 

noen begrunnelse. Det er også spesielt at den det rammer, ikke tar til motmæle. 

Jeg oppfatter det som at Ivana forsøker å bekrefte Ragnhilds fremlegging og erfaringer ved å 

fortelle en «støttehistorie» eller sammenvevingsbekreftelse, en fortelling som skal gi 

bekreftelse til forrige talers fremlegging. Men i dette tilfellet er det tydelig vanskelig for 

tilhørerne å se forbindelsen mellom Ragnhilds fortelling og Ivanas respons. Hun trekker 

heller ikke selv en eksplisitt linje. Et mulig tema Ivana prøver å gi anerkjennelse, kan være 

betydningen av geografisk avstand og sjeldne samvær for nære familierelasjoner. De andre 

ser imidlertid ikke en slik eventuell sammenheng eller andre mulige forbindelser. 

Verbalisering av emosjoner – ulike kulturelle modeller?  

Når Ivanas innspill ikke oppfattes som relevant, kan det sees som uttrykk for at Ivana og 

Anne-Berit har ulike oppfatninger når det gjelder hva som er sentralt i Ragnhilds fremstilling. 

Ikke minst hvordan det de ser som viktig, kan og bør fremstilles.  

Ettersom Ivana har ikke-norsk bakgrunn, er det nærliggende å tolke det slik at hun og de 

andre deltakerne opererer med noe ulike, kulturelle referanserammer. Dette er en liten 

hendelse og i gruppene er det svært få deltakere med ikke-norsk bakgrunn (kap. 3), noe som 

gjør at jeg har lite data om betydningen av slike faktorer for gruppeprosessene. Det kan også 

innvendes at jeg, ved å gripe fatt i denne sekvensen, følger en allmenn tendens til å forklare 

misforståelser eller diskrepans i ulike verdioppfatninger med kulturelle faktorer når det 
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gjelder personer med annen etnisk eller nasjonal bakgrunn, mens når det gjelder 

majoriteten, søker vi lettere forklaring i individuelle faktorer (Gotaas, 2000, 2006a). 

Det er likevel grunn til stoppe opp ved hendelsen. Den likner på eksempelet over hvor 

Miriams innspill omkring hunder ble avfeid. I begge tilfeller får tilsynelatende små 

tolkningsforskjeller stor virkning – og der representanter for «majoriteten», her forstått som 

de dominerende aktørene i gruppa, ikke er oppmerksom på at den nettopp er en majoritet, 

og at dens tolkningsrammer ikke nødvendigvis er uproblematiske og selvfølgelige. Episoden 

tydeliggjør hvordan det eksisterer ulike kulturelle modeller og idealer for hva som ansees 

som relevant og viktig og ikke minst hvordan historier, og kjernene i dem, kan formidles. 

Som jeg skal skissere, kan slike ulike modeller like gjerne være knyttet til kulturelle føringer i 

form av klasse, kjønn og alder – som til «kultur» i form av etnisk eller nasjonal bakgrunn. 280 

Først poenget om kulturelle koder som knytter seg til differensiering langs aksene klasse, 

alder og kjønn: I en annen gruppe snakker en deltaker, Guro, om det problematiske 

forholdet hun har til naboen sin. Hun forteller detaljert – og synlig irritert – om 

hagevanningen til naboen, hvordan vannet flommer inn på fellesareaelet og hvordan hun 

har prøvd å ta det opp med de andre naboene. Etter en stund blir en av de andre utålmodig 

og sier noe i retning av at hun ikke kan skjønne at den vanningen er så viktig. Det ender med 

at Guro sier: «Men du må da skjønne, at det er ikke den vanningen jeg snakker om! Det er… 

naboen, og det at jeg lar det passere, at det er så vanskelig for meg å si ifra!». I en annen 

sammenheng, gir hun mange detaljer i fremleggingen av vedlikeholdsarbeid i huset og hvor 

vanskelig det er å få håndverkerne til å gjøre det de skal. Også her er det en som blir 

utålmodig og spør om dette er viktig, og igjen kommer det fram at Guro er redd for andres 

reaksjoner og unnlater å stille elementære krav. I begge tilfeller fører de andres reaksjoner 

til at hun må formulere mer i klartekst hvorfor dette er vesentlig for henne, og på hvilken 

måte. Guro er eldre enn de andre, og med til dels annen klassebakgrunn. Hun går ikke «rett 

på følelsene», men forteller om dem gjennom det konkrete og ved å gi mye kontekst 

gjennom å formidle detaljer. Når hun blir presset, «skjønner» hun imidlertid hva de andre 

etterlyser, hun og gruppa deler kunnskap om en kulturell modell for hvordan følelser kan 

formidles (jfr. Sigrid i «En gruppe som fikk det til»). De andre forventer at hennes følelser 

skal fremstilles tydelig og direkte, at hun går direkte til «kjernen» i fortellingen. Hun forteller 

i stedet om en relasjon, på en praktisk måte, hvor det følelsesmessig betydningsfulle for 

henne formidles implisitt, såpass implisitt at flere deltakere først ikke oppfatter det.  

Ivana forteller også gjennom det konkrete. Det gjør i stor grad alle deltakere, ettersom 

narrativer er det som hovedsakelig deles. Men her forblir det mer uklart for de andre hva 

                                                      
280 Med bakgrunn som både antropolog og systemisk (familie) terapeut drøfter Inga-Britt Krause hvordan 
klientenes og terapeutens subjektivitet, formet av kulturell og sosial bakgrunn, kan gi føringer for hvordan 
samhandlingen utspiller seg i terapirommet. Dette er samtidig kunnskap aktørene ofte har lite tilgang til eller er 
oppmerksom på, og som derfor i liten grad tydelig verbaliseres. Erfaringer og forventninger kommer imidlertid 
til utttrykk på andre mer permformative, kroppsliggjorte eller implisitte måter: «This is why conversations, 
narratives, and dialogues, and particularly cross-cultural ones, are so much more problematic than is often 
made out» (Krause, 2012, s. 13).  
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som er kontekst for hva, og hva som er budskapet hun vil formidle. Når hun blir avskåret, gir 

hun ikke en forklaring av hvordan de to historien står til hverandre. Ivana ser ikke ut til å 

besitte de kulturelle kodene for å forstå hva de andre etterlyser.  

Det er ikke slik at oppfatninger om manglende relevans bare rammer Ivana og Miriam. Men i 

de tilfellene, mellom de norske deltakerne, der de uttrykker at de oppfatter noe som 

irrelevant, blir det imidlertid kommunisert og tatt imot annerledes. For det første blir innspill 

ikke uten videre avfeid, men begrunnet som irrelevante ut ifra et sett felles kjøreregler for 

gruppesamtaler som igangsetterne og Selvhjelp Norge har formidlet, slik som i eksemplene 

ovenfor (Pernille og Julie). For det andre, tar de som blir beskyldt for «å snakke utenom» 

alltid til motmæle. Imidlertid protesterer verken Miriam eller Ivana på at de blir stoppet og 

begrenset.  

Her vil jeg skyte inn at for deltakere med norsk bakgrunn virker det å være en vesentlig 

forskjell mellom å føle seg oversett og bli direkte begrenset. Dersom de blir avskåret eller 

kritisert, tar de som oftest umiddelbart til motmæle. Dersom folk derimot blir oversett ved å 

få lite respons, er mønsteret at de lar situasjonen synke og – hvis de tar den opp – gjør det 

på neste eller et senere møte (slik tilfellet var for både Oda og Hilde i forrige kapittel). Det 

ser med andre ord ut til at man, med utgangspunkt i et sett felles regler eller koder (ikke 

nødvendigvis eksplisitt formulert), kan kreve at ens individuelle autonomi blir respektert, at 

man blir hørt og får ta plass. Mens det er mye vanskeligere for folk å si fra dersom de 

oppfatter at de ikke blir bekreftet og anerkjent. I et gaveperspektiv kan man ikke kreve en 

gjenytelse, at det man sier tillegges verdi, at man blir forstått. Å ta til motmæle kan i disse 

situasjonene forstås som en insistering på å holde seg til egalitetsprinsippet hvor ingen skal 

være i en posisjon der de «stjeler» av andres autonomi eller definerer gruppas virkemåte på 

vegne av kollektivet. Deltakerne viser i disse tilfellene, som nevnt tidligere, en stor grad av 

enighet om hva de er uenige om.281 

For Miriam og Ivana er det antakelig vanskeligere å protestere eller sette spørsmålstegn ved 

andres tolkninger, de er i en viss forstand mer på bortebane enn de andre. Jeg legger også 

merke til at det er hyppig skiftende allianser mellom de andre deltakerne. Så langt jeg kan 

se, er Ivana og Miriam de eneste som ikke inngår i disse alliansene. Ved et par episoder, tar 

andre dem i forsvar, men det får ikke form av en allianse. I allianser vil begge parter støtte 

hverandre. Ivana forblir lyttende og passiv når diskusjonen om hennes fremlegging blir et 

tema, og hun støtter ikke etterpå aktivt opp om de som har forsvart henne. Det samme 

gjelder Miriam. 

                                                      
281 Å bli oversett, å ikke bli bekreftet og anerkjent, gir assosiasjoner til fenomenet ensomhet. Begge deler virker 
i norsk sammenheng å være skambelagt. Personen mangler anerkjennelse, men man kan ikke få den ved å 
kreve den av noen; «gaver» er «frivillige». 
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Narrative strukturer, norske saklighetsideal og den terapeutiske diskurs? 

Vi ser at deltakere kan ha ulike måte å tematisere emosjoner og relasjoner på. Mye av 

arbeidet i gruppene går ut på å utvikle et felles «følelsesspråk», slik at folk kan forstå og nå 

inn til hverandre; en form for likedanning av kulturelle koder.  

I kontrast til episoden over hvor Ivanas innspill blir avfeid, blir hun i andre sammenhenger 

inkludert i et gryende fellesskap (det samme gjelder Miriam, noe som forklarer hvorfor de 

fortsetter såpass lenge i gruppa). På et møte hvor hun kommer inn på problemer i nære 

relasjoner, blir det hun sier «tatt imot» og gitt anerkjennelse av de andre. Ettersom hun er 

en av dem som ofte er litt tilbakeholden, prøver en av de andre å få henne mer på banen og 

spør direkte, på en vennlig måte: «Hvordan har du hatt det siden sist?» Ivana tar 

oppfordringen. Hun forteller om kroppslige smerter som er der hele tiden, det verker i 

ryggen og hun får ikke sove. Etter hvert kommer det fram, gjennom direkte spørsmål fra de 

andre, at eks-mannen har fått en ny kjæreste. De andre følger opp på ulike måter. Én spør 

om smertene har blitt verre på grunn av det med mannen? Ja. Et par andre forteller om egne 

erfaringer med smerter, og hvordan de merker at det henger sammen med hvordan de har 

det på ulike områder i livet og særlig i låste forhold til partnere. De stiller flere spørsmål som 

kartlegger sammenheng mellom fysiske smerter og livssituasjonen hun er i. Ivana 

responderer ved å si at det er veldig slitsomt på jobb, at hun er veldig sliten, og hun tror det 

er derfor mannen har fått seg en ny dame. Hun ser opp i taket, ler ofte, jeg får på følelsen at 

hun egentlig er på gråten. Så forteller hun at hun var på besøk hos slektninger i vinter, det 

var så deilig! Da var smertene helt borte. Men på reisen hjemover kom de tilbake for fullt.  

Nå våger Ivana å ta plass og vise sårbarhet, vi får inntrykk av at hun ikke har andre hun kan 

snakke med om disse problemene. Hun og situasjonen hun forteller om blir tatt alvorlig og 

anerkjent av de andre. Det er i stor grad de som driver fremleggingen fremover, ved å vise 

interesse og stille mange oppfølgingsspørsmål.  

Vi ser at gruppa får til en viss felles forståelse på tvers. Ivana blir her delvis dratt inn i de 

andres retning for historien, de driver den fremover, hun vurderer ikke eller protesterer ikke 

på deres tolkninger. Men på møtene ser det ut til å være vanskeligere for henne å bidra inn 

til de andre, å oppnå anerkjennelse for sine innspill, kommentarene hennes blir oppfattet 

som litt på siden. Ved et tilfelle forsøkte hun å gi anerkjennelse gjennom å legge en historie 

inntil og etter en annens fremlegging. Den ble ikke oppfattet som uttrykk for anerkjennelse, 

men som irrelevant. Mens når hun er den som forteller, kan de andre «styre» retningen på 

narrativet, de kan fremkalle det de er på leting etter gjennom spørsmålene. 

Når Ivana forteller, legger hun større vekt på å fortelle gjennom konkrete beskrivelser og 

mindre vekt på å dra konklusjoner som eksplisitt konkluderer med, eller beskriver, følelser 

(samlet sett forteller hun like mye eller mer enn mange med helnorsk bakgrunn). Når hun for 

eksempel forteller om forholdet til mannen, gjør hun det først og fremst gjennom å fortelle 

hvordan hun har det fysisk, gjennom å gi et bilde av kroppslige plager. Hun karakteriserer 

ham ikke direkte, og i liten grad forholdet dem imellom. Virkningene forteller hun om 

gjennom å gi en fremstilling av kroppslige symptomer. 
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Når de norske forteller, gjør de en eventuell forbindelse mellom det relasjonelle, 

følelsemessige og det kroppslige helt eksplisitt. I en sekvens hvor Bente forteller om angsten, 

ordsetter hun den som «angst», og hun beskriver hvordan den føles, inkludert kroppslige 

utslag. Når en deltaker i en annen gruppe gir et bilde av hvordan det var å leve med 

eksmannen før de flyttet fra hverandre, forteller hun hvordan ryggen stadig verket, hvordan 

bare en kort tur ut alene gjorde den bedre, før kroppen igjen knøt seg i det hun kom inn 

døren. Hun sier at ryggen sa fra hvordan mannen virket på henne. På et møte hvor 

deltakerne snakker om forbindelser mellom kroppslige og følelsesmessig smerte, sier Gro: 

«Ja, jeg har en kollega, som har slitt en del. Når han kommer på kontoret, så kan jeg se med 

én gang hvordan han har det i dag. Det er helt utrolig, hvordan det synes, jeg ser det på 

hvordan han går, hvordan han holder hodet, alt». I en bolk vender Bente tilbake til det 

Ragnhild tidligere har fortalt om forholdet til oppvekstfamilien når hun spør: «Får du vondt i 

kroppen når du er sammen med foreldrene dine?» Ragnhild svarer: «Nei, men jeg blir stram, 

det låser seg her» (hun fører hendene til nakken). «Og jeg blir stiv og snakker langsomt. Når 

jeg har vært sammen med familien, og er sammen med venner etterpå, så sier de: «Åh, har 

du vært sammen med familien din nå, du er så forsiktig!» 

Det er grunn til å spørre om den norske majoriteten i gruppene uttrykker et slags 

saklighetsideal for hvordan følelser og relasjonelle vansker kan formuleres? I en analyse av 

straffesaker i det norske rettsystemet hvor tiltalte og vitner hadde ikke-norsk bakgrunn, viste 

det seg at det ofte var stor diskrepans mellom de norske aktørene (oftest dommer, aktor, 

forvarer eller sakkyndig) og de utenlandske når det gjaldt kulturelle modeller for hvordan 

saksforhold kunne presenteres (som dreide seg om langt mer enn ulike posisjoner og 

maktforhold) og hvor direkte man kunne snakke om følelser (Gotaas, 2000, 2006a). Spørsmål 

som «Hva følte du da?» kunne bli møtte med famling, mens spørsmål som rettet seg mot 

konkrete handlinger, ble forstått og besvart. Rettssalen er en særegen form for offentlig 

arena med egne, strenge samhandlingsprosedyrer som hviler på en byråkratisk pro et 

contra-modell for argumentasjon og saksfremstilling og hvor tiltalte kan ha interesse av å 

ikke uttrykke seg klart. Det var likevel påfallende hvordan de norske aktørene ofte ba tiltalte 

og vitner «komme til saken», «ikke gå rundt grøten», «komme til poenget» og slik ba 

vedkommende tydelig formulere det juristene anså som sakens essens. Det ble tatt lite 

høyde for at andre, kulturelle tradisjoner kan operere med ulike modeller for hvordan 

narrativer formes.  

Grovt sagt kan man si at i norsk offentlighet er det ofte et ideal å begynne med poenget, og 

så legge til nødvendig kontekst. Mens andre tradisjoner kan ha et motsatt ideal; hvor man 

begynner med kontekst og jobber seg inn mot en kjerne, eller man får frem essens ved å 

forbinde kontekster (som for utenforstående virker irrelevante), men som til sammen 

belyser årsaksforhold. Et tilhørende poeng er at det i mange sammenhenger i Norge ikke er 

et ideal å fortelle blomstrende metaforisk, og i begrenset grad gjennom liknelser eller 

symboler, men gjennom saklighet og nøkternhet hvor det blir mulig å trekke en tydelig 

konklusjon. 
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Selv om domstolen er en spesiell setting og et ekstremt eksempel, hvor idealet er å skjære 

vekk mest mulig kontekst, kan narrativ praksis herfra kaste lys over mer allmenne idéer om 

hvordan folk kan formidle motiver, hensikter, begrunnelser og tilstander. 

Jeg vil legge til at det å navnsette emosjoner som «følelser» og anvende et slags saklig 

inspirert følelsesspråk, kan tolkes som et uttrykk for det sosiologen Eva Illouz kaller 

terapeutisk diskurs og terapeutisk habitus (Illouz, 2008). Ivana sier ikke «jeg føler meg», men 

forteller metaforisk, ved å fortelle om kroppen, uten å gjøre fortolkningen eksplisitt. Mens 

de norske i gruppa definerer direkte kroppslige symptomer som et uttrykk for vanskelige 

emosjoner. De deler felles, emosjonell modell (Illouz 2008, s. 227). I kapittel 11 vil jeg utdype 

hvordan forståelsesformer fra psykologien har fått form av en mer allmenn, kulturell modell 

for hvordan vi omgås, snakker sammen og former og formidler vår subjektivitet og hvordan 

dette henger sammen med bestemte forestillinger om «selvet». 

Oppsummering 

Selvhjelp Norge formulererer en universalistisk tilnærming i betydning av at deltakerne skal 

søke seg fram til felles tema på tvers av hva slags inngangsproblemer de sliter med. Idéen er 

at man skaper reell gjenkjennelse og identifikasjon ved å søke etter det som ligger under 

overflatefenomenet eller «symptomet», de fellesmenneskelige følelsene som vi alle kan 

kjenne oss igjen i. Man kan si at denne modellen representerer et ideal om å bygge felles 

kultur gjennom subjektivitet og indre autentisitet. Jeg vil legge til at dette illustrerer et 

allment kulturelt ideal, en modernitetens modell for «(…) måter å danne identitet og «vi-

følelse» på», som har blitt intensivert under senmodernitetens betingelser (Larsen, 2009, s. 

142).282 

I dette kapitlet har jeg i hovedsak drøftet eksempler fra grupper i en etableringsfase og i en 

konsoliderings- og konfliktfase, og til dels kontrastert prosesser herfra med grupper som 

befinner seg i en integrasjonsfase. Jeg har lagt vekt på å få frem hvordan gruppene må 

utvikle felles forståelse av hva som kan betraktes som verdifulle ressurser for å få til flyt i 

utvekslingen og et fungerende gavebytte. I disse fasene kan forhandlingene om hva som skal 

betraktes som ressurser ofte være relativt åpne og til dels konfliktfylte, hvor det er en sterk 

markering av grenser (kaffeprat, syklubb) og til dels bruk av regler (Selvhjelp Norges 

prinsipper og retningslinjer) som et middel til å definere hva som skal telle som fruktbare 

samtaletema. Forhandlinger om tema og rituell grammatikk er til stede også i 

integrasjonsfasen, men reglene er i større grad internalisert og det er mindre behov for å 

påpeke eller utfordre praktiseringen av dem; man har bygget en felles kunnskap. Sentralt i 

dette er en omforent praktisering av hvordan subjektivitet og indre autentisitet kan utrykkes 

og anerkjennes. 

Et gjennomgangstema i avhandlingen er å drøfte utformingen og implikasjonene av det jeg 

kaller SN-modellens åpne, rituelle grammatikk. Man kan si at modellen uttrykker en ideologi 

                                                      
282 Antropologen Tord Larsen diskuterer fremveksten av (sen)moderne forståelser av individet, med særlig 
referanse til Richard Sennett (se kap. 2). 
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om det produktive i å unngå konvensjoner; en mistenksomhet mot det tradisjonsbaserte og 

(ytre) formaliserte (i kontrast til AA-ideologien). Dersom man i stor grad følger konvensjoner, 

hindres det genuint subjektive og autentiske i å tre frem, man hindrer det egentlige «selvet» 

i å utfolde seg og bearbeide sitt indre.  

I eksemplene over blir det tydelig at denne «frie formen» (til å utforme grammatikk og tema) 

hviler på en mer generell og utbredt kulturell modell for hvordan følelser kan tematiseres og 

hva som skal forstås som individuell autonomi, indre autentisitet og subjektivitet. De fleste 

deltakere ser ut til å ha med seg en felles førforståelse, om enn på et abstrakt plan, av hva 

disse verdiene innebærer og hvordan de kan uttrykkes. Mye av forhandlingene (i tillegg til å 

handle om makt og dominans, som jeg har behandlet mer utførlig i de foregående kapitlene) 

dreier seg om hvordan disse verdiene og kulturelle kodene kan konkretiseres og praktiseres. 

Det kommer særlig frem i hvordan deltakerne imøtegår og utfordrer hverandres forståelser, 

og i hvilken grad man er «enig om hva man er uenige om», det vil si om man deler 

underliggende, kulturelle koder. 

I disse utprøvende forhandlingene ser vi at variabler i form av deltakeres sosiale og kulturelle 

bakgrunn kan spille en vesentlig rolle. Enkelte deltakere oppnår ikke samme anerkjennelse 

for sine bidrag som de andre, deres fortellinger og innspill blir fortere klassifisert som ikke-

relevante for de temaene som andre deltakere bringer til torgs (uten at det fører til en åpen 

diskusjon). Mye tyder på at disse deltakerne til dels praktiserer andre måter å nærme seg 

følelsesmessige problemer på, noe som blant annet blir tydelig gjennom ulike, narrative 

fortellerstrukturer og mer bruk av metaforer med bredere tolkningsmuligheter. Til slutt 

spekulerer jeg hvorvidt de retoriske formene i gruppa kan være preget av mer allmenne, 

«norske» koder for saksfremstilling og formidling av årsaksforhold (som kommer til syne i 

offentligheten, eksemplifisert gjennom rettsforhandlinger), kombinert med idéer i en vestlig, 

muligens global, kulturell modell («den terapeutiske diskurs») for hvordan individers 

subjektivitet og autentisitet kan fremstilles og formidles. Det innebærer bestemte 

forestillinger om identitet og om «selvet» og hvilke narrative former selvet kan presenteres i. 

Dette er tema for de to neste kapitlene. 
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Kap. 10 Kunsten å bekjenne  

 

Et grunnpremiss for arbeidet i selvhjelpsgrupper er at det er viktig å snakke om og formulere 

det som plager en: «Selvhjelp handler om å bli kjent med sitt eget problem. Finne et språk og 

kunne sette ord på eget problem, og våge å være til stede i samhandling med andre» 

(Selvhjelp Norge, 2007b, s. 7). Gruppa danner et fellesskap som skal legge til rette for at 

deltakerne kan prøve seg fram i hvordan de kan språkliggjøre sine erfaringer. Det innebærer 

at visse måter å uttrykke følelser og erfaringer på blir oppmuntret og anerkjent, mens andre 

ikke blir det.  

På et møte forteller Anniken om problemer i relasjon til søsken og foreldre og om 

forholdene i barndomshjemmet. Det har hun gjort flere ganger tidligere. Da har de andre 

lyttet og stilt oppfølgingsspørsmål, men fremleggingene har ikke avstedkommet særlig 

diskusjon eller virket å gjøre spesielt inntrykk på gruppa. Denne gangen blir fremleggingen 

møtt annerledes. Flere sier at dette visste de ikke, de visste ikke at det var så ille: «Det må ha 

vært helt jævlig», «Dette har du ikke fortalt før, ikke på den måten».  

Anniken har lett for å snakke og formulerer seg presist. På de tidligere møtene har hun gitt 

et bilde av noen aspekter ved familieforholdene på ett møte og litt andre aspekter på andre 

møter. Hun har gitt klart uttrykk for at hun har mye frustrasjon knyttet til familien, og at hun 

jobber hardt for å forstå hvorfor. De andre har alltid lyttet oppmerksomt, men et par ganger 

har de sagt at de synes hun går i sirkel og gjentar seg selv. Nå forteller hun for første gang at 

hun hadde en depresjon for noen år siden, hvor hun ble liggende tiltaksløs i sengen i flere 

uker. Hun sier at hun sliter med å ta seg selv alvorlig: «Det er så vanskelig å forstå, fordi jeg 

ble ikke slått, ikke mishandla, ikke noe sånt synlig. Men det var ingen som var der for meg, 

ingen som hørte på meg, så meg, ingen som brød seg om meg». Deretter gir hun bilder av 

konkrete hendelser. Vi får inntrykk av et lite barn overlatt til seg selv og en uendelig 

ensomhet. En ensomhet hun sliter med som voksen. Hun sier med fortvilelse: «Når jeg 

forteller det til venner, virker det som om de ikke bryr seg, de skjønner det ikke, eller vil ikke 

høre om det. Kanskje jeg har sagt for mye, kanskje det blir for mye for dem. Men dette er jo 

vennene mine, skal de ikke kunne høre hvordan jeg har det? Har jeg hatt feil venner?». Over 

tid har Anniken lagt til lag på lag med informasjon, som i en hermeneutisk sirkel, men uten at 

de andre i gruppa har sett rekkevidden av det hun forteller (og kanskje heller ikke hun selv). 

Med disse såre opplysningene fremstår historien nå med langt større dybde og gir en annen 

forståelse av livssituasjonen hennes.  

I dette kapitlet skal jeg vise hvordan bekjennelsen danner en kulturell modell for hvordan 

personlige narrativer kan formidles og følelsesmessige vansker formuleres. I gruppene 

oppnår deltakere størst grad av anerkjennelse og gjensidighet dersom det de forteller har 

form av bekjennelser, slik som når Anniken tilkjennegir tyngden i bestemte erfaringer som 
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har formet henne. Eller når Marte (i kap. 8) avdekker angstens plass i livet sitt og det blir tatt 

imot som en gave: «Takk for tilliten».  

Bekjennelser kan forstås som en narrativ form modellert etter det religiøse skriftemålet og 

derfor som et kulturspesifikt uttrykk. Å forme en bekjennelse betyr imidlertid ikke å følge en 

tydelig kulturell oppskrift. Jeg skal forsøke å vise hvordan samtalene i gruppene rommer mer 

eller mindre implisitte kriterier for hva som regnes som en bekjennelse og ikke. Det er et 

viktig funn at bekjennelser ikke trenger å ha form av en bestemt, avgrenset hendelse, men 

ofte kan vokse frem gradvis. Forming av bekjennelser er sterkt knyttet til temporalitet, til 

gradvis bygging av tillit og til kontekster som etableres over tid. Sagt på en annen måte; 

bekjennelser krever «timing» og tilrettelegging, en finstemt utposjonering.  

Jeg vil knytte diskusjonen til det jeg tidligere har skrevet om gave og deling og deltakeres 

verdsetting av autentisitet. I noen grad vil jeg diskutere forholdet mellom det å bekjenne og 

det å erkjenne og hvordan det å legge fram deler av sin sårbarhet kan medvirke til personlig 

utvikling og transformasjon. Det inkluderer en bolk om anerkjennelse av følelsesmessig 

smerte.  

Når jeg skriver om brede og generelle kulturelle utviklingstrekk i vestlig tradisjon, overlapper 

dette i noen grad med tema jeg har behandlet tidligere og som også dukker opp i det 

etterfølgende kapitlet, det gjelder særlig teori omkring autentisitet og om selvet. Nedenfor 

skal jeg derfor først og fremst trekke fram de aspektene som er særlig relevante for å belyse 

bekjennelsen som kulturell form. 

Før jeg går dypere inn i det empiriske materialet, vil jeg skissere hvordan og hvorfor det å 

bekjenne, å fortelle andre om sitt sanne og autentiske indre, har fått en sentral posisjon i 

senmoderniteten. Vi skal også se hva som karakteriserer en bekjennelse fra tilgrensende 

former for fremlegging av «sannhet». 

«Å snakke om det»  
Forestillingen om at det er godt og riktig «å snakke om det», om det som oppleves som 

personlig og følelsesmessig vanskelig, er ikke en universell idé, men uttrykk for en 

kulturspesifikk, vestlig ideologi.  

Den norske antropologen Ingjerd Höem (2006) gir et illustrerende eksempel når hun viser 

hvordan folk på Tokelau, en gruppe atoller i den polynesiske delen av Stillehavet, praktiserer 

klare regler mot å snakke om det som oppleves som sterkt følelsesmessig bevegende eller 

traumatisk. Å snakke om det, å fremkalle og påkalle, vil forsterke det vonde, noe man ser for 

seg at kan lede til sykdom. Deres strategi er i stedet å håndtere den som lider med humor og 

til dels erte vedkommende, på ganske nådeløse måter. Gjennom en lingvistisk-antropologisk 

tilnærming argumenterer Höem mot en vestlig, meta-teoretisk idé om at språkliggjøring (av 

erfaringer) per definisjon er en «enkel» og entydig prosess som omskaper noe «fra en 



 

261 

implisitt, skyggeaktig, taus eksistens» og gjør det «offentlig» og tilgjengelig for andre.283 Folk 

på Tokelau har andre meta-idéer om hva språk «er» og «gjør», som må forstås i relasjon til 

sentrale aspekter ved samfunnet de lever i. For eksempel har de et rikt utvalg av 

grammatikalske måter for å uttrykke agens, noe som er knyttet til flere forhold. Blant annet 

at det å si noe medfører et stort ansvar, fordi det man sier og sier noe om, bringes inn i 

verden og blir til «noe», det blir «virkelig». Dette er også knyttet til en kulturell norm om 

ikke å snakke om seg selv, men om «oss». Den anglo-amerikanske ideologien om at det per 

definisjon er helbredende å eksternalisere traumatiske opplevelser ved å gi dem en narrativ 

form, er på liknende måte en forestilling som henger sammen med andre kulturelle 

særtrekk, blant annet skillet mellom offentlig-privat og mellom et indre og et ytre selv.  

Det er ikke vanskelig å se at dette skiller seg fra rådende oppfatninger i både vestlig 

behandlingsideologi og i allmennheten (som jo nettopp er Höems poeng). Idéen om at man 

gjennom samtale kan bringe skjulte og vonde erfaringer til overflaten og transformere 

betydningen av dem, og derigjennom seg selv, utgjør grunnlaget for den psykoanalytiske og 

senere psykoterapeutiske tradisjon fra Freud. En rekke filosofer og samfunnsvitere har vært 

opptatt av å vise og forstå hvordan denne forestillingen og synet på menneskets sjels- og 

følelsesesliv har fått voldsom gjennomslagskraft og spredt seg til samfunnet som helhet (f. 

eks. Foucault, 1978; Rose, 1990; Sennett, 1974). Som nevnt, bruker sosiologen Eva Illouz 

(2008) uttrykket «terapeutisk diskurs» om forståelsesmodellen fra psykologien som nå 

preger hvordan vi omgås og snakker sammen, og ser på oss selv. Ikke bare i intime relasjoner 

som familie og venner, men i dagliglivet, på arbeidsplasser og ikke minst i offentligheten. I 

media formidler personer intime og følelsesladete detaljer om seg selv og sine nærmeste. 

Det åpenbare eksempelet er talkshows, der The Oprah Winfrey Show er det mest ikoniske 

(Illouz, 2003, 2008; Madsen, 2010), men det samme idealet om å tilkjennegi indre 

subjektivitet har for lengst gjort sitt inntog i den politiske sfære og andre deler av 

offentligheten (Sennett, 1974). I kunstverdenen har idealet om kompromissløs søken etter 

indre autentisitet lenge vært en viktig bestanddel i myten om kunstnerkallet. Karl Ove 

Knausgård og Vigdis Hjorts bøker og debatten om «virkelighetslitteratur» et eksempel på 

hvordan idealet om bekjennelse som veien til sannhet har blitt intensivert og trumfer andre 

hensyn, for eksempel at mennesker ikke utleveres gjennom skriftemål som ikke er deres 

eget. Bekjennelsens kraft i senmoderniteten ligger blant annet i at den evner å skape 

innlevelse, gjenkjennelse og identifikasjon mellom mennesker over sosiale og geografiske 

skiller. Gjennom bekjennelsen kan vi nå inn til hverandre. Bekjennelsen blir et slags medium 

for å bygge sosiale relasjoner av ulik type. 

Illouz legger vekt på at en av grunnene til at denne forståelsesrammen har fått slik 

gjennomslagskraft, er fordi den baserer seg på et syn på mennesket som er dypt forankret i 

vestlig, kulturell tradisjon og som Freuds tenkning baserer seg på. Den terapeutiske 

modellen gir rammer å forstå selvet og relasjoner på som «løser» motsetninger og dilemma i 

                                                      
283 Carr peker på det samme når hun sier at dominerende euro-amerikansk ideologi «(…) claims that language 
primarily functions as a transparent medium of representation» (2013, s. 46). 
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kulturen og som tilbyr praktiske redskaper for å håndtere seg selv og sine relasjoner som folk 

finner nyttige og anvendbare. Freud skapte et nytt språk: «(…) to describe, discuss, and 

manage the psyche (…). Freud formulated new cultural codes that, more than any other 

cultural system available at the time, could make sense of the transformations family, 

sexuality and gender relationships had undergone during the second half of the nineteenth 

century and provide interpretive frames to organize these transformations” (2008, s. 35-36).  

Senere har Freuds psykologiske modell blitt omtolket, modifisert og gitt opphav til en rekke 

ulike, terapeutiske retninger. De kan forstås som å være tilpasset nye problemer som 

«demokratisering» i arbeids- og familielivet – med tilhørende økt valgfrihet og usikkerhet – 

skaper for selvets håndtering av seg selv i annen halvdel av det 20. århundre (Illouz, 2008).  

Illouz er opptatt av klasseaspektet og mener at den terapeutiske diskurs oppstod som et 

middeklassefenomen, men senere i stor grad har blitt til et vestlig, kulturelt felleseie.284, 285 

Den terapeutiske diskurs definerer en egen «emosjonell stil» og representerer nå et 

«transnational language of selfhood» (s. 6), hun går så langt som til å kalle den «en global 

habitus». 

Et viktig poeng i Höems argumentasjon er at vestlig kulturell tradisjon legger stor vekt på 

eksternaliseringsprosesser. Prosesser der man forsøker å bringe det som er skjult fram i 

                                                      
284 I norsk sammenheng har Ole Jacob Madsen skrevet de beslektede bøkene «Den terapeutiske kultur» (2010) 
og «Det er innover vi må gå. En kulturpsykologisk studie av selvhjelp» (2014). Madsen, som selv er psykolog, er 
sterkt kritisk til hvordan terapeutiske forståelsesformer har beveget seg fra behandlingskontekster til å bli 
allmenne måter å forstå mennesket og samfunnslivet på. Det fører blant annet til at det som er kollektive og 
strukturelle anliggender blir forstått som individuelle problemer og noe individene søker å løse gjennom 
selvgransking og selvforbedring. Slik inngår han i en bred, sosiologisk kritikk mot individualiseringen som et slikt 
allment, terapeutisk perspektiv medfører. Jeg har valgt å basere meg mer på Illouz (2008) og i mindre grad på 
Madsen. For det første baserer han seg til dels på hennes tekster. For det andre utarbeider Illouz sin analyse 
delvis basert på etnografisk materiale (selv om hun gjør overraskende lite bruk av det). Hun har intervjuet folk 
som har gått i terapi og folk som ikke har gjort det (arbeiderklasse) og vært deltakende (observatør) i en 
tredagers, terapeutisk orientert workshop. Hun er også svært kritisk til den terapeutiske diskurs, men vil 
kritisere den «innenfra dens egen horisont». En slik modell, «immanent critique» ligger nær en antropologisk 
tilnærming, ettersom den springer ut av “(…) a ‘thick’ understanding of people’s desires and goals and cannot 
bracket the actual understandings and strategises of lay actors” (Illouz 2008, s. 20). Et annet spørsmål er om 
hun faktisk gjør det hun sier hun gjør? I denne boka synes jeg hun baserer seg mer på teori enn på en grundig 
analyse av hvilken plass terapeutisk forståelsesmåte og terapeutisk praksis har i folks livsverden. I gjengivelse 
og tolkning av intervjumaterialet er det lite som skurrer; eventuelle motsetninger og paradokser tolkes som 
uttrykk for et styrende, terapeutisk ethos der indviders agens ikke ser ut til å ha noen plass. Jeg mener Illouz får 
frem helt sentrale, kulturelle premisser for identitetsforvaltning i vår tid, men generaliserer kraftig på tvers av 
kontekster, noe som svekker analysen. Hun gjør det for eksempel svært lett for seg når hun i forlengelsen av en 
generell beskrivelse av kulturelle trekk ved «support groups» (som i analysen ser ut til å favne alle typer 
selvhjelpsgrupper pluss meditasjonsgrupper, s. 187) ikke gir empiriske beskrivelser av slike grupper, men i 
stedet velger et ganske ekstremt, amerikansk og svært kommersialisert eksempel (en tredagers workshop hvor 
hun var deltaker). I stor grad lar hun dem være representative for kulturelle trekk ved terapeutisk orienterte 
grupper generelt. Selv om selvhjelpsgruppene i mitt materiale og Illouz’ kommersielle gruppe deler en 
praktisering av et terapuetisk ethos, skjer det på ganske ulike måter og, vil jeg påstå, produserer til dels svært 
ulike virkninger. Av plasshensyn diskuterer jeg ikke dette videre her, men kommer så vidt tilbake til poenget i 
siste del av avslutningskapitlet. 
285 Jamfør Vike og Haukeliens diskusjon av hvordan mer spesifikke psykologiske teorier, eksemplifisert ved 
tilknytningsteori, hittil først og fremst har fått gjennomslag i middelklassens selvforståelse (Vike & Haukelien, 
2017). 
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lyset, avkle hemmeligheter og gjøre noe som har fremstått dunkelt og uforklarlig, åpent og 

tilgjengelig.286 Dette idealet tar tydelig form i opplysningstiden og ligger til grunn for det 

vestlige vitenskapsideal. Det har medvirket til fremveksten av det politiske felt og 

demokratiske idealer om synlighet og gjennomsiktighet og er en sentral bestanddel i vår 

forståelse av individet. Karakteristisk for et vestlig personbegrep (som jeg har vært inne på i 

kap. 2) er at selvet består av et indre og et ytre, der personens sanne identitet ansees å ligge 

i det indre selvet. Et viktig, underliggende premiss i denne tradisjonen er at det som er godt 

og det som er sant, sammenfaller. Det vil si idéen om at noe som er sant, per definisjon også 

er godt. Sannhetssøken, å avsløre hemmeligheter, om det er naturens eller sjelslivets, vil 

derfor fremstå som et ubetinget gode. Ideologien om språkliggjøring av personers indre 

sjelsliv er slik et uttrykk for ideal om eksternalisering.  

I denne sammenheng er det verdt å nevne at et fellestrekk ved de tre monoteistiske 

religionene jødedom, kristendom og islam, er vekten på ordet. Ordet formidler det hellige, 

ordet representerer sannheten, direkte fra Gud. Jødedom og kristendom hadde et felles, 

hellig språk, hebraisk. I de tre religionene har de hellige skriftene en spesielt sentral 

posisjon.287 Jødedommen legger stor vekt på tekststudier og jødene kalles ofte «bokas folk» 

Blant det første protestantene gjorde, var å oversette bibelen fra latin til lokale språk og 

gjøre ordet tilgjengelig for folk flest. Muslimer lærer å memorere hele koranen.288 

Ut fra denne gjennomgangen, ser vi at skriftemålet og bekjennelsen henger nært sammen 

med utviklingen av personbegrepet og forestillinger om individet. Jeg kommer tilbake til en 

bredere behandling av temaet når jeg i neste kapittel drøfter forholdet mellom idéer om 

«selvet» og hvordan personlig ansvar diskuteres i gruppene (se også kap. 2 for et overblikk 

over kulturelle utviklingstrekk selvhjelpsarbeidet kan forstås innenfor).  

                                                      
286 Antropologen Henrik Sinding-Larsen har utviklet følgende definisjon: «Eksternalisering er en flere trinns 
overordnet prosess hvor partikulære, kontekstavhengige og flyktige prosesser i mennesker eller andre enheter 
karakterisert som et indre, legges ut i omgivelsene (eller noe ytre) i form av generaliserte, standardiserte og 
fikserte strukturer som så virker tilbake på de opprinnelig indre prosessene» (Sinding-Larsen, 2006, s. 207). Å 
fortelle om sine følelser er en slik eksternaliseringsprosess der verbaliseringen – det ytre – av indre prosesser er 
tenkt å virke tilbake på de indre prosessene hos personen. 
287 Jødedom, kristendom og islam har felles utspring: “So far as Judaism is the religion of the written Torah, 
Christianity tells the story of Judaism within its own narrative, and Islam takes account of the stories of both 
Judaism and Christianity (…) all three accord special status to the Hebrew scriptures of ancient Israel. All three 
concur that, in addition to the Israelite scriptures, a further revelation, another revealed scripture, is required. 
That additional revelation is the Oral Torah for Judaism, the New Testament for Christianity, the Qur’an for 
Islam (Neusner & Sonn, 1999, s. 4). 
288 Carr refererer til at tidligere i kirkens historie ble sannhet fremkalt gjennom det fysiske, gjennom legemet. 
Man utsatte den anklagedes kropp for en prøvelse og så hvordan den formidlet sannheten (2013, s. 37-38). Vi 
kan tenke på testen der den skyldige fløt, den uskyldige sank, eller skikken med å gå på brennende kull. 
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Skriftemålet 

Å bekjenne sitt indre for en annen, å språkliggjøre sine følelser, motiver og erfaringer, kan 

sees som en moderne og sekularisert versjon av det klassiske, kristne skriftemålet.289 

Sentralt i den kristne tro er forestillingen om menneskets syndighet, nødvendigheten av å 

bekjenne sine synder og få tilgivelse av Gud. Frem til høymiddelalderen var 

syndsbekjennelse og botsøvelse obligatorisk i klostrene, men for vanlige folk foregikk 

syndsbekjennelse og botsøvelse i stor grad offentlig, og hovedsakelig bare i alvorlige tilfeller 

der folk hadde forbrudt seg mot samfunnets og kirkens normer (Chloë Taylor, 2009, s. 46).290 

I et dekret fra det Fjerde Laterankonsil i 1215 ble imidlertid alle kristne pålagt å skrifte, minst 

én gang i året.291 Med reformasjonen på 1500-tallet ble det obligatoriske skriftemålet 

avskaffet i protestantismen. Det mistet statusen som sakrament, og syndsbekjennelsen var 

ikke lenger avhengig av presten som mellommann til Gud.  

I den etterfølgende motreformasjonen intensiverte den katolske kirken vekten på 

syndsbekjennelsen samtidig som den ble «privatisert». Skriftemålet ble trukket tilbake fra 

offentlig skue og foregikk nå i skriftestolen. Da mistet også presten noe av kontrollen, fordi 

han ikke så hvem det var som skriftet. Med denne dreiningen av fokus «innover» utviklet 

kirken i senmiddelalderen (for å kompensere for tap av kontroll, kan man si) detaljerte 

manualer for hvordan prestene skulle spørre ut folk. De mest sentrale temaene dreide seg 

om kjødets syndighet, om kropp og seksualitet, særlig masturbasjon, som ble ansett som 

mye mer syndefullt enn voldtekt (!). Det var mindre oppmerksomhet på handlingene som 

faktisk var begått, og vel så mye på ønsker, lyster og begjær (Chloë Taylor, 2009).  

Selv om Luther avskaffet det tvungne skriftemålet, beholdt han syndsbekjennelsen som et 

sentralt redskap for vekst i troen. Den troende skulle nå bekjenne direkte overfor Gud og 

tilgivelsen gis direkte av ham, noe som innebar en privatisering av bekjennelsen. Samtidig 

antok den kirkelige syndsbekjennelsen i protestantismen også en kollektiv og offentlig form, 

selv om den ble kort og generell: «Vi er alle syndere». Det skjedde med andre ord en 

«privatisering» av syndsbekjennelsen både i den katolske og protestantiske kirke, om enn i 

                                                      
289 I engelsk har man ett begrep; confession, i norsk språk har vi to; skriftemål og bekjennelse. Jeg bruker 
skriftemål og bekjennelse i stor grad synonymt, dels skriftemål særlig om den religiøse formen og bekjennelse 
mest om den profane. 
290 For å holde forfatterne Chloë Taylor og Charles Taylor fra hverandre (som begge er filosofer) refererer jeg 
som regel til dem med både for- og etternavn i teksten (EndNote-programmet angir dem med begge navn i 
referanseklammen, mens i referanselista angis bare første bokstav i fornavnet). Chloë Taylor bruker jeg først og 
fremst i dette kapitlet og Charles Taylor i kap. 11. 
291 Påbudet møtte til dels stor motstand, blant annet sørget folk for å vente til siste frist (påske), slik at det 
samlet seg en stor menneskemengde, man har regnet ut at det i mange tilfelle kunne bli bare 2,5 minutt på 
hver synder. Det førte til at presten ikke fikk tid til å lytte til alle, men ga opp og i stedet ga kollektiv 
syndsbekjennelse. På denne måten unngikk folk ikke bare å gi ut opplysninger om seg selv til en 
øvrighetsperson, men å skjerme slekt, naboer og lokalsamfunnet fra samfunnets maktstrukturer (Chloë Taylor, 
2010, s. 53-54). 
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ulik form. Skriftemålet og botsutøvelsen «flyttet innendørs», som historikeren David Myers 

formulerer det.292 

Skriftemålet som idé og praksis, i betydningen å avgi vesentlig informasjon om seg selv, 

forsvant imidlertid ikke med kirkens gradvis synkende makt utover på 16- og 1700-tallet. I 

Foucaults (berømte) analyse, spredte tvert imot praksisen seg i sekularisert form til en rekke 

nye områder. Dannelsen av den moderne staten ga nye kunnskapsbehov om befolkningen 

og man fikk fremvekst av profesjoner som samlet inn informasjon om folks liv og tilværelse:  

“(…) the technique of compelling confessions and inculcating a need for them was taken up 

by other domains. In the modern period “population” became a concern and with it came 

new objects of inquiry and control” (Chloë Taylor, 2010, s. 67). Og videre: 

(…) the familiar forms of disclosure developed in the confessionals were 

nevertheless taken up anew, but the speakers, and the aims of their 

inquiries, had changed. Now the interest in the private lives, actions and 

thoughts of individuals came not from the priests but form economists, 

demographers, scientists and doctors (s. 68).  

I Foucualts maktperspektiv er skriftemålet et disiplinerende redskap, a technology of power, 

først for kirken, senere for staten. Ved overgang fra føydalsamfunnet til den moderne staten 

endrer maktens former seg. Styring foregår gradvis mindre fysisk voldelig og mer implisitt 

gjennom nye «myke» autoriteter for maktutøvelse og kunnskapskontroll, der fremveksten 

av den moderne vitenskapen har en sentral posisjon. Blant disse er medisinen og senere 

psykiatrien blant de fremste når det gjelder å blottlegge folks tilstander og søke etter deres 

indre beveggrunner.293 

Hos Foucault er omdreiningspunktet for skriftemålet, både i religiøs og sekulær form, 

seksualitet. Først i form av kirkens kontroll av synd som særlig knyttet til det kjødelige, til 

begjær og lyst. Med vitenskapens fremvekst blir «seksualitet» etablert som en egen «ting» 

og etter hvert et element i definisjon av folks identitet. Denne utviklingen er knyttet til den 

moderne statens behov for å kontrollere og ha kunnskap om innbyggerne, om en 

«befolkning». De nye fagdisiplinene viderefører kirkens tradisjon for gransking av synd, i 

form av nye forestillinger om normalitet, avvik og sykelighet.294 Når Freud senere 

                                                      
292 Carr (2013, s. 37) siterer W. David Myers (1996, s. 7): “To some degree, the entire history of penance until 
the late twentieth century has been a matter of ‘moving indoors’ and away from public pressure”. 
293 Foucault beskriver førmoderne former for makt som først og fremst knyttet til fysisk makt, til forbud, 
avskrekking og avgrensning. Moderne former for makt er diskursiv og produktiv, de virker gjennom nye former 
for kunnskapsregimer som fortløpende produserer diskurser om hva som skal forstås som sannhet og kunnskap 
og hvordan vi skal forstå og forme oss selv (Ellingsæter & Solheim, 2002). 
294 Chloë Taylor påpeker at selv om Foucault mener psykiatrien og psykoanalysen er spydspisser for en slik 
disiplinerende praksis, diskuterer han aldri psykoanalysen i dybden, slik han gjør med psykiatrien. Taylor 
argumenterer her i forlengelsen av, og delvis i opposisjon til, Foucault. Psykoanalysen kan på samme tid 
fungere som en disiplinerende praksis og en praksis for «self-governance», Foucault legger imidlertid 
avgjørende vekt på de disiplinerende aspektene. Taylor legger derimot mer vekt på individets valg og 
muligheter for forming av egen subjektivitet og mener at psykoanalysen i større grad kan representere en 
praksis for «self-care» (2010, s. 11, 164-165).  
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intensiverer og utvikler en nyskapende modell for granskingen av sjelslivet, tar han nettopp 

utgangspunkt i menneskets seksualitet og betydning for identitet. Hans prosjekt er i stor 

grad å frigjøre individet fra victoriatidens undertrykkende angst for, og kontroll av, 

seksualiteten og derigjennom frigjøre hele personen.  

Opplysningstidens fremste filosof, Jean-Jacques Rousseau, er et mye brukt eksempel på 

hvordan ideologien omkring det personlige skriftemålet ble etablert som et 

identitetsskapende redskap i den gryende moderniteten, som en praksis utenfor religionens 

og vitenskapenes domene. Den selvbiografiske boka Les Confessions (1765–1770) regnes 

som det første moderne og profane, litterære skriftemålet. Her forteller han om handlinger 

han angrer dypt, gransker sine motiver og viser frem sin skamfullhet. Denne boka og 

Rousseaus tenkning danner skole for strømmen av selvbiografiske, litterære fremstillinger 

utover 1800-tallet.295  

Foucault blir hyppig sitert på at vi nå lever i et «confessional society» og at vi som borgere 

har blitt til «a confessional animal». Han hevder at: 

The confession has spread its effects far and wide. It plays a part in justice, 

medicine, education, family relationships, and love relations, in the most 

ordinary affairs of everyday life, and in the most solemn rites; one 

confesses one’s crimes, one’s sins, one thoughts and desires, one’s illnesses 

and troubles; one goes about telling, with the greatest precision, whatever 

is most difficult to tell. One confesses in public and in private, to one’s 

parents, one’s educators, one’s doctor, to those one loves; one admits to 

oneself, in pleasure and in pain, things it would be impossible to tell anyone 

else, the things people write books about (Foucault, 1978, s. 57).296, 297 

Som Chloë Taylor oppsummerer: “(…) It is clear from this passage that we now nevertheless 

confess to everything to do with the ‘self’» (2010, s. 78). Carr påpeker, med en viss ironi, 

hvordan det sekulære og det religiøse skriftemålet har beveget seg i hver sin retning: “While 

profane confessions seem to grow more and more public – as tell-all talk show attests – the 

history of sacral confession is one of ever-increasing privatization” (Carr, 2013, s. 37). 

                                                      
295 Med den kristne teologen og filosofen Augustin dannes en idé om et indre selv. I første del av 400-tallet 
skrev han det som regnes som den første selvbiografien; «Bekjennelser». Chlöe Taylor drøfter hvordan 
bekjennelsen for Augustin ikke hadde form av selvfortolkning, men først og fremst var et middel for å erklære 
sin tro og komme nærme Gud. Hun refererer bla. til Philip Careys tese om at Augustin « (…) in fact invented the 
idea of a private interior self as a solution to his unique theological problems» (Carey 2009, referert i Chloë 
Taylor, 2010, s. 28). 
296 Her sitererer jeg Foucault via Taylor, ettersom hun siterer fra den originale, franske teksten (La volonté de 
savoir. Paris, Gallimard, 1976, s. 82-83) 
297 De svenske skoleforskerne Fejes og Dahlstedt, som baserer seg på Foucault i en analyse av voksenopplæring 
og livslang læring som en sosial teknologi basert på idéer om egengransking og selvforbedring, sier det slik: “(…) 
confession emerged as an important technology of the self in Christianity, and confession was later taken and 
reshaped with the emergence of the human sciences” (Fejes & Dahlstedt, 2012, s. 17). 
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Skriftemålet som narrativ 

For Foucault er skriftemålet en spesifikk teknikk for å produsere kunnskap og sannhet.298 Å 

skrifte er å bekjenne sannheten om seg selv, på en slik måte at den gjøres tilgjengelig for en 

annen: «To declare aloud and intelligibly the truth of oneself» (Foucault, 1997, s. 173). Et 

kjennetegn ved skriftemålet er at verbaliseringen av det hittil skjulte er forventet å medføre 

ubehag og motstand hos den som skrifter. Skriftemålet er “(…) a ritual where truth is 

authenticated by the obstacles and resistances that it has had to lift in order to be 

formulated” (Foucault 1976, s. 82-83, sitert hos Taylor, 2010, s. 7-8). Taylor tilfører i neste 

setning: “(…) or one which is always told with difficulty and shame”.299 Vanskelighetene med 

å bekjenne skal bevise at det som sies er sant og ekte. Slik representerer skriftemålet en 

søken etter autentisitet.300 

Chloë Taylor følger Foucault og skiller skriftemålet fra vitnemålet eller vitnesbyrdet. Både 

skriftemålet og vitnemålet dreier seg om å fortelle sannheten i form av en avsløring og hvor 

denne avsløringen gjøres overfor «en annen», i en annens nærvær (i form av én eller flere 

personer, eller overfor en forestilt annen, for eksempel en dagbok, eller Gud). 

Vitnemålet derimot, er ikke rettet innover mot selvet. Det kan avsløre egne handlinger, men 

like gjerne andres, som man har vært vitne til og ikke er ansvarlig for. Vitnemålet må ikke 

fremføres med anger, skam, nøling eller andre uttrykk for følelsesmessige vansker for å bli 

betraktet som sant. Kanskje tvert imot, det vil kunne svekke vitnemålets troverdighet. 

Vitnemålet er uten den sårbarheten som er forbundet med å avgi informasjon om sitt indre. 

Vitnemålet er ikke et redskap for å arbeide med selvet. Det er et redskap for å bringe frem 

sannheten om hendelser. 

Jeg vil føye til at skriftemålet også skiller seg fra en betroelse. Som i vitnemålet, trenger ikke 

avsløringene å gjelde deg selv, de kan like gjerne avdekke hemmeligheter om andre. Ved å 

betro noen noe, kan du risikere ditt rykte som en person som kan, eller ikke kan, holde på 

hemmeligheter. Men betroelsen innebærer ikke nødvendigvis risiko gjennom å avdekke ens 

indre, motivasjonen for å avgi informasjon er ikke å arbeide med eller endre seg selv. Mens 

vitnemålet som oftest er rettet mot et publikum der hensikten er å gjøre sannheten 

offentlig, er betroelsens hensikt å formidle og bevare en hemmelighet. Den vil derfor skje 

mellom få personer, kanskje bare to. Å formidle en hemmelighet, å overføre dyrebar 

informasjon, er egnet til å skape sosiale bånd preget av fortrolighet og intimitet. 

En interessant kontrast til det kristne ideal om skriftemål og syndsforlatelse er Fatwa-

domstolene i islamsk tradisjon. Med utgangspunkt i feltarbeid i Al-Azhar Moskéen i Kairo, et 

                                                      
298 I Foucaults maktforståelse var førmoderne former for makt først og fremst knyttet til fysisk makt, til forbud, 
avskrekking og avgrensning. Moderne former for makt er diskursiv og produktiv, de virker gjennom nye former 
for kunnskapsregimer som fortløpende produserer diskurser om hva som skal forstås som sannhet og kunnskap 
og hvordan vi skal forstå og forme oss selv (Ellingsæter & Solheim, 2002). 
299 Arbeidet Taylor refererer til er på fransk: «La volonté de savoir», derfor bruker jeg henne i stedet for 
Foucault her. Siste del av setningen er sitat fra Taylor. 
300 Foucault er opptatt av at skriftemålet, som en sekularisert, internalisert praksis i vår tid er knyttet til 
velbehag (pleasure) og et ønske om å bekjenne (1978). 
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av de mest innflytelsesrike sentrene for islamsk autoritet, diskuterer sosialantropologen 

Agrama (2010) grunnlaget for domstolenes sterke stilling. Han spør hvorfor så mange 

mennesker oppsøker muftiene for å presentere sine personlige problemer og hva som gjør 

at domsavsigelsene de utsteder (fatwa) blir respektert, til tross for at de ofte er krevende å 

følge. Svaret finner han i muftienes fleksibilitet og måten de stiller spørsmål og undersøker 

saksforholdet på, i hver konkrete sak. Fremgangsmåten er preget av respekt og omsorg for 

enkeltpersonen og de relasjonene vedkommende inngår i, der hensikten er å hjelpe dem til å 

opprettholde og forsterke et muslimsk selv. Som en konsekvens ville muftiene “(…) always 

finding ways to encourage people to perform the better of actions” (Agrama, 2010, s. 11) og: 

“(…) there seemed to be no urgency on the part of the mufti to find out the truth of what 

had happened (…) the council was not so much concerned with uncovering wrongdoing and 

bringing it to justice (…)” (s. 12). Muftiene ser det som sin hovedoppgave å utmeisle 

avgjørelser som ville hjelpe den enkelte til å oppføre seg som og leve som gode muslimer, 

ikke å saumfare deres motiver, presse dem til å bekjenne sannheten eller søke mest mulig 

rettferdighet.301 I dette ligger det en form for fremtidsrettet og sosialt orientert 

pragmatisme.  

Mens skriftemålets hensikt er å bevirke en indre renselse hos den bekjennende, uavhengig 

av hvilke konsekvenser det måtte ha utenfor den skriftende selv: «(…) a ritual where 

articulation alone, independently of its external consequences, produces, in the person who 

articulates it, intrinsic modifications: it makes him innocent, it redeem him, purifies him, 

promises him salvation» (Foucault 1976, s. 82-83, sitert i Chloë Taylor, 2010, s. 6-7). 

Skriftemålet er slik sett en individsentrert praksis. 

Til forskjell fra det religiøse skriftemålet, bekjenner ikke deltakere i selvhjelpsgrupper overfor 

en autoritet, men overfor likeverdige.302 Og til forskjell fra idealet i den allmenne, 

terapeutiske diskurs om «å by på seg selv», foregår bekjennelsene innenfor en kontekst der 

det er et eksplisitt mål å endre hvordan man håndterer seg selv og sine relasjoner. Ulikt 

profesjonelle, terapeutiske kontekster, er det ikke én eller flere fagpersoner til stede som 

kan gi respons og «godkjenne», til å være med å gi retning til det man forteller. Det er 

forventet at alle deltakere må kunne veksle mellom roller som bekjennende og som lyttende 

(jfr. Riessmans (1965, 1976) «hjelper-terapeut-prinsipp», sentralt i Borkman (1999), se kap. 

2). 

Vi skal se hvordan bekjennelser «gjøres» og håndteres i selvhjelpsgruppene. Jeg skal 

diskutere hvordan de kan utformes og hvordan de må oppfylle visse narrative kriterier for å 

bli betraktet som reelle bekjennelser.  

                                                      
301 Et annet moment er at den som anviser en fatwa er medansvarlig for resultatet, noe som gjør at folk kan 
regne med at muftiene har en interesse av å fatte avgjørelser som oppleves som hensiktsmessige og 
gjennomførbare. 
302 Foucault ville antakelig sagt at det er uttrykk for at makten har lykkes i å forme oss og får oss til å granske, 
utlevere og disiplinere oss selv for å forbedre oss selv. Jeg kommer tilbake til dette poenget mot slutten av 
kapitlet. 
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Praktiske problemer – sterke følelser  

I en gruppe legger jeg merke til at en av deltakerne virker mindre integrert i gruppa enn de 

andre, noe som ser ut til å henge sammen med at hun ikke viser tilstrekkelig lojalitet til 

fellesskapet. Etter hvert mener jeg å se at det også er andre årsaker, knyttet til om og i 

hvilken grad det hun forteller blir oppfattet som bekjennelser. 

Heidi strever med en komplisert livssituasjon, både praktisk og følelsesmessig. Hun er i 

slutten av 40-årene, har hovedansvaret for to mindre barn og står midt i en vanskelig 

skilsmisse. Hun gir uttrykk for at hun er glad for oppløsningen av ekteskapet. Prosessen er 

preget av sterk uenighet og til dels fiendskap. Situasjonen forverres av at en nær slektning 

samtidig blir alvorlig syk. Heidi har en type deltidsjobb som ikke innbefatter et 

arbeidsfellesskap, noe som kunne representert en støtte nå. Hun gir inntrykk av å ha et 

begrenset sosialt nettverk. På et møte slår hun ganske enkelt fast, uten viderverdigheter: 

«Jeg har oppdaget, at det ikke er noen som bryr seg om meg. Ingen. Bortsett fra barna mine, 

da, og faren min». En av de andre skjøt inn: «Og en tidligere kollega, du har snakket 

(tidligere) om ham». «Ja, han – og de kollegaene – er helt fantastiske. Men ellers, så er det 

bare jeg (som kan ta seg av meg). Det er ingen som er der, som kan stille opp hvis jeg virkelig 

trenger det». 

Heidi er den i gruppa som har mest ustabilt oppmøte, hun sender flere ganger melding og 

beklager at hun ikke kan komme på grunn av praktiske problemer i forbindelse med 

skilsmissen eller kriser knyttet til den syke slektningen. Den mangelfulle lojaliteten til gruppa 

bidrar til at de andre ser ut til å utvikle mindre tillit til Heidi enn til hverandre og forklarer at 

hun virker å være litt på utsiden av fellesskapet.303  

Etter en ustabil periode, kommer hun imidlertid mer regelmessig. Heidi ser ut til å gli godt 

inn i de uformelle delene av møtet, i småpraten når folk kommer, henger av seg yttertøyet 

og henter kaffe og kopper, i pausen og mens de ved avslutning rydder lokalet og finner veien 

ut. I selve møtesamtalene, blir hun derimot møtt med lite aktiv interesse. Det gjelder både 

når hun selv forteller og når hun responderer på andres fremlegginger. Hennes sekvenser 

blir i liten grad fulgt opp med spørsmål eller kommentarer. Gruppa forsøker ikke å drive 

historien og refleksjonene hennes videre. De andre deltakerne bruker heller ikke det hun 

forteller som en inngang til å si noe om seg selv, som, gjort på den rette måten, kan fungere 

som en «sammenvevingsbekreftelse» (á la «Du sa noe som var så betydningsfullt at det får 

meg til å tenke på …», se kap. 8).304 

En stund undrer jeg meg over dette. Heidi viser vilje til å bidra i samtalene på linje med de 

andre og også tidligere har hun vært aktiv når hun har vært til stede. Hun formulerer seg 

presist, responderer på andres fortellinger og refleksjoner og presenterer sine egne 

                                                      
303 Dette er et klart brudd på regelen om å prioritere gruppa foran det meste annet, noe som tydelig irriterer et 
par av deltakerne. Andre i gruppa ser ikke ut til å la seg provosere, når temaet nevnes de gangene Heidi ikke 
møter, unnskylder de henne med at hun er i en veldig vanskelig livssituasjon. 
304 Det jeg har kalt sammenvevingsbekreftelse inneholder bekreftelse, og utdyping av det som bekreftes ved at 
det fremkommer ny kunnskap gjennom en sammenliknende erfaring. 



 

270 

problemer ganske tydelig. Hun snakker om hva som åpenbart er viktig for henne, det er 

tema med mye emosjonell tyngde, langt unna «hverdagsprat» eller «kaffeprat» (se kap. 8). 

Tema som inneholder erfaringer med generell relevans og som, så langt jeg kan forstå, gir 

gode muligheter for at andre kan finne noe å relatere seg til. Hun inntar en rolle hvor hun 

verken er dominerende eller tilbakeholden. Med andre ord, det virker som om hun viser 

både vilje og evne til å bidra til gjensidighetsutvekslingen i gruppa.  

Antakelig er de andres holdning til henne fortsatt preget av at hun har hatt ustadig oppmøte, 

de er i tvil om hennes forpliktelse. Men jeg begynner å se at et annet forhold spiller inn: 

Heidis fortellinger har ikke form av bekjennelser. Fremføringene hennes følger ikke 

skriftemålets logikk. Hun forteller med engasjement og emosjoner, men uten nøling, skam 

eller andre uttrykk for at det er skjulte forhold hun nå tør å bringe fram i lyset. Sannheten 

blir ikke «authenticated by obstacles and resistances that it had to lift in order to be 

formulated”, som Foucault vektlegger i sitatet over. Heidi viser heller ikke i særlig grad at 

hun vil ta ansvar for situasjonen hun er i og signaliserer lite vilje til selvrefleksivitet og 

selvkritikk.  

Et eksempel er betegnende: Ved slutten av et møte tar Heidi ordet og sier at hun har noe 

viktig hun trenger å snakke om. Hun legger fram en ganske omfattende historie fra 

skilsmisseforhandlingene. Hun er opprørt og fortvilet, forteller hvor vanskelig mannen er og 

at hun synes ikke hun får den hjelpen hun trenger fra omgivelsene og spør hva hun skal 

gjøre. De andre følger opp ved å stille spørsmål som kan gi mer kontekst for å tolke 

situasjonen, de spør også om de andre aktørenes situasjon og motiver, og om de kanskje ser 

saken på en annen måte. Heidi virker ikke interessert i nyanseringene eller motsigelsene. 

Etter en stund, når de er langt på overtid for møtet, sier én på en anerkjennende måte: 

«Dette kan vi snakke mye mer om neste gang, jeg er litt opptatt av at jeg må hjem nå». 

Neste gang møter imidlertid ikke Heidi, og gangen etter er det andre tema fra 

samlivsbruddet som er mer presserende for henne. 

I denne situasjonen er det et moment at Heidi legger et press på de andre for å lytte til 

henne, på overtid. Gruppa pleier ikke å være nøye på avslutningstidspunktet, men det kan 

likevel oppfattes som at hun tilraner seg tid og oppmerksomhet, uten å gi en fortelling av 

verdi for gruppa. Slik er fraværet av bekjennelse her vevet sammen med en form for negativ 

resiprositet. 

Heidi kommuniserer ikke et ønske om å granske seg selv og sine relasjoner. Hun ønsker å 

endre sine betingelser og omgivelser og sin evne til å håndtere dem, men ikke å arbeide med 

og endre sitt eget indre. Hennes fortellinger om hendelser og «sannhet» er orientert mot 

praktiske tema og ytre fakta, de likner vitnemål. Til dels er holdningen til personene hun 

forteller om anklagende, hun legger mye av ansvaret for situasjonen på dem. 

Heidis fortellinger blir ikke tatt imot som noe verdifullt. De generer derfor ikke gjenytelser. 

Gaver og delingsressurser koster giveren noe, man gir fra seg noe det har kostet en innsats å 

skaffe til veie (deling) eller noe dyrebart man besitter (gave). Så langt jeg kan se, blir heller 
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ikke tilbakemeldingene hun gir til andre i særlig grad oppfattet som ressurser. Heidis 

oppfølgingsspørsmål er ikke av en type som forsøker å borre dypere i andres relasjoner, de 

er mer praktiske eller kartleggende, og lite åpne eller undersøkende. Hun virker heller ikke å 

lete innover i seg selv for å gi «sanne» reaksjoner.  

Gruppas erfaring med Heidis narrativer og tilbakemeldinger, som ikke oppfattes som å være 

forankret i hennes autentiske indre, ser ut til å smitte over på hvordan de tar imot 

fortellinger eller respons fra henne de gangene de er av en annen kvalitet. Den manglende 

anerkjennelsen blir særlig tydelig en gang hun gir til kjenne mer om bakgrunnen sin ved å 

følge opp en historie Guri forteller, hvor mye dreier seg om det problematiske forholdet til 

søsteren. Heidi sier at hun godt kan forstå søsteren, hun kjenner seg igjen i 

reaksjonsmønstrene hennes. Så gir hun et bilde av sin egen oppvekst og forholdet til 

foreldrene og hvordan det gjorde at hun aldri stolte på seg selv og senere gikk inn i forholdet 

til en tyrannisk mann som behandlet henne med den samme mangelen på respekt som 

foreldrene. Jeg oppfatter det hun forteller som meningstungt og sårbart. Fortellingen blir 

tatt imot gjennom «Åh», «Virkelig» og andre korte bekreftelser, men gis ingen form for 

oppfølging.  

Mønsteret som danner seg er at Hilde ikke signaliserer et ønske om personlig 

transformasjon, men først og fremst en anerkjennelse av situasjonen hun står i og smerten 

den medfører. I forrige kapittel viste jeg betydningen av aksept og anerkjennelse som 

kanskje den viktigste og mest verdifulle «gaven» deltakerne kan gi hverandre. Heidi ønsker 

antakelig en slik gave, men får den ikke. For å bli gitt en slik dyp anerkjennelse, må du først 

vise sårbarhet, du må tørre å avkle din tilkortkommenhet og dine svakheter, og du må vise 

vilje til selv å ta ansvar for dem og dine problemer. Ikke ansvar for at problemene er til 

stede, men ansvar i betydningen å ville finne ut hvordan håndtere dem. Selv om Heidi viser 

tegn til selvrefleksjon, blant annet når hun knytter sammen egne handlingsmønstre i nåtid 

med mønstre i fortiden, legger hun ansvaret for livssituasjonen på mannen og på 

omgivelsene. Når hun ber om innspill, som hun må – siden de andre ikke gjør det av seg selv 

– er det først og fremst praktiske råd hun er ute etter. 

Det hører med til historien at Heidi senere slutter i gruppa. Det skjer på en ryddig måte, da 

det kommer en ny periode hvor hun er ustabil i oppmøtet. Gruppa kontakter henne og gir 

beskjed om at dette er problematisk for gruppa og at hun må bestemme seg for om hun vil 

forplikte seg eller ikke. Heidi svarer at hun har for mye annet å forholde seg til og at hun 

slutter. Når jeg senere intervjuer henne, sier hun at hun etter hvert skjønte at hun ikke var 

klar for å gå i gruppe, at hun på dette tidspunktet ikke hadde kapasitet til å forholde seg til 

annet enn sitt eget og den akutte situasjonen hun stod oppe i: «Jeg følte vel at jeg var altfor 

syk til å gå i en sånn gruppe (…) Jeg klarte ikke å se ting utenfra, sette meg inn i andres 

situasjon». 

Vi ser at skriftemålets form, selve fremførelsen, må signalisere vilje til ærlighet, til å søke 

sannheten innover i seg selv. Ikke minst vilje til å ta ansvar for det man finner. Bekjennelser i 

gruppesettingen er også avhengig av andre faktorer, knyttet til form og mengde, og til 
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temporalitet, for å fremstå og bli tolket som bekjennelser. Bekjennelser må «times» og 

tilrettelegges, de må «utposjoneres» på riktig måte for å bli tolket som dyrebare avsløringer 

om selvet. Slik sett kan bekjennelser sees som fortettete, narrative uttrykk for kulturelle 

koder. 

Glimt av bekjennelse – lite etablert kontekst 

Det er også andre tilfeller der deltakere bringer fram informasjon om seg selv som jeg 

oppfatter som viktig og personlig, men som ikke blir tatt imot som bekjennelse av de andre 

deltakerne, av til dels andre grunner enn når det gjelder Heidi. Bekjennelsens form og 

innhold bærer ikke preg av manglende lojalitet eller vilje til egenansvar. En deltaker kan avgi 

informasjon som «isolert sett» er å anse som sårbar informasjon som kan invitere til 

oppfølging, men som antakelig ikke blir oppfattet slik, fordi den bekjennende ikke har 

beredet grunnen for den delvise bekjennelsen. Vedkommende har ikke over tid etablert en 

kontekst som gjør bekjennelsen til en bekjennelse; en sammenheng den kan tolkes inn i. 

Lena sier flere ganger at hun har vanskelig for å snakke om seg selv. Hun viser stor lojalitet 

overfor gruppa i oppmøte og følger oppmerksomt med i samtalene, men sier lite uten å bli 

direkte oppfordret. Av og til kan hun ta mer plass, men da er det som oftest omkring 

praktiske tema. 

På det siste møtet med igangsetterne, spør en av dem: «Det er noen som ikke har sagt noe 

særlig her i dag. Vil dere si noe? Vil dere ta et minutt og si hvordan det har vært for dere i 

dag?» Lena svarer: «Jeg sitter her og tenker på, at jeg skal ut og kjøpe meg en ny mobil». Jeg 

skvetter. Hun hadde sagt litt i åpningsrunden om hvordan hun hadde det, at det ikke var så 

greit, det var ganske sårt om hverdagslivet, det lille hun fortalte. Nå er tankene tydelig et 

helt annet sted, de virker ikke å være konsentrert om gruppa og det som foregår der. Lena 

blir alltid behandlet varsomt av de andre, også denne gangen. Først blir det litt stille. Så 

følger et par av de andre opp utsagnet hennes med praktiske spørsmål og kommentarer. Jeg 

oppfatter det som at de er glad hun sier noe og ønsker å vise respekt og gi anerkjennelse for 

at hun snakker. Lena svarer på sin knappe og direkte måte.  

Også på et par andre gruppemøter er det et par sekvenser hvor hun «sporer av» og plutselig 

blir opptatt av praktiske tema som ikke er hentet fra den pågående samtalen. Når hun i 

andre sammenhenger responderer på andres fremlegginger eller livssituasjon, er hun alltid 

knapp og praktisk, og gir en form for ytre anerkjennelse: «Ja, du har jammen mye med den 

jobben», «du er så flink, som får til så mye». 

Det er derfor bemerkelsesverdig at hun på et senere møte kommer inn på helseproblemene 

sine knyttet til røyking. Det er i forbindelse med at flere snakker om det å ha dårlig 

samvittighet. Hun forteller om legen sin, som er bekymret og som har snakket med henne 

om å prøve å slutte. «Men det blir lett til at jeg sitter der og grubler og røyker. Og det er IKKE 

bra.» Det kommer noen oppfølgingsspørsmål, så sier en av de andre «Nei, du skal ikke ha 

dårlig samvittighet for det! Bare ta deg en røyk, du, det er deg vel unt, det trenger du!»  



 

273 

Samtalen glir over på andre ting, men mot slutten av møtet kommer Lena tilbake til 

røykingen. Hun sier at hun burde slutte. Noen sier igjen at hun ikke skal ha dårlig 

samvittighet. Da sier Lena kort og konsist: «Men det var det med den psykiske helsa, da». 

Dette er det merkelig nok ingen som griper fatt i. Man kan tenke at gruppa er i et relativt 

tidlig stadium der den har fellestrekk med en gruppe jeg har beskrevet tidligere, hvor 

flertallet av deltakerne ikke ønsket å gå dypere ned i ting (kap. 6). I alle grupper viser 

imidlertid deltakere en viss motstand mot å nærme seg sårbarhet, gruppearbeidet er 

nettopp en prosess hvor man gradvis skal tørre å nærme seg slike tema. Men i denne gruppa 

er det ellers en utbredt vilje til å ta opp ømtåelige spørsmål. Likevel blir bekymringen hennes 

og avsløringen av at hun selv mener avhengigheten er knyttet til hennes psykiske helse, 

puttet i boksen for «dårlig samvittighet». I denne sammenhengen snakker gruppa om dårlig 

samvittighet som et allment fenomen og noe man ikke bør la seg styre av, noe som per 

definisjon er negativt og lite produktivt. 

Lena gir en liten avsløring målt i tid og mengde, men en ganske stor, til henne å være, om 

man legger tyngde til grunn. Når den nå blir kategorisert som fenomenet «dårlig 

samvittighet», blir det til noe hun bør kvitte seg med, og ikke som en påbegynt bekjennelse. 

Jeg tolker det slik at når Lena nå legger fram en sårbar opplysning om seg selv; «Det sitter i 

hodet», identifiseres den ikke som bekjennelse, fordi hun har gitt svært få tegn til å ville 

bekjenne tidligere, eller til å anerkjenne andres bekjennelser, snarere tvert imot. Hun har i 

stedet holdt seg til praktiske eller ytre tema, og veket unna direkte oppfordringer om å 

avdekke mer om hvordan hun har det. 

Dette endrer seg imidlertid når Lena og gruppa sammen gradvis etablerer en videre kontekst 

for røykeproblemet hennes. Uka etter, er det andre som prøver å få litt ut av henne. Én 

prøver først: «Du har ikke sagt så mye i dag, om hvordan du har det?» En annen følger opp: 

«Du sier ikke så mye, om hva som er problemet ditt?» Lena ser nølende ut. Den andre 

forsøker å hjelpe til: «Ja, du fortalte jo litt helt i begynnelsen, da vi begynte her». Lena ser 

ned, tvinner hendene sine, blir stille en god stund: «Nei, jeg har vanskelig for å snakke, for å 

si noe, jeg. Det er ikke så lett». Den andre følger opp: «Men du lytter, følger med, det virker 

som om du får noe igjen for å være her, at det er ålreit for deg?» «Ja». En tredje skyter inn: 

«Ja, det er jo opp til deg hva du har behov for, om du ønsker å si noe». Lena snur seg og 

spiller raskt ballen over til en annen som også har vært stille i dag: «Ja, du Gro, du har heller 

ikke sagt noe i dag!» Gro tar imot oppfordringen: «Nei, jeg kan godt si noe, jeg».  

Litt seinere følger én opp med å spørre Lena om øyet hennes, og hvordan det går etter 

operasjonen hun nettopp har vært igjennom. Hun svarer at det går ganske bra, og forteller 

en del, det glir etter hvert over på at hun sier at hun sitter mye for seg selv og tenker. De 

andre spør rundt det og det kommer fram mye om Lenas livssituasjon og sosiale nettverk.  

På et møte et par uker etter, snakker hun mer, når de andre oppmuntrer og driver henne 

forsiktig framover. Hun kommer med korte statements og avslutter hvert lille tema med: 

«Ja, det er det som er problemet. Det ligger i hodet.» Gradvis kommer det fram at hun føler 
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seg unyttig, at det er vondt for henne at hun ikke lenger kan jobbe på grunn av 

synsproblemene. Hun sier også at hun har dårlig selvtillit, og har vanskelig for å ta tak i ting: 

«Det med røykingen, jeg burde tatt meg selv i nakken, det er det det handler om, det er der 

problemet ligger». Hun sammenlikner seg selv med resten av familien, der alle ser ut til å få 

til det de setter seg fore. Etter denne sekvensen følger «sammenvevingsbekreftelser» fra 

flere av de andre deltakerne. De forteller om eget dårlige selvbilde og problematiske 

familieforhold. Lena er stille, men ser ut til å lytte intenst.  

Lenas bekjennelser blir nå i stigende grad møtt som en type skriftemål, som utrykk for vilje 

til selvransakelse. De andre forstår at de må gå veien om praktiske tema for å nærme seg det 

som er sårbart for henne. Jo mer hun forteller, i små porsjoner, jo mer kommer det fram 

hvordan røykingen er et problem, men at hovedproblemet kan være et annet. Gjennom 

forsiktig samspill, gradvise utvekslinger av informasjon og av anerkjennelser, tegner det seg 

et bilde av Lenas livssituasjon og hvilke vanskeligheter hun bærer på. 

Bekjennelser over tid  

Lenas eksempel viser hvordan skriftemålet langsomt kan ta form og vokse fram gjennom 

dryppvise, små avsløringer. Over tid vil det danne seg et mer helhetlig bilde av hva folk sliter 

med, hvordan det som er problematisk manifesterer seg i ulike typer relasjoner og virker inn 

på tilværelsen, og hva de mener problemene er «festet til». Det dannes en narrativ struktur 

der det etableres en forbindelse mellom årsak og virkning. Ofte vil det innebære, for folk 

som går en viss stund i gruppe, en omfortolkning av hva som er symptomer og hva som er 

underliggende årsak. Som vi særlig vil se i eksempelet med Ingunn (som jeg presenterer som 

et «intermezzo» før siste kapittel), der hun langsomt går bort fra en oppfatning om at hun 

«mangler vilje» og mot en forståelse av at hennes kroppslige problemer har mer 

sammensatte årsaker. 

Jeg vil kort peke på at denne typen prosesser er sentrale i – og felles for – ulike former for 

psyko-orientert, terapeutisk praksis. Det betyr ikke nødvendigvis at mye konkret, ny 

informasjon kommer på bordet, men at velkjente elementer kan få ny mening og refortolkes 

ved å settes inn i nye sammenhenger og endre relasjon til andre elementer, som 

derigjennom også vil kunne forstås på nye måter. Slik kan historien, den grunnleggende 

forståelsen av en selv, transformeres. Denne tilnærmingen er særlig rendyrket innenfor 

narrativ terapi hvor det er et eksplisitt siktemål at klienten skal reformulere sin fortelling om 

lidelsen (Skårderud et al., 2010) og derigjennom også fortellingen om seg selv. 

Å begrense bekjennelsen 

I andre tilfeller er det deltakere som presenterer opplysninger om seg selv som blir oppfattet 

som viktige av andre i gruppa og som de umiddelbart griper fatt i, men hvor fortelleren 

signaliserer at dette vil han eller hun ikke at skal følges opp. For eksempel sier Torill på et 

møte litt om forholdene i barndomshjemmet preget av en alkoholisert far og en relativt 

fraværende mor. Det er en av de andre som har tatt initiativet, hun kjenner litt til en av 

foreldrene fra tidligere og sier at hun er nysgjerrig på Torill og hvordan hun har hatt det. 
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Torill forteller kort, uten nøling eller andre direkte tegn på at dette er vanskelig å fortelle, og 

avslutter fort. Initiativtakeren prøver å lirke litt mer, Torill ser ned i bordet og responderer 

med «Hm …». Hun viser tydelig at dette vil hun ikke nærmere inn på. De andre presser ikke 

mer. De vet fra tidligere at hun kan være kontant og avvisende når hun synes noen går 

henne for nær. 

Torill viser alltid stor lojalitet overfor gruppa, hun lytter oppmerksomt og virker å ha tillit hos 

de andre. Som Lena, holder hun seg ofte til det praktiske og «utvendige», både når hun selv 

forteller og når hun responderer på andre. Men til forskjell fra Lena, fader hun aldri ut og 

hun viser stadig at hun prøver å nærme seg det sårbare hos seg selv og andre, selv om det er 

veldig vanskelig for henne og hun gir uttrykk for at det er mye i de andres slit med seg selv 

som hun ikke forstår. 

Dette skjer på et tidspunkt hvor deltakerne har arbeidet sammen noen måneder og 

begynner å få en del kunnskap om hverandre. De kjenner til ulike deler av Torills 

livssituasjon, problemer på arbeidsplassen, forholdet til eksmannen og til barna, som til 

sammen danner en ramme for at de kan ane betydningen av det hun nå sier og hvordan 

oppveksten må ha preget henne, selv om hun ikke formulerer det direkte. Hun har over tid 

gitt nok kontekst til at avsløringen får et ganske tykt lag av mening. Torill har for så vidt ikke 

problemer med å snakke eller fortelle om seg selv, men det er vanskelig for henne å gjøre 

det «innenfra». Hun snakker om seg selv med avstand (jfr. Selvhjelp Norges kjøreregel om å 

si «jeg» og ikke «man» når man snakker om seg selv, se kap. 9. Det er et enkelt grep for ikke 

å «objektivere» seg selv). Likevel er det lett å tolke det hun nå sier som en delvis 

bekjennelse, som en autentisk avsløring.  

Bekjennelser innebærer hindringer som må overkommes for at de skal fremføres (jfr. sitat 

fra Foucault over). Både Lena og Torill nøler over tid, på gjentakende møter signaliserer de at 

det ikke er lett for dem å si noe særlig om «sitt indre». Når Torill tidligere har vist få tegn til å 

fortelle om bakgrunnen sin, er det et klart uttrykk for tillit til de andre at hun nå forteller litt. 

Til sammen får prosessen der Torill gir biter av kontekstinformasjon over tid – med nøling – 

oss til å tolke det hun kommer med som dyrebart og sårbart og dermed et tegn på tillit. Det 

skjer selv om hun i liten grad presenterer opplysningene som en bekjennelse, der og da. 

Andre deltakere kan ta en annen innfallsvinkel for å beskytte sine mest sårbare erfaringer. 

Det er deltakere som tidlig i gruppeforløpet kort bekjenner at de har en historie som 

rommer traumatiske opplevelser, «men det vil jeg ikke snakke om», «det er for stort», eller 

«da blir jeg syk igjen». De signaliserer at de er klar over at erfaringene er av skjellsettende 

betydning, men at de i gruppa ønsker å snakke om andre faktorer i livet som er vanskelig. 

Ingen i gruppa forsøker å pirke borti temaet. Noen av disse deltakerne er de som senere sier 

at de har hatt størst utbytte av å gå i gruppe. Selv om de ikke avslører mer konkret om sine 

aller vondeste opplevelser, bidrar de med andre bekjennelser om andre erfaringer som er 

viktige for dem. Gjennom disse bekjennelsene og reaksjonene fra gruppa, føler de at de har 

fått bearbeidet følelsesmessige knuter og ikke minst fått anerkjennelse som hele personer. 

Da de tidlig ga en pekepinn om hva de ikke ville komme nærmere inn på, dannet den korte 
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bekjennelsen samtidig en kontekst og en klangbunn av stort alvor for alle videre 

bekjennelser de tilkjennega. 

Her vil jeg kort peke på et moment relatert til gaveteori, som jeg ikke tar opp i kap. 7: Det å 

bekjenne noe, men holde tilbake noe annet, har likhetstrekk med Annette Weiners teori om 

«inalienable possessions» og «keeping while giving» (Weiner, 1992). Hun beskriver ulike 

systemer for gavebytte i Oseania hvor aktører (i form av slektskapsgrupper) bytter verdifulle 

gjenstander, men hvor de beholder – og ofte holder skjult – det som er av aller mest verdi 

for dem. Overført til emosjonelle og relasjonelle utvekslingsprosesser, kan man tenke at det i 

dette også ligger en viktig form for beskyttelse.305 Samtidig vil det å bekjenne og bearbeide 

erfaringer som ikke oppleves som de mest dyrebare (og mest sårbare), kunne virke inn på – 

og bidra til å ufarliggjøre – det som holdes tilbake. Det som bekjennes, som vises frem og 

refortolkes, kan virke tilbake på det som holdes tett til brystet. 

Fortelling uten «mothaker» 

Som vi har sett, fordrer bekjennelser en viss motstand hos den bekjennende, om de skal telle 

som skriftemål. De skal ikke gli for glatt og enkelt ut av den bekjennende. 

I en gruppe forteller Beate nøkternt, saklig og uten tegn til nøling eller smerte om en 

oppvekst hos fosterforeldre, der fostermoren slo henne og fosterfaren ikke brydde seg. Det 

har gått et par måneder ut i gruppas arbeid, hun har tidligere fortalt litt om problemer i 

ekteskapet og dette er slik sett ikke det første hun forteller. Slik hun presenterer historien, 

har den ingen «mothaker». Fremstillingen flyter lett. 

Det er enkelt å forestille seg at dette er vonde erfaringer. Men de legges fram som en grei 

fortelling, ikke som smertelig erfarte. Det har også gått såpass kort tid at hun ikke har rukket 

å gi gruppa en videre kontekst å tolke erfaringene hennes inn i. Beate har lett for å snakke og 

er aktiv og kommenterende til andres fremlegginger. Også ved andre anledninger forteller 

hun om erfaringer som må være tunge. Men de genererer likevel lite oppfølging fra de 

andre. Det hun sier er i en viss forstand om sitt indre, men likevel på en ytre måte. 

Senere kommer det fram at Beate tidligere har gått i terapi. Det kan være med å forklare at 

hun tilsynelatende lett kan presentere knuter i livet sitt. Hun har gjort det tidligere og funnet 

en form hvor hun kan formidle tydelige bilder. Disse bitene av en selvpresentasjon kan 

minne om den kompetansen sosialklienter kan opparbeide i å presentere seg og problemet 

sitt, noe de blir trenet til å gjøre overfor nye ansatte, i nye kontekster (Carr, 2010). Beate 

formidler klare narrativer, men de gir ikke inntrykk av å bli presset frem i lyset for første 

gang. På dette tidspunktet har hun etablert klare forbindelser mellom elementene i 

narrativet når hun forteller, og hun virker å ha oversikt og kontroll over historien sin. Senere 

skal hun vise tegn til usikkerhet, famling og refortolkning av sin personlige historie.  

Som jeg var inne på i kapittel 3, er det ikke uvanlig at deltakere har gått i profesjonell terapi 

før de begynte i gruppe eller går i terapi parallelt. Det er et fellestrekk hos de fleste av disse 

                                                      
305 I Weiners empiri tjener «inalienable possessions» også til å opprettholde hierarkiske relasjoner. 
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deltakerne, og for de som har gått i selvhjelpsgruppe tidligere, at de som oftest ikke virker 

redde for å ta ordet. Det gjelder imidlertid ikke alle. Det er også stor variasjon – like stor som 

for andre deltakere – i hvilken grad de snakker om seg selv «innenfra». 

En kvalitet ved skriftemålet er at det er relativt nytt. Det som bekjennes kan være av gammel 

dato, men bekjennelsen er «ny». I det katolske skriftemålet er det slik at synderen kan begå 

den samme synden mange ganger, men skal vise at han eller hun gjør noe for å endre seg. 

Skriftemålet skal slik sett ikke gjentas i samme form.306 På dette tidspunktet signaliserer ikke 

Beate en direkte og smertefull søken etter sannheten om seg selv, men presenterer det som 

ser ut til å være en allerede etablert fortelling om seg selv.  

Å bekjenne for mye, for tidlig 

En av kjørereglene Selvhjelp Norge formidler, er: «Ikke si mer enn du er klar for, og i ditt eget 

tempo». Regelen gjelder alle stadier i gruppeprosessen, men er særlig relevant i 

oppstartsfasen: «En selvhjelpsgruppe er ingen konkurranse i åpenhet. Det er ikke om å gjøre 

å si eller fortelle mest mulig. Hvor mye (eller lite) du sier, bestemmer du selv (…) Når en 

gruppe startes opp, er det viktig å respektere hverandres grenser og ikke presse hverandre 

til å si mer enn man vil».307 Regelen er ment å beskytte den enkelte deltaker mot å gå for 

langt i å bekjenne, å komme i en situasjon hvor man føler man har avkledd seg for mye: «Vi 

har sett at mennesker som har lagt igjen for mye av seg selv og sitt privatliv på de første 

møtene, ikke makter å gå tilbake. Her gjelder det å følge sitt eget tempo» (Selvhjelp Norge, 

2007b, s. 6). 

Også igangsettere forteller at det hender deltakere sier mye om seg selv på ett av de første 

møtene, og så kommer de aldri igjen. Ettersom jeg kom inn i gruppene senere, har jeg ikke 

observasjoner av denne typen hendelser. I et par av gruppene jeg fulgte, var det imidlertid 

deltakere som hadde sluttet etter første eller andre møte, og hvor andre deltakere fortalte 

at de hadde snakket mye den korte tiden de deltok.  

På bakgrunn av Baiers diskusjon om tillit (kap. 7), vil jeg løfte frem et par andre aspekter ved 

det å si for mye, for tidlig: Den som frivillig, raskt og uten forbehold avgir mye personlig eller 

sensitiv informasjon om seg selv, uten å teste ut mottakerens tillitsverdighet, oppfører seg 

på en barneliknende måte. Relasjonen barn – forelder er et maktforhold der tillitsgiveren, 

barnet, ikke har noe annet valg enn å stole på den voksne for sin egen overlevelse. 

Tillitsgiveren i denne relasjonen gir, uten forutgående vurdering, uforbeholden tillit til 

mottakeren.  

                                                      
306 «Ut fra syndens kvalitet og antall, dog med tanke på pønitentens situasjon, må skriftefaren pålegge ham 
frelsesrelevante og høvelige botsøvelser; det påligger pønitenten forpliktelse til selv personlig å oppfylle disse» 
(Den katolske kirke, 1983, Kan. 981) (pønitent = den skriftende). I sjeldne tilfelle kan presten nekte å gi 
absolusjon (tilgivelse på vegne av Gud); dersom den skriftende mangler «beredthet» til å ta i mot sakramentet, 
det vil si å ikke vise tegn til anger (Kan. 980) (personlig kommunikasjon Msgr. dr. iur. can. Torbjørn Olsen). 
307http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selv
organisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips  (lesedato 18.07.2016) om «Prinsipper for samtalene i en 
selvorganisert selvhjelpsgruppe». 

http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Selvhjelpsgrupper/Om_selvhjelpsgrupper/Prinsipper+for+samtalene+i+en+selvorganisert+selvhjelpsgruppe.b7C_wtbG09.ips
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En voksen person som «øser ut av seg», vil lett kunne fremstå som å uttrykke barnlige 

kvaliteter. Et barn forventer ikke at relasjonen skal være likeverdig og symmetrisk. Ved å 

oppføre seg som et barn, signaliserer tillitsgiver at mottakeren ikke er vurdert og «sjekket 

ut» som tillitsverdig. Det kan oppfattes som at tillitsmottakeren ikke blir anerkjent for sine 

personlige kvaliteter, men gis en «tom» posisjon som passiv tilhører. Mottakeren har ikke 

fått tid og anledning til aktivt å signalisere sin egen pålitelighet. Narrativet som presenteres 

har dårlige odds for å bli sett på som gave, når det ikke signaliseres at mottakeren er vurdert 

og funnet verdig til å overlates informasjonen. Slik kan for mye bekjennelse, for tidlig, 

underminere ikke bare den bekjennendes posisjon, men mulighetene for å bygge en 

likeverdig og tillitsfull relasjon. 

Overfor en profesjonell terapeut, kan en klient lettere oppføre seg som et barn, uten at det 

hemmer utvikling av en tillitsfull og fruktbar relasjon. Det kan tvert imot være en terapeuts 

hovedoppgave å både få frem og tåle uttrykk for det barnlige hos klienten og hjelpe han eller 

henne til å se og bearbeide det ubearbeidete. I psyko-orientert terapi vil det være en 

målsetting å få til en modningsprosess; aksept og transformasjon av det som betraktes som 

umodent hos klienten.  

I en selvhjelpsgruppe vil barnlige reaksjoner lett kunne komme til uttrykk. I en gruppe basert 

på balansert gjensidighet, hvor relasjoner over tid søkes å være symmetriske, kan imidlertid 

ikke de barnlige uttrykkene bli for store eller asymmetrien i relasjonene vedvare. Gjensidig 

tillit innebærer at i en gruppe skal du ikke bare selv bygge tillit til andre, men bidra til å 

bygge deres tillit til deg. Den enkelte må, i tillegg til å være tillitsgiver- og mottaker, være 

«tillitsprodusent» og søke å generere tillit hos andre (kap. 7).  

I kapittel 6 beskrev jeg prosessene i en gruppe som bikket mellom ulike moduser, ulike 

modningsfaser. Hos Yalom og Leszcz er det et poeng at grupper enten ikke kommer seg ut av 

barnlige faser eller kan ha kommet langt, og så oppleve situasjoner der deltakere eller 

gruppa bikker tilbake til tidligere, mer umodne faser. Den britiske psykoanalytikeren Wilfred 

Bion, som var en av pionerene i utviklingen av terapeutiske grupper som behandlingsform 

(Miller & Rose, 2008), skiller mellom to hovedtilstander i alle typer grupper: Oppgavemodus 

(work group) og regressive modus («basic assumption group», på norsk brukes den kronglete 

betegnelsen «regressive grunnantakelsesgrupper»). Grupper vil ofte veksle mellom dem. Det 

er et hovedpoeng hos Bion at grupper må klare å være mest i oppgavemodus, om det skal 

skje en utvikling som oppleves som fruktbar (Bion, 1993). 

«Jeg følte at jeg måtte bidra litt, jeg også»  

Bekjennelser er blant de viktigste ressursene i utvekslingsprosessene i gruppa. Katrines 

eksempel illustrerer hvordan bekjennelsen, sett som gave- og delingsressurs, genererer 

resiprositet. 

Katrine er i 40-årene, arbeider fulltid i en ansvarsfull stilling, er skilt, har ett barn og fra 

utsiden ser det ut til at hun håndterer tilværelsen greit. På møtene forteller hun glimtvis fra 

livet sitt, lite om fortiden og mest om nåtidige og konkrete problemer på arbeidsplassen og i 
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familielivet. Katrine er en interessert lytter og responderer ofte på en åpen måte gjennom 

oppfølgingsspørsmål. Som hun etter hvert medgir overfor gruppa, er hun god til å følge opp 

andre, «for da slipper jeg å snakke om meg selv.»  

Et stykke uti gruppeforløpet, gir hun tilkjenne en historie som er helt ny for gruppa. Hun 

forteller om en periode i livet hvor hun slet med sterk uro, utviklet en spillavhengighet og 

etter hvert stjal penger for å finansiere spillingen. Det kommer fram at hun skammer seg 

dypt og tidligere bare har fortalt dette til en nær venninne, og ikke engang til psykologen 

hun senere gikk hos. Katrine er blant de siste i gruppa til å avdekke en såpass dyrebar 

informasjon om seg selv. Avsløringen blir mottatt med stort alvor av de andre deltakerne. 

Samtidig blir den «redusert» og ufarliggjort, fordi Katrine allerede har avgitt mye kunnskap 

om livet sitt. Gruppa tolker hendelsen inn i en videre kontekst, hvor den bare blir ett aspekt i 

livet hennes: «Ikke bra med de pengene selvfølgelig, men ikke rart at du trengte å finne en 

slags medisin for deg selv, sånn som du sleit med livet.» 

Da jeg senere intervjuer henne, kommer jeg tilbake til denne hendelsen. Jeg spør hva det var 

som gjorde at hun fortalte det til gruppa, når hun ikke hadde sagt det til andre venner, 

familie eller behandleren hun gikk hos? Katrine svarer: «Jeg følte at nå må jeg sette i gang, 

det er noe med «rettferdighet». Jeg følte at de andre må jo få vite … jeg måtte bidra litt, jeg 

også!» 

Da Katrine ga denne bekjennelsen, hadde gruppa bygget et solid fundament av tillit gjennom 

de andres avsløringer om seg selv. Det reduserte risikoen for henne og var antakelig en 

forutsetning for at hun turte å fortelle. Hun følte seg presset – gjennom de uuttalte 

forventningene om gjenytelse – til å gi en mer fundamental bekjennelse. Slik bidro hun til å 

rette opp en asymmetri i gruppa. Katrine beklager ikke forventningene om å gi tilbake. Tvert 

imot: «Jeg følte at nå må jeg bare kaste meg ut på glattisen her, og se hva som skjer, se 

reaksjonene. Det var veldig positivt! … Jeg opplevde at jeg ble mottatt, og jeg ble ikke 

fordømt. Ingen fordømmelse, ingen ‘hvordan kunne du gjøre det?’ I stedet ble jeg møtt med 

ord som ‘Ja, det er forståelig, nærmest, etter alt du hadde opplevd og den situasjonen du var 

i’». Hun er blant dem som synes hun har fått stort utbytte og uttrykker dyp takknemlighet 

over anerkjennelsen hun har mottatt og over over fellesskapet i gruppa. 

Denne prosessen skiller seg sterkt fra tilfeller der deltakere forteller for mye for tidlig, og 

brått slutter (se over). Da avdekker de «for mye» sårbarhet før felles tillit er bygget opp, og 

før forventninger om gjenytelse er skikkelig etablert. I stedet for å bidra til balansert 

gjensidighet, skaper de en relativt stor asymmetri. Mens for Katrine var det på dette 

tidspunktet nødvendig å komme med en mer alvorlig bekjennelse for å holde følge med de 

andre deltakerne og for å bidra til videre integrasjon i gruppa. 

Gavens moralske kraft  

Filosofen Chloë Taylor, som jeg har basert mye av teorien omkring skriftemålet på, følger 

Foucaults maktforståelse når hun sier at presset om å bekjenne, og ikke minst kravet om 
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gjenytelse – å gi en bekjennelse i retur – dypest sett er å øve vold på den andre. Dette til 

tross for at bekjennelsen bevirker gode ting som sosialitet og tilgivelse: 

Confession as giving rise to a bond of humanity, to community, and to 

reciprocal foregiveness and forgiveness and physical peace, present the 

expectation of the other’s confession as an ethical demand. Nevertheless, it 

will be argued that the demand that the other confess, or that she 

reciprocates a confession and counter-confess, is very often a request that 

she do violence to her alterity. Moreover, it will be seen that when the 

other resists doing this violence to herself, so great is the desire for 

confession that she may find herself confessed for, assimilated or 

«translated» despite herself into the desires of the confessing subject, and 

this will also be argued to be a violence to the other (Chloë Taylor 2009, s. 

168). 

Dette er sterke ord. Fra et annet ståsted, men også grunnleggende kulturkritisk, mener 

sosiologen Richard Sennet at ideologien om intimisering dypest sett ødelegger vilkårene for 

sosialitet (1974). Om vi føler noe, og hva vi føler, blir en målestokk for om noe er virkelig 

eller ikke. Det medfører en redsel for det upersonlige og en manglende tro på erfaringer som 

er eksterne til «selvet» (s. 334). «Intimitetstyranniet» undergraver ikke bare vilkår for 

saklighetsnormer i den offentlige samtale, men vilkår for offentlig liv og «sivilisert» liv 

overhodet.  

Interessant nok, er han inne på det samme som Foucault og Taylor når han beskriver 

hvordan moralske forventninger om å avdekke sitt indre innebærer et krav om motytelse: 

«This belief that real human relations are disclosures of personality to personality (…)» (s. 

339). Med andre ord, Foucault og mange av samfunnsviterne (i motsetning til psy-

vitenskapene, naturlig nok) er uhyre kritiske til den terapeutiske diskurs og dens 

forestillinger om individet og menneskelige relasjoner (man kan for øvrig spørre seg, ville de 

vært like kritiske om det ikke var «egen» kultur de analyserte?). Det innebærer at de er 

negative til bekjennelsesformer som sådan, i hvert fall når de foregår utenfor strengt 

terapeutisk definerte kontekster.  

Om vi anlegger et gaveperspektiv, kan kravet om å gi bekjennelser og om å vise frem sitt 

indre fremstå i et noe annet lys. I følge Mauss finnes det «no such thing as a free gift» (kap. 

7). Hvis bekjennelsen ansees som en gave, vil den naturlig nok også inneholde et krav om 

motytelse.308 Om man ser slik på det, vil gaven alltid – per definisjon – øve vold på folks 

                                                      
308 Antropologen Erik Henningsen (2016) fremhever også bekjennelser som knyttet til gavens krav om 
gjenytelse. I en studie av lederseminarer i regi av norske prosess- og ledelseskonsulenter videreutvikler han 
Sennets begrep «reciprocal revelations», som Sennet kort lanserer, men ikke elaborerer. Henningsen 
analyserer seminarene som «rituals of disclosure» hvor gjensidige avsløringer av personlige erfaringer er en 
sentral sosial mekanisme for å skape rituell intensitet. Konsulentene søker å gi seminarene form av 
communitas (Turner, 1967, 1974); en tilstand av følelsesmessig energi og felleskapsfølelse, avsondret fra 
hverdagslivets krav og forventninger, der sosiale skillelinjer og strukturer midlertidig oppheves. I disse 
prosessene utgjør gjensidige, personlige avsløringer en «moral engine of intercation» (s. 41). Henningsen viser 
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autonomi ved at folk forventes å slutte seg til og innordne seg sosiale normer. Samtidig 

utgjør slike forventninger om resiprositet mye av grunnlaget for sosial integrasjon. Sagt på 

en annen måte, vil all sosial integrasjon, i et focualsk maktperspektiv, være basert på en viss 

grad av «vold». Om man skal følge logikken videre, vil frihet fra kravet om gjenytelse bety 

fullstendig individuell autonomi. Men det ville også innebære sosial død (personlig 

kommunikasjon, Tordis Borchgrevink).  

Slik jeg oppfatter det, vil man i Foucault-tradisjonen først og fremst være kritiske til at det 

folk forventes å gi og å yte tilbake, er sannheten om sitt indre. Dette ansees som en skjult 

form for makt og som mer disiplinerende på individet enn å utveksle «objekter» – eller gaver 

– av mer ytre art. Mens i Sennet-tradisjonen ligger vekten mer på at ideologien om 

individuell subjektivitet ødelegger mulighet for sosialitet. Evnen til å betrakte seg selv og 

normer for sosial samhandling med en viss avstand, innebærer en evne til å forholde seg til 

erfaringer og fenomen som ikke springer ut av en indre subjektivitet. 

Sentralt i begge perspektiv er at det som i den allmenne, terapeutiske diskurs fremstår som 

en frigjøring av individet, i stor grad innebærer en forvitring av individets (indre) autonomi. 

Maktens og ideologiens former fører til forringelse av muligheten for å skape avstand til seg 

selv og etablere intersubjektive normer for samhandling hvorved folk kan endre sine 

materielle og sosiale betingelser. Når intimitet og «selvet» blir det definerende prinsipp for 

sosiale relasjoner (Sennett, 1974, s. 339), undergraves muligheten for å drive politikk og 

utvikle fellesskapsstrategier. 

Antakelsen om at det å tilkjennegi sitt indre gir andre stor makt over en, forutsetter en 

oppfatning om deling i et indre og et ytre selv og at det mest dyrebare er lokalisert innerst. 

At det private er mer konstituerende for selvet enn det som er sosialt og «ytre». Slik sett kan 

man kanskje si at det mer eller mindre implisitte ønsket om å verne om det indre selvet og 

beskytte det fra samfunnets krav, reifiserer ideologien om et rent og autentisk indre som 

mer ekte og verdifullt enn et relasjonelt og ytre selv. Som jeg har vært inne på, står denne 

ideologien langt fra muftienes vekt på selvets relasjonelle handlinger i verden.  

Bekjennelser – et «voksent og ansvarlig» uttrykk for autentisitet? 
Eksemplene over viser at det å fortelle om seg selv og sine erfaringer ikke per definisjon 

betraktes som en bekjennelse. Å forme bekjennelser i gruppene krever finstemthet i 

struktur, tempo og omfang av hva som fortelles. 

Jeg har tegnet to hovedtyper av bekjennelser; i form av narrativer som gis en helhetlig og 

avgrenset form og presenteres i en konsentrert sekvens, eller vel så ofte; sammensatte 

narrativer som vokser fram over tid. De to opptrer i kombinasjon. I begge er bekjennelsen 

avhengig av, og er med på å skape, konteksten den tolkes inn i. Slik sett kan vi si at 

bekjennelsen over tid legger grunnlaget for nye bekjennelser og skaper sin egen kontekst.  

                                                                                                                                                                      
hvordan deltakere som ikke ønsker å gå inn i de moralske, uutalte kravene om å gi av seg selv, betraktes som 
«vanskelige» og «negative» fordi de bryter dynamikken i den sosiale utvekslingen som seminarformen baserer 
seg på. 
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Profane bekjennelser innebærer risiko, man kan ikke vite om den andre vil gi anerkjennelse 

til det sårbare. I skriftestolen er dette ikke risikabelt, så lenge den skriftende har gransket sitt 

indre og er ærlig mot seg selv og mot Gud, ligger det «i kontrakten» at returgaven er 

tilgivelse. I gruppene må man prøve seg fram. Gradvis forming av bekjennelser er del av en 

prosess der deltakerne tester ut og bygger felles tillit ved å gi ut biter av sårbarhet.  

En nøkkelfaktor i bekjennelsen er at den bekjennende viser vilje til personlig ansvar. Sagt på 

en annen måte, i alle de empiriske eksemplene over er det tydelig at bekjennelser er basert 

på fravær av negativ resiprositet. Dersom den bekjennende krever anerkjennelse av det hun 

gir tilkjenne, får de det ikke. Heidi krever anerkjennelse for sin rolle i konflikten hun står i, 

noe de andre ikke er villig til å gi. Når fortellinger anerkjennes som bekjennelser, har de som 

regel form av fortellinger med sterkt innhold, fremlagt på en relativt nøktern og beskrivende 

måte, selv om de fremføres med nøling og skam. De tegner et bilde av hvordan den 

bekjennende opplever situasjoner hun/han står i eller erfaringer de har gjort.  

Denne observasjonen åpner for en drøfting av hvordan og i hvilken grad modellen for 

bekjennelser som narrativ kan variere kulturelt. Det er ikke plass til å forfølge disse tankene 

her, men det er likevel interessant å spørre: I hvilken grad er for eksempel nøkternheten i 

beskrivelsene koblet til en form for protestantisk etikk og visse idealer om individuell 

autonomi? Eduardo Archetti beskriver et argentinsk følelsesspråk (mitt uttrykk) der 

argumenter og opptredener får troverdiget gjennom fremvisning av intense følelser (se kap. 

9). Mens i Norden kan kanskje sterke uttrykk for følelser oppfattes som invaderende og å 

true andres individuelle autonomi? Det kan sees som en kraftig måte å påvirke på, som ikke 

stiller mottakeren fritt til selv å gjøre sine vurderinger. I nordisk sammenheng vil utspilling av 

sterke følelser også lett kunne tolkes som mangel på selvkontroll, noe som svekker folks 

troverdighet.  

Her vil jeg skyte inn et poeng fra Carr (2013). Hun foretar en antropologisk, semiotisk 

orientert analyse av den katolske kirkes «modernisering» eller oppjustering av skriftemålet 

på 1960-tallet (ved det annet Vatikankonsil). Et av hennes poeng er at skriftemålet på mange 

måter fremstår som en verbalisering av noe den skriftende allerede har erkjent. Den 

skriftende skal ha gransket seg selv før hun kommer til skriftestolen. Gjennom forutgående 

indre «examen» eksaminerer den syndende seg selv. Det vil si at syndene, det som skal 

bekjennes, allerede er konstituert og reflektert omkring som objekter, før de skriftes. Dette 

kan få oss til å tenke at skriftemålet foregår relativt rolig og fattet, fordi det som fortelles, 

allerede er erkjent. Det som gjenstår, er det skamfulle i å offentliggjøre sine svakheter.  

«Barnlig» autentisitet – her og nå 

Det kan se ut til å være et spenningsforhold mellom på den ene siden autentisitet slik den 

uttrykkes gjennom skriftemålet, hvor sterke erfaringer formidles, men hvor den 

bekjennende signaliserer en relativt stor grad av følelsesmessig selvkontroll. Den 

bekjennende fremstår som å være voksen og ha en på samme tid nærhet til sitt indre og en 

reflekterende avstand til seg selv. Det indre eksternaliseres på en måte hvor det 
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objektiveres. På den annen side kan autentisitet, i mange andre kontekster, uttrykkes som 

noe umiddelbart og ubearbeidet. Det barnlige, som springer frem i situasjonen der og da, og 

som har gått gjennom lite refleksiv bearbeiding før det uttrykkes. Dette spenningsforholdet 

rommes av setningen: «Det handler om å gradvis våge å kjenne etter og sette ord på det du 

opplever der og da». 309  

I gruppene har jeg bare observert ett tilfelle jeg vil karakterisere som et tydelig tillitsbrudd. I 

stor grad tok det form av en hendelse der en deltaker ble anklaget for ikke å være autentisk 

og umiddelbar. Dette skjedde i en gruppe som hadde arbeidet sammen et par måneder og 

som i hele perioden slet med å få til balansert gjensidighet. Underveis sluttet flere deltakere, 

inntil de bare var tre igjen. Emil har hele veien tatt en ledende rolle i gruppa. På det som skal 

vise seg å bli det siste møtet, kommer det til en kraftig konflikt mellom ham og Monika. Det 

har flere ganger tidligere vært gnisninger mellom dem, blant annet har han etterlyst at hun 

skal snakke mer om seg selv og sagt at han noen ganger oppfatter det som at hun går mot 

«kaffeprat». Nå forteller hun en historie om noen naboer, som har et visst slektskap til noe 

Emil nettopp har fortalt om hvor i byen han ønsker å flytte. Emil bryter inn og karakteriserer 

det hun forteller som «irrelevant». Monika blir først veldig usikker og på gråten, deretter 

opprørt og sint: «Jeg er så lett å ta! Det har jeg fått høre siden jeg var liten, du er altfor snill! 

Men jeg sier jo det om de naboene, fordi det har å gjøre med flytteplanene dine!» Hun gir 

uttrykk for å føle seg utrolig avvist. Da snur Emil om: «Nå kommer Monika fram! Nå viser du 

mer av Monika, hva du tenker og føler, hvordan dette er for DEG!» Monika ser ikke dette 

som en anerkjennelse og slår tilbake: «Du snakker også utenom. Hvorfor skal DU bestemme? 

Jeg synes du snakker mye, jeg, alltid. Og om det samme, om og om igjen. Hvorfor er ikke det 

utenom?». Den tredje i gruppa har på tidligere møter vist at hun forholder seg passiv i alle 

konflikter. Så også denne gangen. Mot slutten av møtet kommer en fjerde deltaker, som 

egentlig har sluttet, men som vil komme og hilse på. Det bidrar til at møtet kan avsluttes på 

en relativt rolig måte. 

Monika blir hugget av i en sekvens hvor hun selv følte seg trygg. Emil anklager henne for ikke 

å snakke om viktige ting og ikke innenfra seg selv. Når hun så viser frem sterke følelser (som 

han har bidratt til å presse fram), blir det plutselig anerkjent som indre og autentisk. Som 

hun selv sier i sitt tilsvar, synes hun imidlertid at han i stor grad ikke snakker om vesentlige 

ting.  

Antakelig har de deltakerne som forlot gruppa tidligere, sluttet fordi de så at vilkårene for 

tillitsbygging i gruppa ikke var tilstrekkelig til stede. De hadde prøvd seg frem og erfart at 

særlig Emil i liten grad var villig til å bekjenne og gjøre seg sårbar. Det var protester 

underveis mot at han tok en lederrolle, han endret også atferd, men han fortalte fortsatt om 

seg selv på en ytre måte og ikke nok til at han produserte tilstrekkelig tillit. Dryppvise, 

utprøvende bekjennelser, gjør at folk ikke går for langt i å gjøre seg sårbare. De kan virke 

som en «forsikring» mot plutselige tillitsbrudd. Dette understreker poenget om at det å 

                                                      
309 https://selvhjelp.no/prinsipper-for-samtalen-i-en-selvhjelpsgruppe/ (lesedato 08.01.2020). 

https://selvhjelp.no/prinsipper-for-samtalen-i-en-selvhjelpsgruppe/
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uttrykke autentisitet «her og nå» må balanseres mot selvrefleksivitet og følelsesmessig 

selvkontroll. 

Transformasjon og eksternalisering 

Vestlige idéer om eksternalisering er nært knyttet til spesifikke forestillinger om 

transformasjon. Når noe bringes fram i lyset, når det eksternaliseres, blir det til «noe», det 

objektiveres og gjøres lettere tilgjengelig for manipulasjon og omforming. Modernitetens 

rasjonalitet er basert på denne type eksternaliseringsprosesser.  

Som vist over, er det en utbredt common-sense oppfatning og en kjerne i den terapeutiske 

diskurs at å snakke om det vonde, «å sette ord på det», ikke bare virker rensende, men 

kurerende i seg selv. Denne forestillingen blir ofte knyttet direkte til Freuds psykoanalyse. 

Ifølge Chloë Taylor fikk imidlertid denne idéen utbredt fotfeste før hans tid, på 1800-tallet. 

Det som også ofte blir glemt, er at denne tanken om en relativt enkel og rettlinjet prosess 

der bekjennelsen bevirker transformasjon, tidlig ble forlatt av Freud selv. Han så at pasienter 

kunne bekjenne gang på gang, uten at de ble bedre. Tvert imot, noen ble verre over tid. Han 

endret oppmerksomheten bort fra å fremkalle minner direkte, til å fokusere på prosesser av 

overføring og motoverføring og heller dekode barndommens betydning gjennom pasientens 

oppførsel i terapirommet. I senere versjoner av psykoanalytisk forståelse er det å fremkalle 

minner og ideen om katharsis fremdeles sentral, men bekjennelsen «(…) is no longer seen as 

therapeutic in itself» (Chloë Taylor, 2009, s. 107). Med henvisning til Hoëm og Carr, kan vi 

kanskje si at forestillingen om at språket, med bekjennelsen som eksempel, gir en direkte 

representasjon av indre tilstander, mistet noe av sin kraft i de terapeutiske fagmiljøene. 

I dag er det riktigere å si at terapeutiske prosesser basert på psykoterapeutisk forståelse sees 

som komplekse prosesser der minner og følelser lokalisert i det indre hentes ut og belyses og 

i en viss grad objektiveres og omformes og eventuelt reintegreres på nye måter. 

Eksternalisering i seg selv fører ikke nødvendigvis til personlig transformasjon, men blir 

likevel i stor grad sett som et nødvendig ledd i slike prosesser. 

I det religiøse skriftemålet, så fremt man er villig til å ransake seg selv og være ærlig overfor 

Gud, kan man, som nevnt, være rimelig sikker på at Gud vil ta imot skriftemålet og gi 

tilgivelse. Ved profane skriftemål generelt og i selvhjelpsgruppene er det ingen slik kontrakt, 

man kan ikke vite om skriftemålet vil aksepteres. Som jeg har vist over; å bekjenne medfører 

stor risiko og medvirker til at bekjennelser ofte gis dryppvis, som en på samme tid utprøving 

av tillit og bygging av tillit. Like viktig som hva og hvordan noe bekjennes, er hvordan det tas 

imot. Aksept og anerkjennelse kan bevirke at folk tør litt mer neste gang. Det gir 

sammenvevete prosesser av små delinger og gaveoverrekkelser som over tid kjeder seg 

sammen og virker transformerende og helende. 

Dette illustrerer et poeng (fra kap. 1 og 6) om at man generelt i psyko-orientert terapi og i 

psykiatrien vet lite om de generelle faktorene for helende prosesser. Det har imidlertid vist 

seg at teknikk og metode er underordnet betydningen av relasjonen mellom pasient og 
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behandler. Selvhjelpsgruppenes praksis utgjøres av mange, interne relasjoner. Den samlete 

kvaliteten av alle disse relasjonene vil dermed være avgjørende for deltakernes utbytte. 

Anerkjennelse av smerte 

Til sist vil jeg kort fremheve et moment jeg mener fremgår av Höems empiri fra Stillehavet, 

og som er interessant for vår diskusjon, selv om det ikke er et sentralt poeng i hennes 

analyse. Når folk på Tokelau unngår eksternalisering av traumatiske erfaringer, er det 

samtidig svært viktig at de har utviklet praksiser for å gi den traumatiserte bekreftelse. Den 

lidendes lidelse blir ikke oversett eller forsøkt skjult. Tvert imot kan humor og erting, som 

ufarliggjør det vonde, sees som uttrykk for at omgivelsene tar alvorlig den andres tilstand og 

opplevelser. Det er rimelig å forstå det slik at det i dette ligger en dyp anerkjennelse av den 

andres smerte. 

Jeg vil tro at ulike former for anerkjennelse blant annet er knyttet til skala. Tokelau er et lite 

samfunn der folk antakelig vet svært mye om hverandres livssituasjon. Et aspekt ved 

postindustrielle samfunn preget av «flytende modernitet» er at det ofte vil være nødvendig 

for folk å fortelle andre om sin sårbarhet og sine erfaringer om disse erfaringene skal motta 

sosial anerkjennelse. Enkeltindivider inngår ofte i ulike kontekster som ikke står i direkte 

utveksling med hverandre. Det betyr at tilnærmet ingen andre enn du selv har oversikt over 

«hvem du er» og de relasjonene du inngår i. Individet må i stor grad selv skape helhet og 

integrasjon i sin livshistorie og selvforståelse (Gullestad, 1996). En måte å skape og fremvise 

deler av sin historie og presentere seg selv på, er å tilkjennegi deler av sitt autentiske selv og 

sin historie gjennom direkte verbaliseringer av tilstander og sammenhenger. 

Høyskalasamfunn gir dårlige betingelser for å gi anerkjennelse til folks smerte over tid og for 

eksempel «gjøre» anerkjennelsen gjennom små, daglige tegn. Bekjennelser vil derfor ofte 

måtte møtes gjennom relativt umiddelbart bytte, gjennom direkte og verbaliserte 

bekreftelser. 

Menneskelig lidelse, som en del av vår livserfaring og vår identitet, må formes og fremvises 

for å bli sett og bli bekreftet. Å bekjenne, å snakke om det, er å gjøre det smertefulle sosialt 

relevant. Å arbeide med seg selv vil for mange bety å arbeide med skjulte og eventuelt 

skamfulle sider ved en selv. Gjennom skriftemålet kan det skamfulle transformeres til et 

vitnesbyrd; smerten og skammen eksternaliseres og «objektiveres». Slik kan den også 

omfortolkes. Det er slike prosesser som skjer når overgrepsutsatte kvinner forteller med 

mindre og mindre skam og plasserer ansvaret hos overgriperen. Et motto for støttesentrene 

mot incest og seksuelle overgrep er: «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel».310 

Selvhjelpsgruppene rommer denne type erfaringer og prosesser, slik som i eksempelet hvor 

Katrine tilkjennegir tidligere spillavhengighet og tyveri og opplever at gruppa tar imot 

fortellingen og tolker den inn i en videre ramme. Hendelsen viser betydningen av en viss 

kontekstkunnskap for omfortolkning av det skamfulle og for anerkjennelse av den enkeltes 

                                                      
310 Som nevnt tidligere i avhandlingen, skiftet Støttesenteret mot incest navn i 2018 til Støttesenteret mot 
incest og seksuelle overgrep, Oslo – SMISO. Landets øvrige støttesentere har foretatt samme type navne-
endring. 
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subjektive erfaringer. Som vi har sett gjennom tidligere kapitler, har imidlertid det skjulte og 

skamfulle som deltakerne etter hvert kommer fram med, ofte en langt mer diffus og mindre 

konkret form. Ofte fremkommer det skamfulle ikke gjennom en skjellsettende fortelling, slik 

Katrine fremfører den, men gjennom mange, små fremlegginger som til sammen tegner et 

bilde av at «jeg er utilstrekkelig, det er noe feil med meg, jeg skammer meg over meg selv». I 

kap. 13. kommer jeg kort tilbake til temaet skam. 

Oppsummering 
I dette kapitlet har jeg drøftet bekjennelser som en kulturell modell for hvordan personlige 

narrativer kan formidles og hvordan individets autentiske indre kan presenteres og gjøres 

sosialt relevant – på måter som vekker anerkjennelse og bidrar til gjensidighet. 

Det moderne og senmoderne ideal om at det er bra «å snakke om det», å kunne verbalisere 

sine følelser og sitt indre, fanges av begreper som «den teraputiske diskurs» og «det 

terapeutiske ethos». Utbredelsen av psykologiserende og teraputiske forståelsesformer er 

nært knyttet til en dypt forankret, vestlig tradisjon for eksternalisering og transparens, hvor 

det ansees som et gode å bringe det som er skjult, frem i lyset. Freuds utvikling av 

psykoanalysen bygger videre på forestillingen om verdien av å tilkjennegi sitt indre og 

eksternalisere følelser og erfaringer gjennom å formulere dem. Prosessen der følelsesmessig 

smerte og konflikter bringes til overflaten, belyses og omfortolkes, bevirker transformasjon 

av selvet. Med utgangspunkt i Höems analyse fra stillehavsøya Tokelau går det frem hvor 

kulturspesifikk denne forestillingen er, og hvor tungt den hviler på bestemte idéer om 

språkliggjøring og forestillinger om et indre og ytre selv.  

Bekjennelse som ideal og narrativ praksis kan sees som en sekularisert versjon av det kristne 

skriftemålet. Med særlig bakgunn i Foucaults perspektiv og Chloë Taylors refortolkning og 

viderutvikling av disse, gir jeg en historisk, kulturell oversikt over skriftemålets utvikling og 

dreining i betydningsinnhold. Skriftemålet representerer en kirkelig «technology of power». 

Sentralt i den kristne tro er forestillingen om menneskets syndighet og nødvendigheten av å 

blottlegge sine gjerninger, lyster og begjær, for slik å få tilgivelse av Gud. Reformasjonen 

avskaffer det obligatoriske skriftemålet, samtidig som skriftemålet privatiseres (det skjer til 

dels også i katolisismen,) inderliggjøres og inngår i en direkte relasjon mellom den troende 

og Gud. Med opplysningstiden og fremveksten av den moderne stat blir skriftemålet 

sekularisert. Staten får et økende behov for å fremskaffe kunnskap om befolkningen og få 

innbyggerne til å avgi informasjon om seg selv. Nye fagdisipliner, med medisin og psykiatri i 

spissen, utvikler praksiser for å avdekke folks tilstander og søke etter deres indre 

beveggrunner. Opplysningstidens filosof Jean Jaques Rousseus selvbiografiske verk 

«Confessions» er et fremtredende eksempel på hvordan bekjennelsen gradvis også formes 

som en mer allmenn, identitetskapende praksis utenfor religionens og vitenskapens 

domene. 

Idéen om å søke det gode og sanne ved kontinuerlig selvransakelse, hvor det indre får status 

som en form for moralsk kompass, representerer en kontrast til for eksempel pragmatiske, 
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muslimske tradisjoner. Her er fokus på å hjelpe den troende til moralsk gode handlinger som 

styrker det muslimske selvet og de sosiale relasjonene det inngår i, ikke å saumfare 

individets indre. 

Når vi ser nøye på hvordan personlig informasjon fremføres i gruppene, trer det frem et 

mønster hvor narrativer må oppfylle visse kriterier for å bli tatt imot og anerkjent som 

bekjennelser; som verdifulle delings- eller gaveressurser. Ifølge Foucault må skriftemålet 

fremføres med nøling, skam eller andre tegn på at det koster den bekjennende å bekjenne; 

tegn på ubehag verifiserer skriftemålet som sant og ekte. I tillegg ser vi at bestemte 

kvaliteter knyttet til temporalitet, form og kontekstsensitivitet er avgjørende for at det som 

fortelles skal anerkjennes som en type skriftemål.  

Bekjennelser kan fremføres som ett, komprimert narrativ, og/eller de kan gis gjennom 

brokker av informasjon som over tid danner et helhetlig bilde. Vesentlig for bekjennelser er 

at narrativet formes og formidles slik at det uttrykker både sårbarhet og autentisitet i 

kombinasjon med selvkontroll. Den bekjennende må vise vilje til selverkjennelse og til å ta 

ansvar for, og bearbeide, det som fortelles (selvrefleksivitet). Et viktig moment er at 

bekjennelsen ikke gis for tidlig i gruppeforløpet, før deltakerne har testet hverandre ut som 

tillitsverdige. Det motsatte representerer barnlige kvaliteter; å gi andre tillit uten først å 

vurdere vedkommendes evne til ansvar. Det fratar også mottakeren mulighet til over tid å 

gjøre seg fortjent til tilliten; relasjonen får trekk av en usymmetrisk barn-forelder-relasjon. 

Mellom likeverdige er derimot det å våge å bekjenne en anerkjennelse av den andre som 

voksen og med evne til ansvar, bekjennelsen uttrykker en anerkjennelse av mottakeren som 

verdig til å motta giverens sårbarhet. Slik har bekjennelsen gaveliknende kvaliteter, den 

innebærer risiko for å bli avvist eller ikke forstått, samtidig som den bevirker sosial 

integrasjon ved å innebære en forventning om en motytelse, ofte i form av utsatt bytte.  

Til forskjell fra praktisering av «den terapeutiske kultur» i moderne medier og deler av det 

offentlige rom, er selvhjelpsgruppa en strengt avgrenset arena hvor deltakerne utveksler 

bekjennelser ansikt til ansikt, på like fot, basert på gradvis tillitsbygging. Å kunne gi og ta 

imot bekjennelser fremmer symmetriske, egalitære relasjoner ved at deltakerne gir 

hverandre tillit og anerkjennelse som likeverdige. 

Til slutt fremmet jeg noen tanker om betydning av bekreftelse og anerkjennelse av lidelse. I 

flytende modernitet antar relasjoner mer flyktige og fleksible former. Det gir grunn til å anta 

at det gir mindre mulighet for at andre kan observere eller få kunnskap om dine 

livsproblemer, og for at de kan uttrykke bekreftelse gjennom «å gjøre den» i det daglige. 

Dersom individet skal oppnå bekreftelse og anerkjennelse av følelsesmessige smerte, 

fremstår det som nødvendig å formidle deler av sitt autentiske selv gjennom direkte 

formulering av erfaringer og emosjoner. Ved siden av identitetspremisser som blant annet 

deling i et ytre og indre selv, den protestantiske tradisjon for selvransakelse og verbalisering 

av individets indre, samt modernitetens søken etter følelsesmessig autentisitet, kan dette 

momentet kanskje være med å kaste lys over utbredelsen og styrken i den terapeutiske 
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diskurs. Bekjennelser representerer en kulturelt anerkjent og tilgjengelig, narrativ modell for 

å språkligggjøre den enkeltes lidelse, gjøre den sosialt relevant og derigjennom omfortolke 

og håndtere det smertefulle. 

I neste kapittel vil jeg diskutere nærmere sammenhenger mellom håndtering av lidelse, sett i 

relasjon til idéer om personlig transformasjon, ansvar og oppfatninger om selvet. 
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Kap. 11 Ansvar, grenser og fleksible selv  

 

Noen måneder etter oppstart, blir det i en av gruppene spørsmål om hvem som kan ta 

ansvar for nøkkelen og for å låse opp til neste møte. Av de som er her nå, er det bare Linn 

som er sikker på at hun kan komme tidlig for å låse opp og en av de andre spør om hun kan 

ta nøkkelen. Hun svarer kontant: «Nei». Det blir litt snakk frem og tilbake om hvordan de da 

kan få overbrakt den til en av de andre. Det viser seg vanskelig. Én vender seg igjen forsiktig 

til Linn: «Hvorfor kan ikke du ta den?». Hun svarer, halvveis ironisk: «Nei, jeg kan ikke ta 

ansvar, jeg!» Så fleiper hun det bort med at hun ikke vet om hun lever så lenge som til neste 

uke.  

Dette er en liten hendelse og i de fleste grupper går slike små skift av ansvarsoppgaver greit. 

For noen deltakere kan imidlertid denne typen ting være av større betydning. Det ligger 

kraftfull informasjon i at det nettopp er Linn som vegrer seg mot å ta nøkkelen. Hun har en 

betrodd stilling i det private næringsliv, er vant med å forvalte et stort ansvar og har vist at 

hun takler det. I gruppa derimot, er hun i alle sammenhenger hvor det kan være aktuelt, 

nøye med å avgrense seg fra oppgaver som kan innebære forpliktelser. 

Situasjonen illustrerer et større tema som er sterkt fremme i gruppesamtalene og som 

manifesterer seg på ulikt vis: Hvordan håndtere ulike former for personlig ansvar?  

Linns eksempel er spesielt ved at hun er rask og tydelig når det gjelder å avgrense seg og si 

nei. Hennes problem er nærmest det motsatte av mange andres, som føler at de blir 

overmannet av omgivelsenes forventninger og krav, uten at de klarer å skjerme seg. 

Samtidig uttrykker Linn at forvaltning av ansvar generelt er en knute for henne. Hun 

avgrenser seg ofte for mye og uhensiktsmessig, noe hun viser til med den selvironiske 

kommentaren om at hun ikke kan «ta ansvar». Felles for henne og mange gruppedeltakere 

er at de erfarer vanskelige dilemma knyttet til hvordan de kan identifisere og håndtere 

ansvar og hvordan de kan få til en sunn balanse mellom å gi og ta i ulike sosiale relasjoner. 

I diskusjonene deltakerne imellom er det ulike former for, eller nivåer av, ansvar som 

kommer til syne. En kort sekvens fra et møte viser hvordan forskjellige typer av 

ansvarsforhold – som peker i ulike retninger – kan være vevet i hverandre og bli tematisert 

samtidig: 

Et hovedproblem for Kaja, som hun og gruppa hyppig diskuterer, er at hun føler at hun 

strekker seg for langt i relasjonen til den psykisk syke moren sin. Hun sørger for at moren får 

hyppige besøk og følger opp overfor hjelpeapparatet, og hun tar langt mer ansvar enn resten 

av familien, uten at det er åpenbare grunner til en slik skjevfordeling. Hun og gruppa har 

gjennom et par måneder forsøkt ulike innfallsvinkler for å forstå hvorfor det er så vanskelig 

for henne å endre på dette og hva hun kan gjøre med det. Denne uka spør de henne hvordan 

hun har det. Hun drar på det; «Ja, jo, neiiii ...». De andre humrer og kikker skjevt på henne, 
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hun smiler svakt og må innrømme at hun har vært på et nytt besøk hos moren og at hun, 

som vanlig, ble veldig sliten. Det fører til mange spørsmål og kommentarer fra gruppa, både 

av støttende og utfordrende art. En kommenterer strengt, men vennlig: «Du putter deg selv 

bakerst i køen». En annen sier: «Du tar ikke ansvar for din egen helse». En tredje foreslår at 

de kanskje kan lage et slags treningsopplegg for Kaja hvor hun forsøker å trappe ned gradvis 

på hvor mye hun stiller opp, slik at hun kan øve på å si nei og sette grenser? Dette forslaget 

reagerer en fjerde ganske kraftig på: «Vi skal ikke være terapeuter, vi skal holde oss langt 

unna den typen ting. Man vet ikke hva man kan sette i gang. Det vil ikke jeg ha noe ansvar 

for!» Det sier for så vidt forslagsstilleren seg enig i, han tenkte det mer som et praktisk grep, 

i tilfelle «det kunne hjelpe Kaja at hun lovet seg selv og oss noe».  

Vi ser at deltakerne tar opp tre former for - eller ulike nivåer - av «ansvar», knyttet til tre 

typer av relasjoner:  

Én type kontekst dreier seg om hvordan man kan håndtere ansvaret overfor folk i nære 

relasjoner utenfor gruppa; overfor familie, venner og på arbeidsplassen. Kaja anser sin 

overbelastede rolle i familien som sitt hovedproblem og, som hun har sagt tidligere, den 

viktigste grunnen til at hun søkte seg til en selvhjelpsgruppe. En annen type kontekst dreier 

seg om relasjoner i gruppa: Hva slags type ansvar har jeg for hver av de andre deltakerne i 

gruppa, og for gruppa som helhet? Den ene deltakeren sier klart at hun ikke vil ha noe som 

likner et (terapeutisk) ansvar for hvordan Kaja skal håndtere problemene sine, og hun vil ikke 

ha noe ansvar for Kaja utenom møtene. Et tredje nivå dreier seg om den enkeltes ansvar for 

seg selv; Kaja får høre at hun tar manglende hensyn til seg selv. I alle tilfellene 

problematiseres hva som skal forstås som ansvar og hvordan og i hvilken grad man skal 

utøve det ansvaret man eventuelt har. 

Til forskjell fra de to første, er det «å ha ansvar for seg selv» ikke knyttet til et spesifikt sett 

relasjoner. Å ha ansvar for seg selv peker mot å regulere og håndtere seg selv på tvers av 

kontekster og i alle typer relasjoner. Individet omtales i en viss forstand som en avgrenset og 

kontekstfri enhet. Samtidig, når deltakerne snakker om «å ha ansvar for seg selv», er det 

alltid i relasjon til andre, det er nesten umulig å snakke om «å ta hensyn til» og «ha omsorg» 

for seg selv uten å snakke om de relasjonene individet inngår i. Ansvar er per definisjon 

relasjonelt, det finnes ikke noe ansvar uten «den andre».  

I eksempelet over tematiseres ansvar direkte og «ansvar» brukes som emisk begrep. Svært 

ofte tematiseres ansvar også indirekte, som et underliggende og sentralt anliggende i 

samtaler om hvordan deltakerne håndterer nære relasjoner. En deltaker forteller for 

eksempel om forholdet til datteren, som er syk, men som ikke vil ha særlig hjelp av moren og 

ofte avviser henne. Samtidig som datteren kan kreve at hun stiller opp på kort varsel. I 

fremstillingen og i diskusjonen etterpå er det underliggende temaet hva slags forventninger 

og forpliktelser moren og datteren har til hverandre, og hvordan moren kan forsøke å gjøre 

noen endringer i forholdet. 
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Dette gir grunn til å spørre: Hvorfor er diskusjoner omkring personlig ansvar så sentralt i 

gruppesamtalene? Eller mer presist: Hvordan og hvorfor synes håndtering av ansvar å være 

et presserende aspekt ved de relasjonene som deltakerne strever med og drøfter seg 

imellom? 

For å nærme meg et svar, vil jeg i dette kapitlet løfte frem og sammenstille enkelte tema 

som hittil til dels har fremkommet hver for seg. Formålet er å vise hvordan forestillinger og 

verdier om indre autentisitet, det fleksible selv og anerkjennelse og personlig ansvar 

tematiseres og veves sammen i gruppesamtalene. Jeg tar utgangspunkt i forholdet mellom 

ansvar, personlige grenser og moral. Et lengre, empirisk eksempel viser hvordan metaforen 

«å sette grenser» kobles til personlig ansvar, i dette tilfellet med særlig fokus på erfaringer 

fra arbeidslivet. Dette diskuteres opp imot visse betingelser i senmoderniteten, før jeg går 

historisk lenger tilbake, til fremveksten av det vestlige personbegrepet og idéen om 

autentisitet. Dette brukes til å vise hvordan forestillingen om et indre, autentisk selv virker 

inn på hvordan folk forholder seg til hverandre i gruppene og hvordan deltakerne ser på det 

å ha ansvar for seg selv og andre (jfr. forrige kapittel). Man kan si at gruppa fremstår som en 

øvingsarena for å forhandle om og håndtere personlige grenser. Det kaster lys over et mer 

generelt poeng om hvordan det som forstås som intimt og det som forstås som autentisk 

ikke nødvendigvis er sammenfallende, men kan være knyttet til ulike typer relasjoner eller 

sfærer. Deretter diskuteres dilemma knyttet til spennet mellom – på den ene siden – en plikt 

og forventning om å fremvise sine genuine, indre følelser og – på den andre siden – hvordan 

ta hensyn til andre og ta ansvar for relasjonen. Dette belyses også gjennom deler av 

Selvhjelp Norges virkningsteori. Til slutt antyder jeg mulige, nåtidige utviklingstrekk i 

forståelsen av selvet. 

Ansvar – grenser – moral 

Ansvar dreier seg om folks forventninger til og forpliktelser overfor hverandre, om moral og 

grenser, om identitet og sosiale posisjoner. Med andre ord grunnleggende og kulturelt 

betingete bestanddeler i sosialt liv. 

I et par nyere arbeider argumenterer antropologene Trnka og Trundle for at «responsibility» 

er å betrakte som et antropologisk kjernetema, selv om det hittil ikke har vært definert som 

et eget teoretisk begrep eller felt (Trnka & Trundle, 2014). I stedet har det blitt behandlet 

under en rekke andre merkelapper (religion, moralitet, politikk, community, kjønn, 

slektskap, healthcare).311 De viser blant annet til sosiologen Barry Barnes uttalelse om at «all 

societies are systems of responsibilities» (s. 137). Å se på ideér og praksis omkring 

ansvarsforhold er derfor å se på byggesteiner i sosiale relasjoner. 

                                                      
311 Her er det en parallell til begrepet «tillit», slik jeg diskuterte det i kapittel 7. Det viser også til tema som 
dreier seg om grunnleggende aspekter ved sosialt liv og som i antropologien har blitt behandlet under andre 
merkelapper, for eksempel «lojalitet». Begrepene «tillit» og «ansvar» er eksempler på felt som nå løftes frem 
og aktualiseres på nye måter, fordi de viser til aspekter ved sosiale relasjoner som er blitt mer akutte i 
nyliberalismens tid. 
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Trnka og Trundle mener det nå er særlig grunn til å fokusere spesifikt på forståelser og 

praksiser knyttet til «ansvar» fordi neoliberal ideologi og styringsrasjonalitet definerer 

ansvar på nye måter og gir individet et stort ansvar i å forvalte seg selv (sterkt inspirert av 

Foucault og Rose, jfr. kap. 1). Ansvarsforhold blir med andre ord et mer foranderlig og akutt 

anliggende for folk. De fremhever samtidig at det ikke er noen automatikk i at folks praksis 

direkte gjenspeiler verdier i nyliberalismen, forståelse av ansvar kan like gjerne gå i andre 

retninger og skape nye former for ansvarsdefinisjon og inspirere til (nye former for) kollektiv 

handling.  

I selvhjelpsgruppene er ansvar av rent moralsk og ikke juridisk art. Generelt er ansvar knyttet 

til rettigheter og plikter og dermed til sosial posisjon; til de forventninger og forpliktelser 

som følger med den posisjon man har i ulike sosiale nettverk og på ulike arenaer. I samfunn 

av senmoderne type vil ett individ som regel inneha mange posisjoner som medfører en 

rekke ulike, eventuelt motstridende forventninger og forpliktelser. I stor grad vil det være 

opp til individet selv å veie disse mot hverandre (Gullestad, 1996).  

Ansvar dreier seg i stor grad om identifisering og håndtering av grenser (grenseproblematikk 

er et etablert tema i antropologien). Grenser handler om hva som defineres som innenfor og 

utenfor, om hvilke typer forventninger og forpliktelser som tillegges ulike typer relasjoner. 

Mange deltakere uttrykker at de har problemer nettopp med dette; hva de kan og bør 

forvente av andre og hva de kan kreve av seg selv. De baler med å finne ut hvordan de kan 

regulere avstand og nærhet til andre mennesker (og til seg selv). Folk kan ha hatt problemer 

med dette i mange år, noe de gjennom gruppeforløpet ofte etter hvert kobler til formative 

livserfaringer, gjerne i oppveksten. Og/eller de har kommet i livssituasjoner hvor denne 

typen tema blir særlig fremtredende. Mange står i situasjoner hvor det er påkrevd at 

relasjoner til dels defineres på nytt (se kap. 3). Mye av prosessen går ut på at de innser at de 

har utviklet mønstre hvor de krever for lite eller for mye av seg selv eller av andre, eller de 

har gjort det på måter som i det lange løp virker ødeleggende på dem selv og de relasjonene 

de inngår i: «Jeg blir dårlig hver gang jeg har vært sammen med foreldrene mine. Hvorfor 

klarer jeg ikke å kutte ned på kontakten?» 

I gruppene forsøker deltakerne å finne ut hva som er rimelige og akseptable, gode og sunne 

typer og grader av forventninger og forpliktelser (egne og andres), og hvilke som ikke er det. 

Ikke minst søker de å finne ut hvordan de kan kommunisere og håndtere grenser og ansvar. 

«Å sette grenser»  

En mye brukt talemåte i gruppene, som i dagliglivet ellers og i den allmenne offentlighet, er 

betydningen av «å sette grenser». Det er et uttrykk som går igjen på tvers av ulike typer 

arenaer og sosiale relasjoner. Når deltakere forteller om hendelser og relasjoner de sliter 

med, tegner de ofte et bilde av å være i en situasjon der de strever med å oppfylle krav og 

forventninger. En del av problemet er at kravene oppleves å være diffuse og uuttalte og å 

komme både fra dem selv og omgivelsene. Det gjelder først og fremst i nære 

familierelasjoner, vennerelasjoner og i arbeidslivet. Ofte oppsummerer deltakerne selv: «Jeg 
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klarer ikke å sette grenser», «jeg må lære meg å sette grenser». Det dreier seg alltid om 

håndtering av ansvar i en eller annen forstand. 

La oss se på et eksempel hvor grensesetting på arbeidsplassen oppleves som særlig 

problematisk. Siri er i begynnelsen av 50-årene. Hun er fast ansatt og arbeider deltid på et 

sykehjem. Når hun begynner i selvhjelpsgruppe, er hun på vei tilbake til arbeidslivet etter en 

lengre sykmelding som følge av en psykisk knekk på grunn av jobbsituasjonen. Hun sliter 

også med en kronisk, fysisk lidelse.  

For Siri er relasjonen til arbeidsplassen utgangspunktet for at hun begynte i gruppe og 

hennes hovedtema på møtene. Til å begynne med snakker hun relativt beskrivende om at 

hun er «utbrent» og at det er et stort problem at hun ikke klarer «å sette grenser». Hun 

mener det har å gjøre med at hun er kvinne, i sin generasjon, og at morsrollen oppfordrer til 

å sette andre først. Hun forteller også om en arbeidsplass hvor det er for mange 

arbeidsoppgaver i forhold til antall timer, hvor arbeidet er dårlig organisert, det har vært 

mange sjefsbytter, sjefene tar ikke ansvar for å avklare forholdet mellom oppgaver og 

ressurser, personalpolitikken er «elendig» og det er også vanskelig å skjerme seg på 

arbeidsplassen for å få gjort det man skal. Hun føler at hun ikke blir hørt. Hun trekker også 

sammenlikninger til sin tidligere – langt mer positive – erfaring fra en annen arbeidsplass. 

Etter et par gruppemøter begynner hun å jobbe igjen.  

Det går relativt dårlig. På de etterfølgende møtene uttrykker hun enda større frustrasjon 

både over forholdene på arbeidsplassen og over sin manglende evne til å si nei og sette 

grenser. Hun synes hun fremstår som en negativ person ved å påpeke mangler og etterlyse 

plassering av ansvar for å få ting gjort. Hun er også opptatt av at tilværelsen er gledesløs, at 

det ikke er noe hun virkelig har lyst til. En av deltakerne sier at han kjenner seg igjen i det 

med å ikke klare å sette grenser. Andre sier at de kjenner igjen mangelen på det å føle glede 

og forventning. Flere responderer ved å stille konkrete spørsmål: «Hva skjer hvis du gjør …». 

På et møte sier hun plutselig høyt og tydelig, mens hun forteller om arbeidsforholdene: «Jeg 

har oppdaget, at jeg egentlig er innmari sinna!» De andre spør på hva og på hvem? Siri ser ut 

til å bli litt usikker over det direkte spørsmålet, før hun svarer: «På jobben! Ja, jeg egentlig er 

innmari sinna på den jobben. Jeg bør egentlig komme meg bort!». 

For å gjøre en lang historie kort: Når jeg intervjuer henne ett og et halvt år senere, er Siri 

fremdeles på samme arbeidsplass, etter flere rehabiliteringsopphold for den fysiske lidelsen 

og delvis knyttet til det hun nå omtaler mye mer drastisk enn før; som et psykisk 

«sammenbrudd». Hun er fortsatt forbannet på arbeidsgiver og bekymret for om hun klarer å 

stå i den jobben til pensjonsalder. Samtidig er det klart at hun har endret – til dels kraftig – 

utformingen av sin egen rolle og at også arbeidsplassen gir bedre betingelser enn tidligere. 

Hun sier hun har blitt langt tydeligere når det gjelder å si fra om hva hun vil og ikke vil. I 

denne prosessen mener hun at behandlingen hun har fått av en kroppsbehandlende 

terapeut har vært viktigst og at også rehabiliteringsoppholdene har betydd mye. Deltakelsen 

i selvhjelpsgruppa var for henne en blandet erfaring. Hun var frustrert over at gruppa hadde 

vanskelig for å få til et fruktbart samspill over tid, noe hun knytter til en ubalanse mellom 
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deltakerne når det gjaldt hva slags roller de inntok og hvor mye de dominerte. Samtidig 

synes hun det var nyttig fordi hun lærte noe grunnleggende både om å akseptere seg selv og 

akseptere andres situasjon og erfaringer. Fra mitt ståsted som observatør, var det også 

tydelig at hun endret seg underveis. Hun formulerte klarere hva som var problematisk for 

henne, motsa i større grad andre deltakere hun var uenig med og – som vi så over – fremsto 

i mindre grad som snill og omsorgsfull, men uttrykte også sinne og frustrasjon. Til forskjell fra 

eksempelet med Irene (kap. 6), lot hun ikke aggresjonen spre seg i flere retninger overfor de 

andre deltakerne, men knyttet den i stadig større grad til konkrete situasjoner og relasjoner 

der hun oppfattet at det var en ubalanse mellom egne og andres forventninger. Dermed ble 

det også lettere for henne enn for Irene (som sluttet før hun kom så langt) å finne frem til 

nye handlingsalternativer.  

Parallelt med at Siri arbeider med å klargjøre sine personlige grenser og hvordan hun skal 

forvalte ansvar overfor seg selv og andre, tematiserer hun i økende grad at utbrentheten på 

jobben henger sammen med at hun har et generelt problem med å forvalte personlige 

grenser i mange typer relasjoner, også i de mer nære og intime. 

Metaforen «å sette grenser» peker mot usikkerhet og stor variasjon i hva som skal forstås 

som grenser for personlig autonomi og hvordan disse best kan kommuniseres og håndteres. 

Mangelen på grenser kan gi assosiasjoner til at individet blir overmannet, «spist» eller 

fortært i sosiale relasjoner. Eller til at det vi kan kalle «selvet» flyter ut, blir formløst og 

fragmentert. I begge tilfelle reduseres selvet som enhet, som en definert kategori. Selvet 

mangler beskyttelsesmekanismer. Siris utsagn peker mot en forståelse av at kilden for 

autonomi ikke først og fremst ligger i ytre strukturer eller sosialt definerte posisjoner, men i 

stor grad må søkes i individets indre: «Hva føles greit for meg? Hvor går mine grenser?»  

Diffuse krav og forventninger? 

I sitt feltarbeid på Modum Bad, finner Vike og Haukelien at det «å sette grenser» er et 

sentralt tema for pasientene og fremtredende i behandlingssamtalene. Pasienter som sliter 

psykisk, bærer ofte på livserfaringer der personlige grenser har blitt overskredet på særlig 

invaderende og ødeleggende måter. En bredere, kulturell årsak til at folk snakker om visse 

typer erfaringer som relatert til «grenser», er en mer allmenn erfaring der mange opplever 

at moralske krav fra omgivelsene og moralske krav de stiller til seg selv og til andre ofte 

oppleves som uhåndterlige. De terapeutiske strategiene for å møte dette går imidlertid ikke 

ut på å avvise slike krav. I stedet søker man «(…) snarere å gå i dialog med dem, forstå dem 

bedre, omfortolke dramatikken i dem og «gå i seg selv». Vår erfaring er som sagt at dette 

nesten alltid blir til en indre og ytre dialog om grenser» (Vike og Haukelien 2017, s. 80). 

Forfatterne går så langt som til å hevde at «grenser» har blitt selve «det oppsummerende 

symbolet på terapi og helse» (s. 72).  

Vike og Haukelien mener at denne opptattheten av personlige grenser er knyttet til at 

sosiale forventninger i senmoderniteten ofte oppfattes som diffuse og overveldende på 

samme tid. Det gjør dem krevende å forholde seg til. Hva som oppfattes som «verdi» er i 
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mange sammenhenger gått fra å være knyttet til noe konkret og relativt lett påviselig, til å 

fremstå mer abstrakt (jeg vender så vidt tilbake til dette temaet i kap. 12). For eksempel er 

kriteriene for hva det innebærer å være et verdig menneske langt mer uklare og omskiftelige 

enn tidligere. I en senmoderne og globalisert verden veves vi i økende grad inn i omfattende 

og abstrakte sammenhenger som vi vanskelig overskuer. Samtidig utvides 

sammenlikningsgrunnlaget for hvem vi er, og kan være, kraftig. Dette fører til at «(…) 

erfaringsnære situasjoner gir oss stadig mindre grunnlag for å håndtere de sammenhengene 

vi blir involvert i» (s. 64) og at «(…) arbeidet som kreves for å forstå og skape stabile 

forbindelser som oppleves som gode, trygge og interessante, blir stadig mer krevende» (s. 

63). 

Et tilhørende poeng er at vi forventes «å være kreative, fleksible, omstillingsdyktige og 

positive», til dels på abstrakte måter, hvor det er er vanskelig å vite om og når man oppfyller 

kravene, som jo også er i kontinuerlig endring. Dette samsvarer med Jorunn Solheims poeng 

om nettverksamfunnets «usynlige overganger» mellom ulike sfærer og ulike roller som stiller 

økte krav til individets manøvrering mellom kontekster (2001). Der industrisamfunnet i stor 

grad definerte identiteter og sosiale posisjoner ut ifra den relativt stabile kategorien arbeid, 

gir det post-industrielle samfunnet et bredt spekter av valgmuligheter og langt flere, 

overlappende og glidende kategorier for identifikasjon (se kap. 2). Når grenser fremstår som 

mer diffuse og moralske krav og forventninger lett kan oppleves «grenseløse» gir det 

nettopp et behov for å kunne identifisere «grenser» og utvikle evne til «grensesetting». 

(Sen) moderne selv og indre autentisitet 

For bedre å forstå hvorfor gruppedeltakerne snakker om og forhandler om grenser og ansvar 

på den måten de gjør, er det tjenlig å ta et par skritt tilbake og se på formingen av det 

moderne selvet, noe som per definisjon inkluderer forestillinger om hvordan selvet står i 

relasjon til omgivelsene. 

Aller først en klargjøring av begreper: I antropologien, som i tilstøtende fagdisipliner i 

samfunnsvitenskapene og humaniora, brukes «selv» som et av mange teoretiske begrep for 

å betegne et menneskelig individ som en enhet sett i relasjon til sine omgivelser. Andre mer 

eller mindre overlappende begrep er «individ», «person» og «subjekt». På engelsk også 

«personhood» og «selfhood». I faget er det en langvarig debatt når det gjelder hva som skal 

forstås som et «selv» og hvordan og i hvilken grad «selv» varierer krysskulturelt (Hollan, 

1992; Spiro, 1993; Sökefeld, 1999). Jeg vil ikke her gå nærmere inn på mulige likheter og 

forskjeller mellom de ulike betegnelsene (Smith, 2012). I den videre diskusjonen vil jeg bruke 

både «selv», «person» og «individ», men først og fremst «selv». Slik jeg ser det, er det et 

begrep som i større grad enn de to andre rommer både emosjonelle og eksistensielle 

dimensjoner og aspekter knyttet til sosial posisjon.312  

                                                      
312 Det er interesssant at begrepet «selvorganisert selvhjelp» rommer to språklige «selv». På norsk finnes en 
mengde ord som begynner på «selv» (det samme gjelder det engelske «self»). Som forstavelse kan «selv» 
betegne noe beskrivende og/eller autonomt i positiv forstand, for eksempel «selvstendig», «selvtillit», 
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Både den kanadiske filosofen Charles Taylor (se kap. 2) og den amerikanske antropologen 

Charles Lindholm (se kap. 8) er opptatt av å forstå hvordan det vestlige personbegrepet og 

våre forestillinger om selvet er knyttet til idéer om autentisitet (begge bygger i stor grad på 

Lionel Trillings perspektiv i klassikeren «Sincerity and Authenticity» fra 1972)  . Taylor gir i 

sine arbeider om sekulariseringsprosesser en omfattende analyse av fremveksten av det 

moderne, vestlige individ; «det sekulariserte selvet». Grunnleggende elementer i 

moderniteten er instrumentell rasjonalitet, relativisme og utskilling av individet som en 

avgrenset enhet «i seg selv», løsrevet fra tidligere innordning i føydale strukturer og en 

fastlagt, religiøs verdensorden.313 

Som vist i forrige kapittel, førte reformasjonen til viktige endringer i forestillinger om selvet. 

Det kristne subjektet omformes til en enhet der sjelen selv kan komme i direkte kontakt med 

Gud, uten kirkens mellommenn. Sjelen, det indre, blir noe individet selv har ansvar for å 

bringe i kontakt med guddommen.314 Det blir også individets plikt å granske, tolke og 

forbedre denne indre kjernen for å oppnå frelse.315 Protestantismen legger vekt på å skrelle 

vekk all ytre staffasje, å strippe ritualene, for derved å søke det indre og egentlige, det sanne 

og verdifulle. Slik etableres det et viktig skille mellom et indre, mer betydningsfullt selv og en 

ytre fremtoning. 

Protestantismen baner vei for den moderne individforståelsen som manifesterer seg med 

romantikkens filosofer mot slutten av 1700-tallet, der Jean Jaques Rousseau er fremste 

eksponent. Forestillingen om «autentisitet» oppstår, der det å uttrykke det som er ekte, 

ubesudlet og sant betraktes som et gode. Selvet transformeres til et arnested for det 

autentiske, et sted der naturen og det naturlige manifesterer seg, en slags panteisme. Selvet 

betraktes etter hvert som «selvtilstrekkelig» ved at det som er lokalisert i personens indre 

oppfattes som personens ekte og sanne natur, som noe i seg selv, uten å trenge 

anerkjennelse fra en ytre autoritet til å bekrefte sin eksistens og legitimitet. Hvert individ 

sees som unikt, uavhengig av sosial status (en form for radikal egalitarisme, ifølge Lindholm 

2008, s. 4). Prinsippet om originalitet gjør det nødvendig, ikke bare å følge tradisjonen fra de 

                                                                                                                                                                      
«selvbesinnelse». Eller det kan betegne noe som er for snevert, innover-orientert og negativt, slik som i 
«selvsentrert», «selvopptatt», «selvgod» og en rekke liknende uttrykk (en rask sjekk i Tanums store 
rettskrivningsordbok (Wangensteen, Sverdrup, Sandvei & Språkrådet, 2005) tyder på at det er flere i den 
negative enn positive kategorien). Slik sett kan man si at bruken av «selv» både kan peke mot former for 
balanse og ubalanse i relasjonen mellom selvet og dets omgivelser. Både «selvorganisert» og «selvhjelp» har 
positive konnotasjoner, de indikerer gode former for autonomi. Begrepet «selvorganisert selvhjelp» 
signaliserer dermed en «dobbelt» positiv og myndiggjørende aktivitet. 
313 En mer omfattende redegjørelse for fremveksten av det vestlige personbegrepet ville i større grad måtte 
inkludere Webers analyse i «Protestantismens etikk og kapitalismens ånd». Den protestantiske etikk, best 
illustrert gjennom kalvinismen, frembrakte sentrale verdier som ga en ramme for utviklingen av moderne 
kapitalisme. Verdier knyttet til rasjonelle valg, instrumentalitet, en lineær tidsforståelse (management of 
succesive time), idealet om hardt arbeid og askese, å kunne utsette behov for å fremme investeringer og 
ressursakkumulasjon, bidro alle til idealet om et flittig, nøysomt og hardtarbeidende individ. 
314 En bærende idé i kristen tradisjon er forestillingen om at Gud har skapt hver og en av oss med en udelelig og 
umistelig sjel.  
315 Jamfør uttrykket «sjelegransking» som refererer til individets gransking av seg selv, ikke til andres 
undersøkelser og vurderinger av individet. 
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gamle grekere om «å kjenne seg selv», men å lete i det indre for å finne sannheten om seg 

selv.  

Taylor legger samtidig vekt på at dette indre selvet er avhengig av dialog og utveksling med 

noe utenfor seg selv. Ettersom slike «dialogiske selv» ikke skapes i relasjon til en høyere 

autoritet, må bekreftelsen av selvet skje i relasjoner til andre mennesker. Dette forklarer 

hvorfor vi i (sen)moderniteten nærmest er besatt av det relasjonelle, av relasjoners form og 

kvalitet, og søker å utvikle en mengde ulike teknikker og praksiser for å få til autentiske og 

«ekte» relasjoner, hvorav selvhjelp er én type praksis (jfr. kap. 2). Her vil jeg nevne et poeng 

fra antropologen James Laidlaw. Han sammenlikner det kristne pålegget om å avdekke 

sannheten om seg selv og å stadfeste sannheter gitt av Gud med en liknende, dobbel plikt i 

Buddhismen. Til tross for sterke fellestrekk, er det imidlertid en vesentlig forskjell: «In 

Buddhism the truth you discover about the self is that the self is an illusion. There is not so in 

Christianity, where the self that you discover is a real one» (Laidlaw, 2002, s. 324). 

Idéen om den enkelte som ansvarlig for et «kjerneselv» bidrar til modernitetens forestilling 

om sekulære, autonome individer. Taylor betegner dette selvet, knyttet til instrumentell 

rasjonalitet, som et polstret selv («the buffered self») i kontrast til et porøst selv («the 

porous self») som han mener kjennetegner premoderne samfunn. Porøse selv konstitueres 

med en åpenhet til den åndelige verden og kausalkrefter utenfor oss selv, der mening 

lokaliseres ikke bare i «minds», men i den ytre verden, uavhengig av enkeltindividet. I slike 

samfunn sees med andre ord ikke selvet som selvtilstrekkelig. Taylor er kritisk til det han 

mener er vestlige feil-forestillinger om selvets avgrensbarhet og ønsker at vi åpner for et mer 

porøst selv, et selv som gjør seg selv tilgjengelig for verden og for det hellige (jeg kommer 

tilbake til dette poenget mot slutten av kapitlet).316 

Taylor hevder at det i romantikken oppstår en «ethics of autenticity» og går så langt som til å 

kalle vestlig tradisjon en «culture of authenticity». Lindholm mener relasjoner i 

senmoderniteten preges av et ideal om «ekspressiv autentisitet» (2013).317 Overgangen fra 

føydalsamfunn til industrisamfunn innebar stor sosial og geografisk mobilitet der 

urbaniseringen førte til at folk stadig måtte forholde seg til ukjente. Ettersom identitet ikke 

lenger var gitt ut fra den sosiale struktur og religiøse orden, var heller ikke ytre tegn på 

identitet nødvendigvis pålitelige. Det ble nødvendig at folk tilkjennega hvem de egentlig var, 

                                                      
316 Jeg oppfatter ikke begrepene polstrete og porøse selv som gjensidig ekskluderende, men som betegnelser 
for ytterpunkter i et kontinuum. Ett av mange, etnografiske eksempler som illustrerer den ene ytterkanten, er 
reinsdyrjegerne chuckci nord-øst i Russland. Man kan si at de praktiserer et selv som er ekstremt porøst i 
relasjon til det guddommelige: For chuckciene er ikke avgrensningen mellom menneske og guddom åpenbar. 
Det innebærer at en slik ulikhet må etableres kontinuerlig: “… the lack of any definitive a priori difference 
means that difference has to be constantly created through everyday ritual practices that demonstrate it” 
(Willerslev, 2009, s. 700). Ulike praksiser av ofring tjener som en slik rituell grenseoppgang mellom mennesket 
og det guddommelige. 
317 Lindholm bygger i stor grad på Taylors analyse, men tar den videre, både ved å fokusere sterkere på 
strukturelle og samfunnsmessige forhold, og ved å gå inn i empiriske eksempler. Han viser, på overbevisende 
måter, hvordan vi forholder oss til oss selv og til hverandre på i senmoderniteten, på tvers av arenaer og i ulike 
sosiale relasjoner, i stor grad er formet av en «tørst etter det genuine» (2008, s. 2). 
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sitt ekte og sanne jeg.318 Det bidro til et generelt ideal om transparens, også i personlige 

forhold. Et av Lindholms hovedpoeng er at «tørsten etter det genuine» innebærer et ideal 

om at det ytre ikke skal skjule eller beskytte det indre, men derimot skaper et driv mot at 

“Essence and appearance are one” (2008, s. 2). Manglende samsvar kan tolkes som uttrykk 

for falskhet, overfladiskhet og manipulasjon. «The shift is from being as one appears, to 

discovering what one truly is» (s. 4). Her vil jeg skyte inn hvordan denne idéen om å skape 

kongruens mellom selvets indre og ytre uttrykkes slående presist i Selvhjelp Norges 

virkningsteori: 

Egentlig snakker vi om naturlige menneskelige egenskaper. Vi snakker om å 

leve slik at vårt indre «jeg» harmonerer med det «jeg»-et vi viser 

omverdenen. – Som barn kunne vi dette. Vi gråt da vi følte ubehag og 

smilte da vi følte oss vel. Og ett eller annet sted inni oss vet vi fremdeles 

hva som er best for oss (…). Men vi vet ikke at vi vet, fordi vi har stengt våre 

dypeste tanker og behov inne i et indre rom som vi ikke våger oss inn i  

(SN & NSF, 2001/2009, s. 7). 

Lindholm er også opptatt av vitenskapens fremvekst og hvordan den bidrar til et ideal om å 

søke kompromissløs sannhet, bakenfor tingenes fremtreden, i deres kjerne, uavhengig av 

sosiale hensyn og forutinntatte oppfatninger (dette er en annen måte å snakke om 

modernitetens vekt på eksternaliseringsprosesser, som jeg var inne på i forrige kapittel). Slik 

jeg oppfatter Lindholm, ligger det i «ekspressiv autentisitet» at du selv må ta ansvar for å 

vise din autentisitet, den må tydeliggjøres, du kan ikke forvente at andre skal vite hvem du 

er.319 

Viktig for vår diskusjon her, er hvordan denne personforståelsen i stor grad knytter moral til 

det indre og autentiske, med andre ord til det subjektive. Forestillingen om personers utside 

og innside gir et behov for å lytte til ens «indre stemme» for moralsk rettledning. I denne 

tradisjonen blir det indre betraktet som en lokalitet for og en kilde til frihet (Mahmood, 

2005). En konsekvens er at jeg ikke kan finne en sann modell for hvordan jeg skal leve livet 

mitt utenfor meg selv, jeg må lete inne i meg selv. Etter reformasjonens splittelse i et indre 

og ytre selv, kommer «moral til å handle om det autentiske og indre, og det autentiske 

uttrykk for denne indre identitet», som statsviteren Fukuyama formulerer det.320  

Jeg vil legge til et moment fra Taylors senere arbeider omkring «anerkjennelsens politikk» 

(Charles Taylor, Appiah & Gutmann, 1994; Vike & Haukelien, 2017). Ideologien om at vi alle 

                                                      
318 I kontrast til den europeiske hoffkulturen hvor selvkontroll dreide seg om best mulig å kontrollere fasaden 
og skjule hva som foregikk bakenfor. 
319 Lindholm har en interessant analyse av «edgeworkers»; folk som søker intense fysiske og emosjonelle 
opplevelser, for eksempel gjennom risikosport. Fra deres ståsted fremstår introverte, selvanalyserende folk 
som kjedelige og bakpå. Med andre ord, jakten på autentisitet fører i vår tid ikke nødvendigvis til at folk 
saumfarer sitt indre. En vei til å bekrefte seg selv kan i stedet være å søke intensiteten i øyeblikket, slik at 
«Feelings of heigthened reality and communion validate the authenticity of the real self within» (2008, s. 69). 
320 «(…) moralen så begynder at dreje sig om det autentiske: om det autentiske udtryk for denne indre 
identitet» (Fukuyama, 2017).   
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er individuelt ulike (liberal universalisme) endrer betingelsene for å gi og få anerkjennelse. I 

tydelige, sosiale hierarkier vil anerkjennelse være rettet mot vår evne til å spille sosiale 

roller. I en liberal og universalistisk orientert samfunnsorden hvor alle i utgangspunktet skal 

besitte samme rett til individualitet og likeverd, vil anerkjennelse i stor grad ha form av 

anerkjennelse av vår unike personlighet.321 Det gjør anerkjennelse til et knapphetsgode med 

preg av midlertidighet og mer knyttet til usikkerhet og risiko. Jeg vil fremheve at dette er 

vilkår som vil gjelde for både mottaker og avsender.  

Å håndtere seg selv – på arbeidsplassen  

Hvordan knytter disse perspektivene an til Siris erfaringer? Siri forsøker å klargjøre sine 

dypere behov, hun prøver å skrelle vekk sosiale forventninger og en rolle hun har tatt på seg 

der hun legger stor vekt på å være grei og tilfredsstille andres behov. I stedet søker hun det 

som ligger bakenfor, følelser som forteller henne hvordan ting i bunn og grunn forholder 

seg: «Egentlig, så er jeg innmari sinna på den jobben!» Problembeskrivelsene hennes kan 

tolkes som at grensene rundt selvet fremstår som for svake eller uklare. Selvet har blitt for 

porøst, grensene er overskredet for ofte og for lenge, det kan oppleves som å bli invadert. 

Ikke av høyere makter, men av andre mennesker. Eventuelt kan man føle at selvet sklir ut og 

fragmenteres hvor man ikke er konsistent (nok) mellom kontekster, at man på den måten 

«mister seg selv». Uansett er det en opplevelse av avmakt der den helende prosessen dreier 

seg om å oppnå større innsikt i seg selv og sitt samspill med omgivelsene og derved økt 

kontroll og selvbestemmelse.322  

I denne prosessen leter Siri i to retninger: Hun søker både å finne frem til et indre, 

følelsesmessig kompass og hun etterlyser en klargjøring av grenser og ansvar i den sosiale 

strukturen arbeidsplassen tross alt utgjør. Hun erkjenner underveis i prosessen at 

problemene hennes grunner både i hennes personlige historie og erfaringsbakgrunn og ytre, 

strukturelle forhold: «Det er vel noe jeg har lært av hele denne prosessen (…) at jeg er en 

sånn som alltid holder maska. Jeg er en flink pike (…). Hele mitt liv har jeg tatt hensyn til 

andre, tilpasset meg andre (…) Ja, jeg ble syk av jobben. Men det var også en funksjonsfeil 

hos meg. Å jobbe deltid, og så forsøke å gjøre en fulltidsjobb på den samme tiden.» Nå 

krever hun i alle forhold klarere signaler fra arbeidsgiver. Siri arbeider parallelt med sitt eget 

selv og med sosiale strukturer. 

Hun legger vekt på at de høye arbeidsambisjonene i begynnelsen virket inspirerende: «Det 

var kjempegøy til å begynne med.» Etter å ha gjennomlevd en langvarig krise i det hun 

betegner som «den verste perioden i mitt liv», er situasjonen nå en ganske annen: «Jeg har 

lært meg å si «nok er nok» og vise at jeg ikke er tilgjengelig (…). Og det skal jeg innrømme, at 

                                                      
321 Jeg vil legge til at den moderne vestlige idéen om mennesket har form av et paradoks som Borchgrevink 
(1990) kaller modernitetens «doble diskurs». På den ene siden er vi alle grunnleggende like, på den annen side 
opererer moderniteten med et abolutt kjønnsskille, altså en fundamental ulikhet. 
322 «Sette seg selv i førersetet», som Selvhjelp Norge formulerer det. En annen mye brukt formulering er å gå 
fra «passiv» til «aktiv» aktør i eget liv. Mye av deres retorikk dreier seg om å få kontroll på selvet, å kunne 
forvalte seg selv på gode måter (se nærmere diskusjon i kap. 5). 
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jobben er litt kjedeligere enn før, fordi jeg må passe på å ikke engasjere meg for mye. Jeg må 

passe på meg selv, og det gjør på noen måter livet litt kjedeligere.»  

Siris erfaringer illustrerer motsetninger i informasjonssamfunnet som produserer glidende 

overganger mellom «selvrealisering» og «selvutbytting» (Sørhaug, 1996). Jorun Solheim 

formulerer noen av årsakene til denne type opplevd press og dilemma: «Det skapes også 

usynlige overganger mellom å eie og forvalte sin egen kompetanse og bli «eid» av 

organisasjonen, oppgavene, kundene og klientene – og av egne forventninger (…) Man 

inngår i økende grad i arbeidslivet som ‘totale personer’» (Solheim, 2001, s. 446). 

Disse trekkene ved «det grådige arbeidsliv» samsvarer med ulike teoretikeres poeng om at 

senkapitalismen produserer en tettere sammenveving mellom økonomiske og 

kommunikative aspekter (Hardt, 1999; Illouz, 2007, 2008; Richard & Rudnyckyj, 2009). I 

arbeidslivet etterspørres flere sider av individenes egenskaper og kompetanse. Det gir store 

gevinster når «totale personer» – og på mange måter det mer autentiske ved selvet – får 

utfolde seg. Og det fører til store omkostninger når personene overbelastes og ikke skjermes 

av strukturer eller selv finner hensiktsmessige måter å manøvrere eller beskytte seg på. 

Siri må lære seg både å begrense sitt eget, genuine engasjement, sette grenser for egne og 

andres forventninger og også kreve at omgivelsene klargjør og signaliserer grenser på 

tydeligere måter (som i dette tilfellet gjelder arbeidsplassens organisering og praktisering av 

ansvar). Prosessen hun gjennomgår illustrerer at grensesetting innebærer identifisering og 

konkretisering av ansvar, og ikke minst nødvendigheten av å kunne kommunisere disse 

grensene overfor omgivelsene.  

Gruppa som ansvarsfri sone 

Selvhjelpsgruppa er både en arena for å drøfte grenser i relasjoner deltakerne står i utenfor 

gruppa, og en arena hvor deltakerne prøver ut hvordan de kan forvalte forventninger og 

forpliktelser seg imellom. Det innebærer i stor grad å lære seg «å være tydelig», å kunne 

formidle og til dels formulere egne forventninger og gjøre seg følelsesmessig tilgjengelig for 

andre. Selvhjelp Norges betegnelser av gruppa som et «mentalt treningsstudio» og et 

«verksted» er slik sett treffende metaforer.  

En forutsetning for denne utprøvingen er at gruppearenaen for mange deltakere oppleves 

som en slags «ansvarsfri sone». Eller rettere sagt; det er en arena der den enkeltes ansvar 

overfor andre er tydelig avgrenset til «her og nå». Den er fri for ansvar i betydningen at man 

ikke har forpliktelser overfor de andre utover å være til stede, delta aktiv i samtalene og 

oppføre seg respektfullt (i tillegg til en underliggende forventning om å være autentisk, noe 

jeg kommer tilbake til om litt).323 Som vi så i innledningen av kapitlet, ville ikke Anne-Berit ta 

                                                      
323 Ved siden av felles prinsipper og kjøreregler (se kap. 3 og 5), sier Selvhjelp Norge sier dette om deltakernes 
direkte ansvar overfor hverandre: «Erfaringsmessig fungerer gruppene best hvis man følger noen enkle regler. 
En regel handler om at du skal oppføre deg mot de andre som du ønsker at de skal oppføre seg mot deg, det vil 
si at alle utviser vanlig folkeskikk» (Selvhjelp Norge, 2010b, s. 7). 
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det ekstra ansvaret for nøkkelen, det var for henne for mye i forhold til det definerte 

primæransvaret. 

Den tydelige avgrensningen av ansvar er betinget av sterke, symbolske grenser. Tidligere har 

jeg fremhevet hvor viktig det er at gruppa har form av et skjermet, sosialt rom. 

Gruppearbeidet har sterke fellestrekk med praksiser i klassiske overgangsritual der 

avgrensning mot omverdenen er en forutsetning for å slippe løs «kaoskreftene» og tørre å 

begi seg ut på en samhandlingsprosess som inneholder mye usikkerhet, prøving og feiling 

(kap. 5). Når deltakerne går ut døra, kan de, om de vil, legge intensiteten i samhandlingen 

bak seg. 

For mange oppleves denne avgrensningen som en stor frihet i seg selv. Det gjelder 

uavhengig av hva slags type problemer de har med grensemarkering og ansvarshåndtering i 

sosiale relasjoner utenfor gruppa. Dette blir særlig tydelig i de tilfellene der grensene for 

gruppa gjøres mer bevegelige eller perforeres og relasjonene blir mer sammensatte: 

I en gruppe begynte en av deltakerne etter noen måneder å ta kontakt med enkelte av de 

andre i gruppa, utenom møtene. Alle visste at hun i denne perioden hadde store praktiske 

og følelsesmessige problemer å håndtere. De hun kontaktet, oppfattet initiativene ulikt. Én 

tok det som en tillitserklæring, en annen følte seg låst. Felles for dem begge, var at de var 

blant dem som på gruppa – og i livet ellers – hadde størst vanskeligheter for å si fra om 

ubehagelige ting og sette ned foten for andre. Det var slik sett ikke tilfeldig at det var de to 

som initiativtakeren henvendte seg til. Etter en tid sluttet hun imidlertid i gruppa, fordi de 

praktiske problemene krevde all oppmerksomhet. Senere, i et intervju, sier den som følte 

seg overkjørt: «Jeg er glad hun slutta, for jeg klarte ikke å si nei. Hun hadde spist meg opp, 

det er jeg helt sikker på». 

Denne deltakeren har vanskelig for å sette grenser utenfor gruppa. Men hun øver seg på å 

gjøre det innad og på å markere seg på nye måter. For eksempel protesterer hun etter hvert 

på andres kategoriseringer av henne, noe det ville vært utenkelig at hun gjorde tidligere: 

«Du sier, og det har du sagt før også, at jeg er så flink. Jeg kan ikke fordra det uttrykket! Det 

er noe du tror, du vet ingen ting om hvordan jeg er i andre sammenhenger». I gruppa 

opplever hun å ha en frihet, blant annet til å være direkte, som hun ikke har utenfor. Det 

gjør det mulig å trene på relasjoner i gruppa og gradvis å ta med seg deler av denne friheten, 

i form av bedre håndtering av seg selv og sine relasjoner, til kontekster utenfor gruppa. 

Men dersom deltakerne utvikler relasjoner seg imellom utenfor gruppesettingen, kan de lett 

bli preget av forventninger og forpliktelser som oppleves som vanskelige å identifisere, de 

oppleves som mer uoversiktlige og vriene å forholde seg til. 

I en gruppe har deltakerne i en periode hatt enkelte sosiale treff utenom gruppemøtene, 

noe alle har vært positive til. Nå har de vært på et arrangement hvor de var sammen 

gjennom en dag. Uka etter oppsummerer de deler av samværet på gruppemøtet, fleiper 

med hendelser og det er generelt god stemning. Ragnhild er imidlertid mer påholden. Hun 

sier at det var en fin opplevelse, men stiller samtidig spørsmål om de kanskje skal «fryse» 
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kontakten utenom. Én er rask til å svare nei, hun synes det var en så ålreit erfaring. Et par 

andre sier imidlertid at de skjønner hva hun mener med at det kan være litt problematisk. 

Særlig Camilla følger opp med å si at «Jeg kjente på det, at det kunne bli litt feil». De andre 

er nysgjerrige på hva hun mener. «Nei, det gjør meg kanskje mer forsiktig …». De spør 

hvorfor. «Fordi det er et slags «utenomekteskapelig» forhold. Når vi blir kjent på andre 

måter enn på gruppa, når vi gjør ting sammen, så blir jeg reddere for å såre … Jeg blir redd 

for å ødelegge noe. Det blir privat, litt intimt, det blir personlig når det er utenom. Mens her, 

så føler jeg ikke at jeg har noe ansvar for andres følelser, jeg har ikke noe ansvar for hva de 

velger å gjøre». Dette avstedkommer en lengre diskusjon hvor Ragnhild sier at hun ikke alltid 

synes det er greit i samværene utenom å vite hvilken hatt hun skal ha på, om det er 

«jobbehatt» eller «vennehatt». Flere fremhever at her på møtene er det «jobbehatten», og 

det må de være veldig tydelige på. 

Det er en interessant bruk av metaforer og betegnelser i denne sekvensen. Camilla bruker et 

sterkt bilde om det å møtes utenom, at det likner et «utenomekteskapelig forhold». Med 

andre ord en slags utroskap, en undergraving av relasjonene i gruppa. Det er også slående at 

hun betegner forholdet mellom deltakerne som «privat, litt intimt og personlig» utenfor 

gruppesettingen. Samtidig som hun, og de andre, ofte kan fremheve at «her snakker jeg om 

ting jeg ikke snakker med noen andre om». Dette virker umiddelbart pussig.  

Det rare er at selv om gruppa er en arena hvor vi har sett at det ekte og indre ved selvet står 

i sentrum og folk utleverer seg og gjør seg sårbare overfor hverandre, er det ikke 

ensbetydende med at gruppa oppfattes som «privat» og «intim». Det kan innvendes at ulike 

deltakere vil legge ulike betydninger i begrepene. Men ingen protesterer på Camillas 

fremstilling, de ser ut til å gå god for beskrivelsen. En mulig nøkkel for å forstå dette 

spenningsforholdet, er hvordan Camilla knytter relasjoner som betraktes som private, intime 

og personlig til ansvar. Gruppa er annerledes, friere, her har hun ikke noe «ansvar for andres 

følelser, for hva de velger å gjøre». Dette peker mot at «det private» innebærer forpliktelser 

over tid, at det er en sfære der selvene er avhengige av hverandre, men ofte ikke på så 

rendyrkede «autentiske» måter som i en selvhjelpsgruppe eller terapeutisk sammenheng. 

Der deltakelse er frivillig og relasjonene når som helst kan «sies opp», uten at det får direkte 

konsekvenser for deltakernes livssfærer utenom gruppa. Grupper varer som regel også 

relativt kort sammenliknet med forpliktelser i nære relasjoner utenfor. Dette knytter an til 

poenget om grupper som en type arena som representerer en særegen blanding av 

frontstage og backstage, slik jeg var inne på i kapittel 5.  

For å sammenfatte: Fordi gruppas grenser i utgangspunktet er absolutte, gjør det – for det 

første – at deltakerne kan praktisere noe nær «rene relasjoner» der de ikke trenger å 

håndtere grenser overfor hverandre på tvers av kontekster og ikke veie kontekster og 

hensyn knyttet til ulike typer relasjoner, mot hverandre (slik som i verden utenfor). For det 

andre gir det et definert rom for nettopp å reflektere sammen rundt følelser, reaksjoner og 

forventninger og hvor grenser deltakerne mellom også kan prøves ut. En forutsetning for 

denne utprøvingen er at deltakerne har en slags «lisens til ærlighet». Det ligger i premissene 
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for samhandlingen at deltakerne skal søke mot sitt eget og andres indre selv og hente 

autentiske reaksjoner fra dette indre og slik bidra med drivstoff til egen og andres prosesser. 

Det innebærer at deltakerne kan diskutere ansvar og moral og korrigere hverandre på åpne 

og direkte måter. Når Camilla sier at det å møtes utenom kanskje gjør henne «mer forsiktig», 

illustrerer hun nettopp at å utvikle sammensatte relasjoner på tvers av kontekster rokker 

ved premisset om å formidle noe ekte og genuint uten å måtte vurdere det opp mot ytre, 

sosiale hensyn. 

Multiplekse relasjoner, spesielt under senmoderne betingelser hvor grenser ofte oppfattes 

som svært fleksible og forventninger som diffuse, bidrar antakelig til å komplisere 

bytteforhold. Det blir vanskeligere å forvente hva som er rimelig å gi og ta og holde orden på 

hva som flyter i relasjonene (jfr. kap. 5 og 7). Mange ender kanskje med å gi mer enn de tar 

imot som en helgardering mot å komme i en form for sosial gjeld (som kan gi seg utslag i 

«utbrenthet»). Når moral i stor grad er koblet til indre autentisitet, bidrar det til at man må 

forsvare posisjon og handlemåter ut ifra hva man selv synes er rimelig, og i mindre grad kan 

gjøre det med henvisning til felles normer; «slik gjør man». 

Her vil jeg skyte inn at når personlige følelser får rollen som kompass for å navigere i verden, 

er det ikke ensbetydende med at det subjektive, partikulære har tatt over for kollektive 

standarder. Følelser er tett sammenvevet med moral. Når vi blir opprørt, såret eller for den 

saks skyld rørt eller glad, vil reaksjonene i stor grad være knyttet til subjektivt internaliserte, 

men i stor grad sosialt produserte, idéer om hva som kan forventes å være rimelig oppførsel 

i ulike situasjoner. Et særtrekk ved modernitetens tankegang, som er forsterket i 

senmoderniteten, er at det i mange sammenhenger er et ideal å fremstille moralske 

vurderinger som forankret i individers subjektivitet og ikke i kollektive standarder (jfr. 

Rousseaus autonome individ). 

Det er viktig å presisere at grupper som begynner å møtes utenom møtene, kan håndtere 

dette på måter der de klarer å opprettholde gruppearbeidet som en arena konsentrert rundt 

genuine følelser og personlig utvikling. Da skjer det som regel et stykke ut i gruppas livsløp 

og kan sees som et tegn på at folk har opparbeidet mye tillit til hverandre. Deltakerne kan 

ønske å bygge et bredere fellesskap gjennom en type forpliktende vennskap, hvor de for 

eksempel hjelper hverandre med praktiske ting og/eller møtes for rent sosiale aktiviteter. 

Det forutsetter en svitsjing mellom koder, mellom å ha på «jobbehatt» og «vennehatt», som 

nevnt over. Når deltakerne krysser gruppegrensene kan det også tolkes som at de har 

utviklet større generell evne til tillit og bedre evne til å håndtere relasjoner på tvers av 

kontekstskifter. Så langt jeg har kunnet observere, ser det imidlertid ut til at en kombinasjon 

av «vennehatt» og «jobbhatt» gir mindre intensitet i grupperelasjonene. Det blir 

vanskeligere å praktisere en form for konsentrert autentisitet og komme fram med de 

«hensynsløse» og genuine reaksjonene. Man blir mer «forsiktig» i gruppesammenheng. For 

eksempel risikerer deltakerne noe annet ved konflikter enn tidligere; de vil kunne påvirke de 

nye vennskapsrelasjonene (se mer utfyllende diskusjon i kap. 5). 
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At gruppa oppleves som «ansvarsfri sone» betyr imidlertid ikke at deltakerne ikke utvikler 

forventninger til og forpliktelser overfor hverandre på gruppearenaen, utover det nevnte 

primæransvaret. Tvert imot. Når det vokser frem et moralsk fellesskap, innebærer det per 

definisjon forventninger og forpliktelser. I gruppene skapes disse gjennom felles mer eller 

mindre eksplisitte forhandlinger. Å bygge gruppas rituelle grammatikk er i stor grad å 

utmeisle slike felles standarder. Vi har sett mange eksempler på dragkamper og diskusjoner 

om normer for form og innhold i samtalene. Nedenfor følger et par eksempler som går mer 

eksplisitt på hvordan deltakere vurderer den enkeltes ansvar knyttet til fremkalling av 

følelsesmessige uttrykk hos seg selv og andre. 

Plikten til autentisitet – og ansvaret for den andre 

Senmodernitetens personoppfatning gir individet en plikt til å være ærlig og tro mot seg selv. 

Idéen om selvhjelpsgrupper – og andre terapeutisk orienterte former for arbeid i grupper – 

er basert på idéen om at individets genuine reaksjoner også er nyttig for andre. Gjennom å 

utveksle reaksjoner «her og nå» vil andre få tilgang til ubesudlet respons som de kan bruke 

til å se seg selv mer utenifra, forstå mer av andres reaksjoner og reflektere rundt egne og 

andres handlingsmønstre. I en beskrivelse av hvordan et gruppemøte kan arte seg, sier 

Selvhjelp Norge det slik: 

(…) tegnet på at en selvhjelpsgruppe fungerer er at alle bidrar. Og at alle føler ansvar for 

treningsarbeidet. Det betyr for eksempel at Sidsel har et ansvar for å si i fra dersom hun 

reagerer på noe av det Bjørn sitter og forteller akkurat nå (…). Dette er et ansvar hun har 

i forhold til seg selv og sin egen selvhjelpsprosess. Men hun har også et ansvar overfor 

Bjørn. Når hun reagerer, gir hun ham verdifulle signaler som han kan vokse på. Å unnlate 

å reagere vil derfor være det samme som å unnlate å hjelpe Bjørn til å hjelpe seg selv (SN 

& NSF, 2001/2009, s. 16). 

Det innebærer at det autentiske, reaksjoner «her og nå», sees som en gave eller 

delingsressurs, noe enkeltdeltakere bringer fram og deler med fellesskapet. Ekte følelser er 

et slags råstoff man gir andre, man gir dem noe av sitt indre. 

Dette skiller seg fra for eksempel individualterapi, hvor en del av behandlerens 

profesjonalitet ligger i å kunne tilrettelegge reaksjoner og tilbakemeldinger slik at de får en 

mest mulig hensiktsmessig virkning på klienten. I en selvhjelpsgruppe oppfattes lett en slik 

«pedagogisk tilrettelegging» som ikke-autentisk og som forsøk på å holde sitt eget selv skjult 

og innta en distansert og hierarkisk posisjon (se empiriske eksempler og diskusjon i kap. 7 

om egalitet). Som jeg har vært inne på tidligere (kap. 6), er det interessant nok en utvikling i 

deler av psykoorientert terapi hvor man i større grad etterspør behandlerens subjektivitet. 

Med andre ord en relasjon som fremmer aktiv «speiling». 

Vi skal se nærmere på avveininger og dilemma som avfødes i spenningsforholdet mellom på 

den ene siden plikten og forventningen om å være genuin, og på den andre siden å tilpasse 

seg andre og ta ansvar for sitt bidrag i sosiale relasjoner. Lindholm mener denne type 

spenningsforhold mellom det kollektive og det individuelle kan spores tilbake til 
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protestantenes ambivalens når det gjelder forholdet mellom «… the perception of inner 

truth and the demands of social order. Couldn’t being true to one’s own intuition of right 

and wrong be more important than conforming to what is required by society?» (Lindholm, 

2013, s. 366).  

Rikke og Susanne kommer ofte i små konflikter med hverandre. Det er ikke så lett å se 

hvorfor, og de gir av og til selv uttrykk for at de synes det er rart. Etter hvert blir det 

tydeligere at en del av gnisningen dreier seg om hva de legger i det å «ha ansvar for sine 

følelser», og ulik forståelse av hvordan – og i hvilken grad – den enkelte har et ansvar for 

hvordan det man sier og gjør virker på andre. 

På et møte har Rikke snakket litt om at man har ansvar for sine egne følelser og sier noe i 

retning av at hun kan velge hvordan noe virker på henne. Dette reagerer Susanne sterkt på: 

«Jeg merker at jeg blir veldig provosert, og veldig sint når du sier det (...) Jeg merker at vi, og 

det har jeg hatt inntrykk av lenge, at vi har veldig ulikt syn på noen grunnleggende 

livsverdier». 

Rikke prøver å forklare nærmere hva hun mener. Hun sier at det er forskjell på det lille 

barnet man en gang var og hvordan ting virker på den voksne personen man er nå. Blant 

annet fremhever hun at: «Jeg har ansvar for hva jeg gjør med mine følelser. Jeg kan velge å 

gjøre sånn eller sånn. Det er mitt ansvar». Hun fortsetter ved å spørre: «Men skal jeg ta 

ansvar for dine følelser? Hvordan skal jeg kunne det? Jeg kan ikke vite hva du tenker og føler, 

jeg har ikke ansvar for hvordan det jeg sier eller gjør blir oppfattet av deg. Hvordan skal jeg 

kunne vite at det minner deg om moren din, og derfor gjør det vanskelig for deg?». 

Susanne sier rolig, men også opprørt: «Jeg forstår ikke dette. Du sier at jeg har ansvar for 

mine følelser. Men jeg kan ikke ha ansvar for følelsene, jeg kan ikke bestemme hva jeg føler. 

Men jeg kan bestemme hva jeg gjør med de følelsene. Det er mitt ansvar». 

På ett nivå er de enige om at det er vesentlig å holde fra hverandre hva man føler og 

hvordan man forholder seg til følelsene. Skillet mellom dem ser ut til å gå på i hvilken grad 

de mener å ha ansvar for hvordan deres fremtreden kan fremkalle følelser hos andre. Så 

langt jeg kan bedømme, er Susannes posisjon at ansvaret for hvordan utsagn virker, er likelig 

fordelt mellom avsender og mottaker: Mottaker har et ansvar for hvordan hun forholder seg 

til det som kommer, samtidig som avsender har et stort ansvar for å ta hensyn og tilpasse 

budskapet og forsøke å tolke den andres posisjon. Rikkes holdning er også at de er to om 

det, men for henne virker et underliggende premiss å være at man aldri kan vite hvordan det 

man gir til kjenne virker på den andre, fordi man bare kan ha begrenset kjennskap til den 

andres forutsetninger for å tolke informasjonen som sendes ut. Konsekvensen er at man må 

si det som man synes virker mest mulig ærlig og sannferdig. Implisitt ligger det at da er det 

også en god mening bak, det er ikke sagt med vonde hensikter. Mottakeren har samtidig et 

stort ansvar for å beskytte seg selv ved å sortere og vurdere det den andre gir ut. 

Etter hvert kommer det fram at en viktig årsak til at Susanne trigges av Rikkes posisjon, er at 

hun vokste opp i en familie med følelsesmessig fraværende foreldre og måtte ta et ansvar 
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for seg selv som de voksne vek unna. Men fordi det var lite konflikt eller vonde opplevelser i 

hjemmet, strever hun med å forstå hva som var galt, hun har lite konkret å knytte det til. Når 

hun gradvis ser at hun har måttet ta altfor mye ansvar for seg selv fra tidlig alder, oppfatter 

hun Rikkes posisjon som at hun nå avkreves å skulle ta ytterligere ansvar både for hva hun 

føler og hva hun skal gjøre med det. Susanne er særlig opptatt av å utforske og få tak på 

sammenhengene mellom en fortid som for henne er litt tåkelagt og de sosiale relasjonene 

hun sliter med nå. Mens Rikke er i en situasjon hvor hun er glad og lettet over å ha oppdaget 

at hun er i stand til å ta mer ansvar for seg selv enn hun har fått mulighet for tidligere i livet. 

Hun erfarer at hun kan komme videre, ikke bare ved å anerkjenne vonde følelser, men ved til 

en viss grad å styre følelsene. Et problem for henne har vært at hun har blitt «overmannet» 

av følelser. Nå kan hun oftere også betrakte dem litt utenfra. Hun er til dels begeistret over å 

ha fått tilgang til en ny type refleksivitet. Susanne og Rikke fremstår som motpoler i type 

reaksjonsmønstre, samtidig som de speiler hverandre, de fremkaller reaksjoner hos den 

andre som hjelper dem til å se seg selv med en annens blikk og få kunnskap om hvordan de 

virker på omgivelsene (pluss at begge skaper reaksjoner hos andre deltakere og slik angår 

deres relasjon også resten av gruppa). Over tid viser de større forståelse og aksept for 

hverandres reaksjonsmønstre og tilpasser egen fremferd mer til den andres. 

En tredje deltaker gir en presis kommentar til spenningsforholdet mellom ansvar og 

autentisitet som manifesterer seg i relasjonen mellom Rikke og Susanne: «Alle har ansvaret 

for sitt eget. Og vi skal kunne si hva vi vil, det er bra, det er viktig. Men alle har et ansvar for 

hvordan det serveres.»  

Å insistere på å være ærlig og autentisk 

I gnisningene mellom Rikke og Susanne ser vi at det å uttrykke det følelsesmessig genuine 

ved seg selv i en viss forstand kan frita folk for ansvar. Apropos: I Rousseaus «Bekjennelser» 

tar han ansvar i betydningen at han vedkjenner seg alle sine misgjerninger (ikke bare det, 

han bretter dem ut og påkaller alles oppmerksomhet). Men han tar ikke ansvar i 

betydningen å prøve å gjøre det godt igjen, å endre eller reparerere relasjonene. Han viser 

fram sin «sanne natur» og virker ikke å være ute etter personlig transformasjon eller å endre 

hvilken innvirkning han kan ha på omgivelsene. 

I et eksempel fra en annen gruppe blir dette spenningsforholdet enda tydeligere. Også her 

har det lenge vært gnisninger mellom et par av medlemmene. En uke kommer det til en mer 

åpen konflikt. Et stykke ut i møtet er det Martins tur til å fortelle hvordan han har det. Han 

følger opp et tema som et par av de andre har vært inne på i dag, om forholdet til 

nåværende og tidligere partnere og forholdet til barn og stebarn. Han forteller om 

relasjonen til sin eks-kone og til barna, hvor han etter en bitter skilsmisse har sterkt redusert 

samvær med barna. Han gir et bilde – gjennom konkrete eksempler – av hvordan han føler 

seg utestengt fra sin egen familie, også av andre, voksne familiemedlemmer som har tatt 

den tidligere ektefellens parti. Underveis følger et par av de andre opp ved å stille konkrete 

spørsmål som gir mer bakgrunn for å forstå situasjonen. Åshild spør etter hvert mer om 

hvordan Martin har forholdt seg, spørsmål som går på hans rolle overfor nære 
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familiemedlemmer. Jeg oppfatter ikke spørsmålene som spesielt nærgående, mer 

utforskende. Martin svarer med konkrete opplysninger og litt om sin generelle livsholdning. 

Så sier han at «man må ha egne barn, for å kunne forstå hvordan det er». 

Dette provoserer flere andre, spesielt flere som ikke har egne, biologiske barn. De sier at 

«Nei, det kan du ikke vite, du vet ikke hvordan det er for oss». I gruppa har de tidligere 

snakket om forholdet til barn i familien og til bonusbarn, ansvaret de føler overfor dem og 

hvordan de har fulgt dem opp gjennom oppveksten. Martin holder likevel på sitt. Benedikte 

blir mer provosert: «Det kan du ikke si, jeg føler at barna til mannen min, det er som om de 

er mine egne barn! Det sårer meg når du sier det!» Den andre reagerer på samme måte: 

«Nei, det kan du ikke si, det sårer meg også. Jeg har flere nevøer, som jeg har vært mye 

sammen med siden de var små og som jeg føler det som om de er mine egne». Hun legger til 

at det heller ikke er slik at foreldre nødvendigvis er så glad i barna sine. Selv har hun 

gjennom oppveksten fått mer støtte fra andre voksne. Martin blir litt mildere i formen og 

repliserer at han ikke har sagt noe om «hva slags forhold dere har til dem. Jeg sier bare 

hvordan jeg ser på det å ha barn, jeg sier ikke noe om hvordan dere føler det». Nå er 

Benedikte sint: «Jo, det gjør du. Du sier at man må være forelder selv, for å forstå. Du 

generaliserer og sier at sånn er det». Martin: «Nei, det gjør jeg ikke. Jeg sier hvordan jeg 

oppfatter det. Når man har fulgt barna fra de er små, byttet bleier, våket om nettene og 

gjort alle sånne ting, så er det annerledes». Benedikte blir oppgitt: «Jeg skjønner ikke 

hvordan du kan si det! Skjønner du ikke, at det er sårende for meg, at du sier det sånn?». 

Martin repliserer at han bare sier hvordan han føler det og at han ikke kan ta ansvaret for at 

de blir såret. Han sier at «jeg mener ikke å såre, men hvis dere oppfatter det sånn, kan jeg 

ikke gjøre noe med det». Benedikte repliserer: «Men du vet nok om meg, etter det jeg har 

fortalt, til at du burde skjønne at det er sårende for meg?!».  

Situasjonen roer seg og de sentrale aktørene snakker mer sammen i pausen og etter at 

møtet er avsluttet. Det ser ut til at de prøver å forklare hverandre mer inngående hva de 

mener, og det ser ut at de i en viss grad når frem til hverandre. Det er ikke naturlig at jeg 

overhører disse samtalene. 

Det er mulig Martin kom med den provoserende påstanden som en lite hensiktsmessig måte 

å avslutte temaet på, det kan ha vært slitsomt og følelsesmessig krevende for ham å gå 

nærmere inn i det. Argumentasjonen som følger er likevel interessant. Martin mener han 

viser fram en genuin side ved seg selv og derfor har rett til fremsette den, nærmest 

uavhengig av virkning. Det minner om Irene i kapittel 4, som også insisterte på at andre bare 

fikk ta henne som hun var. Men som vi har sett, tillit og aksept er noe man må gjøre seg 

fortjent til. Det innebærer å ta hensyn til andre. Å kreve aksept kan sees som en form for 

negativ resiprositet, man vil avkreve noe av andre som i prinsippet må være frivillig. I dette 

tilfellet blir det hovedsakelig mottakerens rolle å arbeide med hvordan noe «tas imot». 
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Ansvaret forskyves over på og i retning av mottaker mens avsenderen er «uskyldig», fordi 

han eller hun bare har vært ærlig. 324  

Martin ser ut til å oppfatte det slik at det å være ærlig innebærer at man må kunne komme 

frem med alt man har inni seg. Som kontrast er det i et annet tilfelle en deltaker som, etter 

lang tid, våger å fortelle mer om relasjoner til venner og kjæreste, om hvor dårlig hun har 

oppført seg og dumme ting hun har gjort, handlingsmønstre hun nå begynner å belyse. Når 

hun signaliserer at hun er ferdig, spør en av de andre forsiktig: «Hvordan føler du deg nå?» 

Hun svarer lavt: «Jeg skammer meg …». Den andre repliserer: «Du skulle bare vite alt det vi 

andre ikke har fortalt, som vi skammer oss over!» De øvrige deltakerne ser ut til å gi sin 

tilslutning gjennom en sekvens med stillhet – som jeg oppfatter som en ettertenksom 

stillhet. Mellom disse deltakerne råder det en samforståelse om at det man sier, skal være 

essensielt, og at det samtidig kan være mye av «backstage» man ikke kan eller ønsker å dele 

med gruppa. Det rokker ikke ved at man i gruppa forventes å komme fram med sitt 

autentiske selv. Kanskje tvert imot, hensynstaken til andre kombinert med avveininger av 

hva og hvor mye man ønsker å gi ut, virker tillitsskapende (jfr. diskusjonen omkring det 

barnlige i forrige kapittel). Det signaliserer også en anerkjennelse av grensene for, og 

formålet med, gruppa. 

I tilknytning til dette vil jeg nevne et poeng som knytter an til diskusjonen om skriftemålet i 

forrige kapittel. Å tilkjennegi sitt indre må følge visse kriteria for form og innhold for å bli tatt 

imot som bekjennelser. Noe liknende gjelder antakelig for at reaksjoner skal ansees som 

autentiske, mer generelt. Reaksjoner må uttrykkes og formidles innenfor et spekter av 

anerkjente eller gjenkjennelige uttrykksformer, på «riktig» måte. Galskap eller psykose kan 

betraktes som uttrykk for noe ekte i betydningen mangel på forstillelse eller forsøk på å 

skjule sitt indre. Samtidig kan de sees som en «feil» form for autentisitet, fordi omgivelsene 

har vanskelig for å oppfatte psykoser som (umiddelbart) meningsfulle. Omgivelsene vet ikke 

hvilken meningssammenheng de skal plassere uttrykkene i, de er en truende og til dels 

uforståelig form for noe ekte; for lite tilrettelagt og rettet inn mot andres forventninger, for 

lite «kultur». En slags ufiltrert kaos-autentisitet. Alternativt kan psykose forstås som nettopp 

en måte for individet å dekke over og beskytte sitt indre på, ved å gå inn i eller skape 

alternative forestillingsverdener og derigjennom håndtere erfaringer og følelser som ellers 

oppleves uhåndterlige. Uansett betraktes antakelig psykoser i liten grad – av omgivelsene – 

som autentiske i form av å være «sanne». Det må i tilfelle være på et metanivå (som oftest 

psykiatriens domene). 

                                                      
324 Martins talemåte har en parallell i tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla berømte kommentar til en konflikt hun 
hadde med en medarbeider: «Jeg beklager hvis (NN, vedkommendes navn) føler seg såret». Det innbakte 
budskapet er at «Jeg har ansvar for meg, men ikke for deg og i liten grad hvordan jeg virker på deg». Det er en 
ganske annen ansvarsforståelse enn å beklage at man har såret noen og kanskje burde opptrådt annerledes. 
Med andre ord ta ansvar for konsekvensene av sine handlinger, til dels også når de er uforutsette. 
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Selvhjelp Norge – idéer om ansvar og eierskap  

I eksempelet med Susanne og Rikke er det vanskelig for Rikke å forstå at Susanne kan mene 

at hun til en viss grad «velger» hvordan ting virker på henne. Susannes holdning samsvarer 

med, og er kanskje inspirert av, ett av Selvhjelp Norges uttrykk i formidlingsarbeidet som 

lyder: «Hva lar jeg dette gjøre med meg?». Det settes i sammenheng med prinsippet om 

«her og nå»: «Selvhjelp handler om å våge å være til stede i situasjonen her og nå. Hva skjer 

med meg i samspill med andre mennesker? Hva opplever jeg? Hva lar jeg det gjøre med 

meg? Hvilke følelser oppstår i situasjonene og samtalene i gruppene?» (Selvhjelp Norge, 

2007b, s. 4) (opprinnelig utheving). Setningen inneholder en oppfordring til å kjenne etter 

hvilke reaksjoner andres stimuli vekker i en. Den inneholder også et budskap om at selvet 

kan styre og velge hva det lar seg forme og påvirke av (ellers ville det vært tilstrekkelig om 

det het «Hva gjør dette med meg?»). Et annet sted uttrykkes det slik: «De faktiske forhold 

har man kan hende ikke alltid råderett over (…) Men det man er herre over, er hvordan man 

opplever det man står i, hvordan man reagerer og agerer. Det kan man gjøre noe med. Hva 

man lar noe gjøre med en, kan man ta ansvar for. Det kan man endre» (Godager & Talseth, 

2013, s. 59) (opprinnelig utheving). 

Denne ansvarsforståelsen knyttes til metaforer omkring «eiendom» og «eierskap». Det 

legges vekt på at man «eier sitt eget problem»:  

Å sette seg i stand til å motta hjelp er en personlig prosess. Du må ville det. 

Og du må orke det (…) Du eier dine egne problemer. Det er som å eie et 

hus, og det betyr at ingen kan ta det fra deg. Men det betyr også at det er 

du som bestemmer hvordan du skal tenke og handle som huseier» (…) Du 

eier både dine problemer og dine muligheter (SN & NSF, 2001/2009, s. 

6).325 

Eiendomsmetaforen har flere interessante aspekter. Den innebærer en tydelig objektivering, 

problemet sees som avgrensbart og noe som kan eksternaliseres, det er noe man besitter og 

selv velger hvordan man vil anvende. Husmetaforen gjør bildet særlig tydelig. Først og 

fremst innebærer eierskap en fremheving av individuell autonomi, disposisjonsrett – og 

frihet fra avhengighet av andre. 

SN presiserer samtidig at det er mye individet ikke rår over (men dette kommuniseres 

hovedsakelig som bipoeng, slik som i sitatet over). Ut fra situasjonen individet står i, som i 

stor grad kan være skapt av ytre krefter, er deres prosjekt å legge til rette for at individer 

skal kunne styrke sin evne til å ta ansvar for seg selv, ved å utvikle enkeltpersoners evne til 

råderett over seg selv. Folk skal innse at de er suverene eiendomsbesittere og rår over mer 

enn de kanskje tror. «Sette seg i stand til» er i dette henseende en nøkkelformulering. Jeg vil 

                                                      
325 Et annet sted sies det slik: «Kreftene finnes i å kjenne og bruke sitt eget spekter av følelser i stedet for å 
bruke krefter på å holde dem på avstand. Våre følelser er vår eiendom og vårt ansvar! Ansvar er å gi seg selv 
muligheten for aktiv endring, muligheten for å gjenerobre selvaktelse» (Selvhjelp Norge, 2007b, s. 6) 
(opprinnelig utheving). (Se også et lengre sitat i kap. 5, hvor eierskapsemetaforen er fremtredende). 
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nevne at metaforer omkring eierskap til eget selv har fått en allmenn utbredelse, for 

eksempel snakkes det om viktigheten av «å eie sin egen historie». Uttrykket illustrerer 

hvordan grensene rundt selvet oppfattes å være lite selvsagte og i stor grad må formes og 

beskyttes av individet selv. 

På bakgrunn av eksemplene og diskusjonen over, er det grunn til å reflektere kort rundt 

mulighetene for valg og for eierskap. I det deltakere bringer frem fortellinger, reaksjoner 

eller meninger i gruppa, gjøres det til kollektiv kunnskap, det blir til noe sosialt. Dette faktum 

gjør det vanskelig å insistere på at andre «velger» fritt hvordan de vil forholde seg. Det vil 

bety at dersom mottakere for eksempel «velger» å ikke la seg såre av noe, definerer 

mottakeren det som er blitt sagt eller gjort til noe som først og fremst angår avsender. 

Handlingen får derved et anstrøk av å være noe «ikke-relevant» og «ikke-sosialt». Det er 

åpenbart at en slik holdning setter voldsomt store krav til individuell autonomi, forstått som 

forventninger om at individet skal avgrense seg og kunne velge hva det lar seg påvirke eller 

forme av (dette har sterke likhetstrekk med kravet om «å kunne definere seg selv». For å 

velge hvem man vil være, må man velge hva og hvem man skal la seg influere av).  

Ansvar som frigjøring 

Det er påfallende at det er én bestemt type sosial relasjon jeg i liten grad har hørt 

gruppedeltakere diskutere eksplisitt; hvilket ansvar de har overfor egne barn. Mens deres 

egne foreldres ansvar overfor sine barn (det vil si dem selv) er et sentralt tema. Eget ansvar 

overfor andres barn og særlig overfor bonusbarn og eventuelt hvordan håndtere forholdet 

mellom «mine og dine» barn, er også viktig. Det betyr ikke at folk ikke tar opp relasjonen til 

egne barn, men det er samlet sett mindre fremme enn andre typer relasjoner. Når 

deltakerne gir konkrete beskrivelser, ordsetter de i liten grad sin egen foreldrerolle i form av 

avveininger omkring «ansvar» eller «grenser».  

Man kan tenke seg flere grunner til dette fraværet. Ansvaret overfor egne barn er kanskje 

det eneste som i en viss forstand ansees å ligge relativt fast, å være lite «forhandlingsbart»? 

En forelder har per definisjon ensidig ansvar for barnet sitt. På den annen side er forholdet 

mellom barn og foreldre generelt i sterk, kulturell endring og gjør nye tolkninger nødvendig. 

Og/eller er det for sårbart? Det er en type ansvar som er så fundamentalt at det kan være 

vanskelig å diskutere, fordi det er en sterkt asymmetrisk relasjon hvor man selv sitter med 

makten og former et annet menneske for livet. I mer dyptgående terapi er det vanskelig å 

tenke seg at det er et tema man vil gå utenom, all den tid mange er opptatt av både hva som 

har formet dem og at de gjentar sine foreldres mønstre i egen oppførsel.  

Å problematisere og diskutere personlig ansvar og prøve ut nye former for 

ansvarshåndtering kan forstås som del av et frigjøringsprosjekt. Deltakerne søker å fri seg fra 

det de erfarer som emosjonelt og relasjonelt ødeleggende forpliktelser. Å betrakte 

foreldreansvar (for ikke-voksne barn) som noe man kan fri seg fra, ligger nær opp til et 

kulturelt tabu. 
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I de fleste relasjoner deltakerne strever med, er ansvar knyttet til ufrivillig asymmetri, til 

former for avhengighet som oppfattes som usunn og ubalansert. En del av 

transformasjonsprosessen folk søker, innebærer å skape større grad av symmetri og 

frivillighet. Å fri seg fra ansvar kan slik også bety å frigjøre seg til ansvar. Ved å ta et 

tydeligere ansvar for seg selv og sine grenser kan deltakere frigjøre krefter til å ta mer 

definert ansvar i sosiale relasjoner generelt (og derigjennom for eksempel utøve 

foreldrerollen bedre).  

Generelt er grenser å betrakte som noe som etablerer enheter og skiller dem fra hverandre, 

og som også er en betingelse for at de kan sameksistere og møtes. Grenser representerer en 

avgrensning av en enhet (som derigjennom får en utside og en innside, slik som når man 

tegner en sirkel) (Sørhaug, 1984). Grenser gir definisjon for samhandling.326 Å krysse eller 

perforere grenser kan ha helt ulik kvalitet; fra overskridelse i form av invasjon (Solheim, 

1998), til at en person f. eks. forsøker å plassere seg i den andres sted og ta den andres 

perspektiv. 

Til sist vil jeg nevne at det ser ut til å være en viss kjønnsforskjell når det gjelder å snakke om 

«grenser». Så langt jeg har kunnet observere, bruker menn metaforen, men i mindre grad 

enn kvinner. De kan vise sin gjenkjennelse når kvinner snakker om grensesetting: «Jeg 

kjenner meg igjen i det med at det er vanskelig å sette grenser». Mens når de forteller 

konkret om seg selv og sine relasjoner, sammenfatter de sjelden erfaringene ved hjelp av 

grensemetaforen. Å ha vanskeligheter med å forvalte selvets grenser bryter antakelig mer 

drastisk med idealer om mannlige former for autonomi. For eksempel vil referanser som 

peker mot «å bli invadert» ligge lenger unna forestillinger om det mannlige. Menn kan ha 

like mye problemer med avstand og nærhet til andre mennesker, samtidig som deres 

grenseproblematikk antakelig kan ha en annen form enn kvinners: «For meg virker det som 

kvinner erfarer at de er noe for seg selv gjennom å være noe for andre, mens menn erfarer at 

de er noe for andre gjennom å være noe for seg selv»  (Sørhaug, 1992, s. 9, opprinnelig 

kursivering). Om dette er tilfellet og fremdeles holdbart (artikkelen er skrevet tidlig på 90-

tallet), vil det innebære at individers forhold til ansvar som frigjøringsprosjekt har noen 

viktige kjønnsdimensjoner. Dette åpner for et stort tema som jeg av plasshensyn ikke vil gå 

dypere inn i her.327  

                                                      
326 Grenser kan samtidig sies å representere et mellomrom hvor det foregår en intens kulturell aktivitet; forsøk 
på å tolke og sortere det som ikke lett lar seg plassere i hver av kategoriene som grensen holder fra hverandre. 
Å se på hva som foregår i selve grensen, som «sted» så å si, er derfor interessant, og noe annet og mer radikalt 
enn for eksempel å belyse hvordan grensen i seg selv kan flyttes: «… ved å feste blikket på selve dette 
møtepunktet mellom forskjeller, blir det mulig å reflektere over hva slags endring som kan tenkes å følge av å 
fjerne en grense, snarere enn å forhandle om innholdet i en opposisjon» (Borchgrevink, 1994).  
327 Se f. eks. Jorun Solheims dyptpløyende diskusjon av kroppen som symbolsk meningsstruktur og hvordan 
kvinnekroppen grunnleggende sett fremstår som dobbel, tvetydig og grenseløs: «En kvinnekropp er åpen på en 
annen måte enn en manns (…) Kvinnekroppen er lett å invadere, den er gjennomtrengelig fra utsiden. Og den 
representerer et indre rom som kan inneholde andre, bære dem i seg» (Solheim, 1998, s. 109). Kroppen kan 
også nære andre som er på utsiden, gjennom morsmelken. Solheim viser hvordan denne kroppslige anatomien 
får et spesifikt, og motsetningsfylt, uttrykk i moderne, vestlig kodifisering av kjønnsforskjeller (som samtidig 
viderefører kulturelle fellestrekk ved de monoteistiske religionene jødedom, kristendom og islam der en 
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Avslutning – senmoderne selv i endring 

Når Charles Taylor karakteriserer den moderne individforståelsen, refererer han til 

metaforen «å finne seg selv» som et empirisk uttrykk for verdsettingen av å lete etter selvets 

indre (Charles Taylor, 1991). I et bredt anlagt forskningsprosjekt samarbeidet 

sosialantropologen Marianne Gullestad med norske informanter der de skrev sin 

selvbiografi. Her bruker folk metaforen hyppig i fortellingene om sine liv (Gullestad, 1996). Et 

eksempel på at uttrykket har vært veletablert i norsk offentlighet og populærkultur er 

visesangeren Finn Kalviks klassiske låt «Finne mæ sjæl» fra 1969, som var en kjent referanse 

i et par tiår. 

I selvhjelpsgruppene har jeg derimot aldri hørt deltakere formulere seg slik. Som vi har sett, 

snakker de i stedet om «å være seg selv» (kap. 5), «ta ansvar for seg selv» og «ta vare på seg 

selv». Mens «å finne seg selv» nå fremstår som litt gammeldags, kanskje en smule naivt. 

Uttrykket har også gått ut av bruk i dagligtale og den allmenne offentlighet. Både Taylor og 

Gullestad publiserte tekstene i første halvdel/midten av 1990-årene, og det kan se ut til at 

den empiriske basen for analysene deres har forandret seg betydelig. Slik jeg ser det, kan de 

endrede talemåtene forstås som uttrykk for en forskyvning i synet på selvet. La meg antyde 

hvordan og hvorfor. 

Bildet «å finne seg selv» bryter med noen grunnleggende betingelser i nyliberalismen. 

Uttrykket viser til en prosess som finner sitt endepunkt. Om man lykkes i å finne seg selv, har 

man nådd målet og kan være tilfreds. Den søkende prosessen stopper opp. Dette står i 

motsetning til nyliberalismens idéer om det konstant lærende, selvutviklende og 

tilpasningsdyktige individ. Kravet om kontinuerlig selvforbedring, som var så grunnleggende 

(både premiss og produkt) i det kapitalistiske ethos, er intensivert i den nyere, 

«overopphetete», globaliserte kapitalismen (T. H. Eriksen, 2016). Endringstakten gjør det til 

en form for tabu å ikke ville vise kontinuerlig endrings- og tilpasningsvilje i forming av selvet. 

Som en konsekvens av nyliberalismens betingelser, kan man si at modernitetens forestilling 

om selvet som godt «polstret» er svekket (slik Taylor i en viss forstand håpet på). Krav om 

fleksibilitet, å kunne manøvrere seg selv på tvers av sosiale sammenhenger, de glidende 

overgangene mellom kontekster og type relasjoner, med diffuse og porøse grenser, bidrar til 

å endre idéene omkring hvordan vi ser på individet.  

Postmoderne teoretikere argumenterte mot en «essensialistisk» forestilling om selvet og for 

idéen om desentraliserte, fragmenterte selv i kontinuerlig endring. Subjektivitet tar ikke 

utgangspunkt i «a centre of origin», men har form av «multiple subjectivities» som 

produseres gjennom diskursive praksiser (Tennant, 1998). Dette reiser interessante spørsmål 

som det ikke er rom for å ta opp her. Om vi i stedet vender oss mot biologien (og derved 

følger en pågående trend), kan vi finne andre metaforer for hva som kan betraktes som en 

enhet, og andre perspektiv på det intrikate samspillet mellom en enhet og dets omgivelser. 

                                                                                                                                                                      
kvinnes kropp ikke oppfattes som hennes egen, i motsetning til en manns). Denne kjønnssymbolikken gir 
bestemte betingelser for forvaltning av personlige og sosiale grenser. 
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For eksempel karakteriserer Deacon, Haag og Ogilvy selvet som “a dynamical organization 

that includes the capacity to continuously maintain or reconstitute that form of organization 

in the face of intrinsic degradation and extrinsic disturbances”  (2011, s. 323). I dette bildet 

betraktes selvet ikke som en enhet med klart definerte grenser. Selvet defineres derimot ved 

at det er i stand til å agere for å opprettholde seg selv som en type enhet: «… a system 

capable of acting on its own behalf» (Van Huyssteen & Wiebe, 2011, s. 28). Å betrakte selvet 

som «system» innebærer at selvet i seg selv er komplekst og prosessuelt og avhengig av 

kontinuerlig utveksling med systemer utenfor seg selv. Slik jeg forstår det, vil dette innebære 

at selvet er omgitt av en membran som evner å regulere strømmen av impulser som 

passerer gjennom det (Sinding-Larsen, 2015).  

Sosiologen og antropologen Karl Smith (2012) kombinerer Taylors begrepspar/perspektiv om 

polstrete og porøse selv med dikotomien individual/dividual.328 Smith argumenterer for 

idéen om et selv som er porøst, ikke bare i relasjon til det hellige (slik som i nye former for 

religiøsitet), men i relasjon til andre mennesker. Selvet bekreftes og transformeres 

kontinuerlig gjennom interaksjon med andre mennesker. Sosialisering er derfor å betrakte 

som en livslang prosess.  

I omgivelser som stiller store krav til fleksibilitet, blir det å skulle «være seg selv» en 

kontinuerlig og krevende prosess. Som vi har sett bidrar fleksible forventninger og grenser 

både til et stort potensial for selvrealisering på tvers av kontekster, og til vanskeligheter med 

å identifisere hva som skal forstås som grenser og personlig ansvar og hvordan det kan 

håndteres. Som Trnka og Trundle (2014) påpeker; i nyliberalismen aktualiseres ansvar på nye 

måter. 

Til slutt vil jeg trekke fram noen mulige utviklingstrekk. «Å være seg selv» er fremdeles et 

gangbart uttrykk. Parallelt blir det, i ulike medier og i dagliglivet, tatt i bruk nye uttrykk som 

peker mot større grad av valg og selvbestemmelse – og intensiverte prosesser av 

kontinuerlig selvarbeid – i håndteringen av personlig identitet. De nye metaforene dreier seg 

om «å bli seg selv» og «å bli den man ønsker å være». 

Et par eksempler: Kadra Yusuf, en aktiv stemme i norsk integreringsdebatt, fremholder at 

muslimske jenter skal ha rett til «å bli den de ønsker å være». Et annet mye brukt uttrykk er 

«å bli den beste utgaven av deg selv». En variant av dette ga Kong Harald i en tale: «Jeg tror 

den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor 

vanskelig livet kan være».329 I en reklame for salg av personlige horoskop reklameres det 

                                                      
328 Individual viser til den vestlige idéen om et autonomt, avgrenset individ og dividual til hvordan man i andre 
kulturelle tradisjoner ser personen som mer kollektivistisk konstituert, ut ifra de relasjonene en person inngår i 
(noe som innebærer en holistisk forståelse). I følge Appuhamilage (2017),  gjennomsyrer dikotomien 
individual/dividual litteraturen om «personhood». Særlig sentrale verk er Louis Dumonts strukturalistiske 
analyse av det indiske kastestystemet, Homo Hierarchicus (1970) og Marilyn Stratherns analyse basert på 
empiri fra Melanesia (1988). 
329 https://www.kongehuset.no/tale.html?tid=112980&sek=26947 (Nyttårstalen 2012) (lesedato 09.01.2020). 

https://www.kongehuset.no/tale.html?tid=112980&sek=26947
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med «Fødselshoroskop. Lev livet ditt fullt ut. Bli den du vil være (..) Du er unik. La det komme 

til syne. Få større kontakt med din intuisjon og kreativitet».330 

Et interessant trekk er at det samtidig vokser fram alternativer til uttrykket «jeg føler», eller 

«jeg er/blir» for å beskrive en følelsesmessig tilstand (slik som i «jeg blir sint», «jeg føler meg 

såret»). I stedet brukes de mer fysiske uttrykkene «jeg merker», «jeg kjenner». I eksempelet 

noen bolker ovenfor, hvor Susanne og Rikke ble provosert av hverandres syn på det å 

håndtere følelser, sier Susanne at «Jeg merker at jeg blir veldig provosert, og veldig sint når 

du sier det (…) jeg merker at vi, og det har jeg hatt inntrykk av lenge, har veldig ulikt syn på 

noen grunnleggende livsverdier». Et overlappende uttrykk er «å kjenne» at man reagerer 

følelsesmessig på noe (min favoritt er en sportskommentator, som gjerne ville uttrykke hvor 

stort inntrykk det gjorde da en nordmann vant: «Jeg kjenner at jeg blir litt emosjonell, her»). 

En mulig måte å forstå dette på, er at det å verbalisere følelser som følelser, har fått en aura 

av noe tvetydig, usikkert og kanskje for subjektivt. Det autentiske fremstår mer dobbelt; det 

er sant, men samtidig ekstremt påvirkelig. Å si at man «kjenner» eller «merker» gjør de 

individuelle reaksjonene mer kroppslig og «objektivt» forankret. På samme måte som man 

kan «kjenne» at vannet er kaldt mot huden, at en ytre stimulans får noe til å skje med en. 

Mens «føle» knyttes til noe som kommer mer innenifra. Det er muligens lettere å sette 

spørsmålstegn ved at man selv eller andre «føler noe» enn at man «kjenner noe»? De nye 

metaforene får følelsesmessige reaksjoner til å fremstå mer befestet, som på samme tid 

subjektive og uimotsigelig.331 

Dette kan være en måte å søke å sikre autentisitet på i en verden som på mange måter 

oppfattes som stadig mer bevegelig. Det innebærer at hva som regnes som troverdige 

representasjoner for det indre er i endring. Og hva slags enhet eller «system» selvet forstås 

som. Som en kuriositet er det verdt å nevne at det for ikke mange tiår siden var et skjellsord 

å karakterisere en person som «en kameleon». Så vidt jeg har kunnet registrere, har 

uttrykket gått ut av bruk. Det er ikke lenger entydig negativt å ta farge av omgivelsene. 

Snarere motsatt, det tolkes ofte som et tegn på emosjonell og relasjonell kompetanse at 

man evner å tilpasse seg ulike kontekster. Samtidig forventes det at det er en viss 

gjenkjennelighet og konsistens i dette selvet som manøvrerer på tvers. Det er positivt å ta i 

bruk flere sider av seg selv, men er det negativt å flyte ut, å ikke demonstrerer en viss 

gjenkjennelighet, å ikke ha tilstrekkelig kontroll over selvet.  

Disse betingelsene stimulerer til to parallelle strategier som kan se ut til å peke i hver sin 

retning og som samtidig understøtter hverandre: Enkeltindivider må utvikle betydelig evne 

til tilpasningsdyktighet og fleksibilitet. Samtidig som det blir enda viktigere å lete etter det 

autentiske i selvet som en rettesnor for denne tilpasningsdyktigheten, om selvet skal evne å 

                                                      
330 http://magic.no/horoskop/foedselshoroskop?tlf=79000352 (lesedato 10.08.2017) 
331 Dette har likhetstrekk med Jorun Solheims analyse av spiseforstyrrelser (1998). Et sentralt poeng er at 
følelsesmessige konflikter, preget av abstrakte og uklare grenser (som også er kulturelt betinget) forsøkes 
etablert og kontrollert ved å uttrykkes i et hyperkonkret språk, gjennom kroppen (se også Vike og Haukelien, 
2017, s. 66). 

http://magic.no/horoskop/foedselshoroskop?tlf=79000352
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bevare seg selv som en enhet (gjennom kontinuerlig endring). Det gir krevende betingelser 

for identitetshåndtering.  
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Intermezzo – Ingunns reise  

 

«Det er når folk er trygge nok til å tørre å være utrygge, at den virkelige selvhjelpen kan 

begynne» (Selvhjelp Norge).332 

 

En god stund etter at gruppa hun gikk i er avsluttet, intervjuer jeg Ingunn. Hun er i midten av 

40-årene, har en ansvarsfull mellomlederstilling, er skilt og har to barn. Vi diskuterer mange 

sider ved selvhjelpsarbeidet. Jeg bringer på bane hvilken betydning arbeidet i gruppa har 

hatt for henne og hva hun har lært av å gå i gruppa. Ganske overraskende svarer hun: «Jeg 

vet ikke om det har hatt noen betydning. Jeg føler ikke at jeg har gjort noe arbeid …». Hun 

tenker seg om: «Jo, jeg har kanskje blitt mer åpen».  

Jeg blir litt paff. Her har hun gått ett og et halvt år i gruppa, møtt opp hver eneste uke og 

vært den mest trofaste av deltakerne, jeg har ikke registrert at hun har uteblitt mer enn en 

gang eller to. I møtene har hun stilt tydelige krav til at samtalene skal ha innhold og føre et 

sted og hun har alltid bidratt med innspill og synspunkter. Underveis har hun i mindre grad 

enn de andre stilt spørsmålet om hun skulle fortsette i gruppa eller ikke. Hun har også vært 

den som ga størst uttrykk for bekymring da det ble en viss avskalling av deltakere og gruppa 

skulle avsluttes. I det hele tatt har hun, mer enn de fleste, hegnet om gruppa. Gjennom 

lojalitet har hun signalisert at den er viktig for henne. Ikke minst har det for meg sett ut som 

hun forandret seg underveis i gruppeforløpet. Det tok svært lang tid, men gradvis åpnet hun 

seg mer og særlig mot slutten viste hun frem dypt sårbare tema. Hun gjennomførte også 

store og vanskelige livsvalg den tiden hun gikk i gruppa. Og nå sier hun at gruppa ikke har 

hatt noen betydning … !? 

Hva bunner denne tilsynelatende motsetningen i, mellom på den ene siden å ha vist stor 

lojalitet og åpenbart fått utbytte, og senere mene at gruppa ikke har hatt så stor innvirkning? 

En forklaring kan være at det på intervjutidspunktet har gått lang tid siden 

gruppedeltakelsen, om lag ett år. En velkjent, psykologisk mekanisme fra blant annet 

familieterapi, og andre frivillige, terapeutisk orienterte hjelpetiltak, er at folk i etterkant 

vurderer betydningen av hjelpen de har fått som mindre jo lenger tid det går fra 

hjelpetidspunktet. Hvis folk derimot blir spurt underveis eller rett etterpå, vil de svare langt 

mer positivt, i stor grad fordi de er takknemlige over å motta støtte.333 Ingunns oppfatning 

står imidlertid i kontrast til andre langvarige medlemmer av samme gruppe, som jeg 

intervjuet i det samme tidsrommet, og som fremhever at gruppa var viktig for dem.  

                                                      
332 (Selvhjelp Norge & Norsk selvhjelpsforum, 2009a, s. 14). 
333 I undersøkelser av pasienters vurdering av mottatt behandling vil man ha større tillit til svar gitt etter en viss 
tid (3 mndr. eller lenger) enn ved tidspunktet for avslutning av behandlingen (personlig kommunikasjon, 
terapeut ved behandlingsinstitusjon) (se også Converse & Fishbach, 2012).  
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Her må det borres dypere. Jeg spør igjen om hun virkelig ikke synes hun har arbeidet med 

seg selv, og om ikke hun tror at de andre i gruppa synes at hun har forandret seg? «Jo, jeg 

har jobba med meg selv, men det ville jeg gjort uansett!» Hun sikter til de store valgene hun 

har tatt i denne perioden og livsendringene hun har vært igjennom. 

Etter hvert trekker hun imidlertid fram at gruppedeltakelsen, om den ikke fikk henne til å ta 

avgjørelsene, bidro til at hun gjennomførte valgene annerledes enn hun ellers ville gjort: 

Jeg har tenkt at det at jeg gikk i gruppa, førte til at den prosessen tok 

lenger tid, fordi jeg kunne snakke om det i gruppa. Jeg kunne bearbeide 

følelsene mine der i stedet. Den barnefordelingssaken jeg var oppe i har 

foregått på en ryddig måte (…) De endringene i forholdet til eksmannen 

min ville skjedd uansett. Men det skjedde på en bedre måte, jeg brukte mer 

tid, det ble mindre konflikt (...) Jeg vet ikke hvilken betydning gruppa har 

hatt … Men det å få innspill på min egen livssituasjon, det har vært veldig 

verdifullt. Jeg har fått en slags bekreftelse på at jeg ikke var sprø, at jeg 

ikke var helt ute å kjøre, men at det var den situasjonen jeg var i, som var 

litt sprø! 

Hun forteller også om andre endringer i etterkant av gruppa og oppsummerer: «Jeg har fått 

tilbake livet mitt». 

Ingunn er også svært positiv til selvhjelpsarbeid generelt. Når jeg spør om hun vil anbefale 

det til andre, svarer hun: «Åh ja, det har jeg gjort til mange av vennene mine, allerede!» Hun 

sier også at hun forteller andre at hun går i gruppe: «Det husker jeg vi hadde en runde på i 

gruppa, det var ikke så mange som hadde fortalt at de gikk i gruppe. Jeg forteller det, jeg ser 

på det som en seier, jeg!». Hun forteller at det var en stor terskel hun måtte over for å ta 

kontakt med LINK, hun brukte et år på å ta den nødvendige telefonen: «Jeg er glad for at jeg 

klarte å komme meg dit».  

Samtidig uttrykker hun en slags skuffelse over at gruppa ikke kom så langt som hun hadde 

forventet: Blant annet har hun vurdert å starte i en ny gruppe da denne ble avsluttet, men 

kommet til at «det ikke er noen vits i, for de jobber så kort (…) eller så er vi usedvanlig trege i 

vår gruppe. Vi har jobba så lenge, og fått til så lite, gruppemessig sett». Hun synes det ble for 

lite konkrete oppsummeringer: «Jeg er en veldig løsningsorientert person, mer sånn: La oss 

konkludere, hva kan vi bruke det til!» 

Jeg oppfatter det som at Ingunn på den ene siden har erfart viktige ting gjennom gruppa, på 

den annen side er hun frustrert fordi hun ønsket mer fra den, eller hadde håpet å komme 

lenger med seg selv.  

Når Ingunn mener at gruppa ikke har hatt betydelig innvirkning, tolker jeg det som at hun 

sikter til at den ikke har hatt særlig praktisk betydning. Den har ikke fått henne til å ta andre 

grep enn hun ellers ville gjort. Jeg oppfatter det som at det er vanskelig for henne, som ellers 

er svært presis i formuleringene, å angi hvilken følelsesmessig betydning gruppa har hatt for 
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henne. Det er det samme mønsteret hun har vist gjennom gruppearbeidet: Hun signaliserte 

ofte en viss avstand til følelsesmessige tema og søkte i stor grad å forholde seg til 

relasjonelle problemer ved å identifisere konkrete handlingsalternativer. Det er hun fullt klar 

over selv og sier med selvironi: «Jeg vet at jeg har en måte hvor jeg sier: «Kan du ikke bare … 

gjøre sånn eller sånn?». De andre oppfordret meg til å være mer detaljert, til ikke bare å 

snakke i overskrifter. Ikke bare snakke om målet, men veien dit. Selv om jeg har løsningen i 

hodet, er det ikke gitt at andre forstår». Dette endret seg langsomt og slo sprekker mot 

slutten av gruppeprosessen. 

I sin personlige historie har Ingunn gode grunner for å være mer lukket enn de fleste: «Jeg er 

fremdeles en veldig privat person». Samtidig kan det se ut til at hun har hatt mer 

omfattende og mer udefinerte forventninger til gruppearbeidet enn mange andre. Det bidro 

til å gjøre veien fram mot opplevd endring (transformasjon) spesielt lang for henne. 

Underveis i gruppas arbeid var Ingunn lenge blant dem som fortalte minst om det hun måtte 

ha av «indre» problemer og i svært liten grad ga uttrykk for sårbarhet. Særlig mot slutten av 

gruppas livsløp skjer det en ganske stor forandring med henne, noe de andre deltakerne gjør 

henne oppmerksom på. Fra å ha en tøff, direkte stil som signaliserer stor vekt på 

selvstendighet og handlingskraft, til å begynne å vise fram rådvillhet og fortvilelse. De fleste 

andre i gruppa er mye tidligere ute med å fortelle mer inngående om sårbare tema eller 

tydelig gi uttrykk for hva som er vondt for dem. Det virker derfor sterk når Ingunn langsomt 

begynner å åpne flere dører. 

Endringene skjer med små skritt, over lang tid. Hun gir til kjenne mer om bakgrunn og 

livssituasjon, ikke bare ved å fortelle fakta, men legge til noe om hvilken betydning hendelser 

og relasjoner har for henne og hvordan hun føler seg. For eksempel sier hun en dag at hun er 

innmari sliten, hun har aldri tidligere gitt uttrykk for den type manglende kraftfullhet. 

Deretter sier hun at hun har et problem med at hun mangler vilje, at hun har en bestemt 

målsetting - om å ta bedre vare på kroppen sin - som hun ikke klarer. Én sier først i en 

ertende tone: «Du vet det nok med hodet, du vet jo alltid hva som skal gjøres!» Ingunn 

svarer: «Nei, ikke nå (…) det har vel med vilje å gjøre, da, jeg mangler vilje.» De andre 

protesterer: «Nei, du mangler ikke vilje, det sitter her!» Og så peker de på hjertet og magen. 

De småtuller og ler. Så blir de alvorlige og tenker høyt omkring problemet før noen spør om 

dette har å gjøre med forholdet hennes til menn, som hun har snakket om flere ganger 

tidligere: «Er det sånn at du egentlig ønsker svake, underlegne menn fordi du egentlig ikke 

vil gjøre deg avhengig av noen?» Ingen har stilt henne så nærgående spørsmål før. Hun blir 

litt stille, sier noe om barndommen, at hun skyver alt unna. Dette er sterke ord når det 

kommer fra den som ofte sier at hun heller vil se fremover enn bakover, og har store 

problemer med å forstå hvorfor folk graver i fortiden. Én sier forsiktig: «Ingunn, du har aldri 

før sagt at du har denne typen problemer!» Hun protesterer og mener at «Jo, det har jeg da 

sagt». På møtet uka etter vender hun tilbake til at hun mangler vilje, at hun «må trene 

viljen». Flere sier at hun er voldsomt streng med seg selv, og én sier at det er ikke spørsmål 

om vilje i den forstand, men om hva som ligger bak.  
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Tidlig i gruppeforløpet presenterte Ingunn som sitt hovedproblem at hun «ville bli et bedre 

menneske». Senere fokuserte hun på kroppen og helsemessige problemer. Nå fremstår de 

to problemformuleringene i et annet lys. Hun snakker nå som om hun har en karakterbrist. 

Hun later til å mene at å bli et bedre menneske innebærer at hun blir mer viljesterk slik at 

hun kan endre sine fysiske forutsetninger.  

Et par måneder senere er Ingunn åpent fortvilet: «Det faller ned flere og flere tråder mens 

jeg går i gruppa, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem! Jeg må få samlet trådene, sydd 

dem sammen. Men jeg klarer det ikke, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det!» Hun sier at 

hun hadde håpet gruppa kunne hjulpet henne. Grete svarer rolig: «Vi kan ikke gjøre det for 

deg». På et par av de siste møtene har flere i gruppa foreslått at hun kunne ha nytte av faglig 

hjelp. Nå sier Ingunn selv at hun kan trenge det, og ber om råd for hvordan hun kan gå frem. 

De andre uttrykker støtte og sier at de synes hun har forandret seg mye, men at hun ikke ser 

det selv. Ingunn trekker fram at hun ikke oppfatter det sånn, fordi problemet hun har hatt, 

har vært det samme hele tiden; å finne ut hvordan hun skal få kontroll over helsen sin. De 

andre gir motstand og liknende respons som fra forrige gang temaet var oppe: «Nei, du 

snakket ikke sånn før. Det er mulig du visste hva som var problemet, men du snakket ikke 

sånn om det». 

Mot slutten av gruppearbeidet begynner Ingunn også å fortelle litt om hvor bekymret hun 

egentlig er for utviklingen av den kroniske sykdommen datteren hennes sliter med. Tidligere 

har hun snakket en del om hvordan datteren og hun selv håndterer den, men i en praktisk 

orientert stil.  

Dette skjer når gruppa er i ferd med å avsluttes. De er enige om å avrunde og prosessen 

foregår rolig, kontrollert og omforent. Også Ingunn går inn for å avslutte gruppa, ettersom 

de er såpass få deltakere igjen. Et par av de andre sier også at det ikke kommer opp så mye 

nytt på møtene. De sier seg fornøyd, de har fått ut av det så mye som de ønsket eller ønsker. 

Slik opplever ikke Ingunn det, hun utbryter: «Men det er nå det begynner!» Ja, det er nå det 

begynner for henne. Det er nå Ingunn har blitt «trygg nok til å være utrygg».  

«Uten tillit blir det ikke mye» 
I ettertid knytter Ingunn sin svært forsiktige utvikling og sine uinnfridde forventninger til at 

hun selv ikke utviklet nok tillit i gruppa til å tørre å ta så store steg som hun etter hvert følte 

behov for: 

Gruppa var en trygghet, et fast holdepunkt hver uke. Et fast sted, en fast 

gjeng. Men jeg har ikke snakket med dem om alt. Noen av vennene mine, 

de vet mer enn folk i gruppa vet. Jeg har ikke oppnådd den tilliten som jeg 

har til de som kjenner meg, som har vært med på alt (…). Men jeg har ikke 

klart å komme dit at jeg har klart å åpne meg, fortelle hvem jeg er, min 

historie …  
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Jeg spør: «Hva skulle til for at du gjorde det?» Hun tenker seg om: «Noe skal man la ligge. 

Enkelte ting … er for store. Det var ikke noe faglig ballast i den gruppa som kunne tatt imot 

den type erfaringer. Det å ha noen å snakke med om nå-situasjonen, det er det jeg har brukt 

gruppa til. Jeg har blitt mer åpen». 

Det er verdt å legge merke til at når Ingunn sier at vennene vet mer om dype ting i livet 

hennes enn det gruppa gjør, er det likevel ikke hos dem hun ser for seg å bearbeide 

problemene. De tyngste erfaringene vil hun gå til fagfolk med. Hun etterlyser ikke 

tilstedeværelse av en fagperson i gruppesettingen, men nevner at man kanskje kunne hatt 

en i bakgrunnen, på LINK.334 Ingunn sammenfatter: 

Jeg har lært at tillit har en stor verdi i en slik sammenheng. Uten tillit blir 

det ikke mye. Det var ulikt i gruppa, noen har mer eller mindre tillit. Jeg har 

lært om meg selv, at det kunne funka bedre hvis jeg hadde hatt mer tillit. 

Da hadde jeg blitt mer vågal … Jeg synes det er vanskelig å komme videre … 

Det er ikke spesielt for Ingunn at hun viser ambivalens overfor gruppa og sin egen deltakelse, 

det gjelder alle i denne gruppa og de fleste andre gruppene jeg har observert. Det spesielle 

ved Ingunns holdning er at hun i liten grad uttrykker tvilen tidlig og midt i gruppeforløpet - i 

etableringsfasen og i konflikt- og konsolideringsfasen når den er et fremtredende tema for 

de andre. Hun kommer mer fram med tvilen senere, i selve integrasjonsfasen, faktisk mest 

mot slutten, når gruppa har holdt sammen over et år. Jeg ser det slik at for Ingunn må det 

veldig mye tillit til for å tørre å problematisere tillit overhodet. Når hun gjør det, skjer det 

derfor på en litt annen måte og lenger ut i gruppeforløpet enn for de fleste andre.  

Ingunn mener det er variasjon i tillitsnivået mellom gruppemedlemmene og sier om seg selv 

at hun kanskje var den i gruppa med lavest grad av tillit. Likevel ser vi at hun utviklet «nok» 

til å bli lenge i gruppa og nok til at hun selv – og ikke minst de andre deltakerne – merket at 

hun turte å nærme seg og vise fram en fundamental utrygghet.  

Gjennom avhandlingen har vi sett hvordan tillit er sammenvevet med utvikling av 

gjensidighet. Når det gjelder Ingunn, melder det seg et presserende spørsmål: Hvis hun lenge 

fortalte relativt lite om de dypere og mer sårbare sidene ved livet sitt (utsatt bytte), hvordan 

fikk de andre tillit til henne, hva var det hun likevel ga, som de andre tok imot og satte pris 

på og hvordan tok hun selv imot? Hvordan inngikk hun i den felles utvekslingen samtidig som 

hun ga lite av sin sårbarhet? Selv om hun mener hun selv hadde for lite tillit, var hun med å 

bygge det samlede tillitsnivået i gruppa.  

Det er viktig, som nevnt, at Ingunn hele veien er med å bygge tillit ved å vise stor lojalitet til 

gruppa. Hun er blant de få som ønsket å ha møter når det var spørsmål om avbrekk i form av 

ferier eller høytider. I gruppesamtalene avbryter hun ikke og gir inntrykk av å lytte 

oppmerksomt til andres fremlegginger. Hun kan ofte nevne ting folk har sagt på tidligere 

                                                      
334 Se kap. 5, og til dels 11, for diskusjon om relasjoner i selvhjelspgruppa kontra familie- og 
vennskapsrelasjoner. Angstringen har en frivillig fagkonsulent med profesjonsbakgrunn som deltaker på 
kontakmøtene (se kap 3). 
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møter, ganske presist. Dette blir ertende påpekt av de andre, som tydeligvis lar seg 

imponere over hva hun får med seg: «Også du som sier at du er så dårlig til å huske!» I 

samtalene stiller hun ofte oppfølgingsspørsmål eller kommenterer på andre måter. Hun kan 

holde fokus på den andre over tid, eller ta fatt i et tema vedkommende har snakket om. Av 

og til kan hun belyse temaet ved å fortelle noe liknende fra egne erfaringer og slik gi en 

sammenvevingsbekreftelse. Nesten aldri bruker hun den andres historie til å svitsje fokus 

helt over på seg selv. 

Ingunn har en markant rolle i gruppa, men hun søker aldri mot en lederposisjon. Tvert imot, 

hun er veldig tydelig på at hun ikke vil ha ansvar for de andre. Hun er snar til å avskjære et 

forslag om at en av de andre skal få en hjemmeoppgave til etterfølgende møte: «Nei, vi skal 

ikke være behandlere. Sånt vil jeg ikke ha ansvar for». Det virker som om hun ser gruppa 

som en form for fristed. Selv om hun kan virke krevende ved sine krav til presisjon og klare 

svar, er det viktig at hun ikke krever noe de andre oppfatter som urettmessig, verken ved å 

ta en dominerende rolle eller fremme anklager. Hun utøver ikke negativ resiprositet. Når 

andre deltakere beveger seg i den retningen, er hun blant dem som raskest gir uttrykk for 

misbilligelse. Ingunn virker i det hele tatt å være oppmerksom på å få til symmetri og balanse 

i utvekslingene og sikre en egalitær struktur i gruppa. 

Ingunn bidrar ved å fortelle om problemene hun har knyttet til jobb og familieliv. Selv om 

det skjer på en kontrollert og «grei» måte, legger hun forsiktig til noen nye lag, som gjør at vi 

forstår mer. Et par ganger kommer hun inn på forhold i oppveksten. Hun presenterer fakta 

som må inneholde mye smerte. Hun forteller lite, men nok til at vi forstår at her ligger det 

mye. Et par av de andre forsøker å følge opp, ganske forsiktig: «Det må ha vært ille?» Ingunn 

signaliserer at hun ikke vil si mye mer om det. Men det kommer fram en bitterhet: «Er det 

noe jeg misliker, så er det når folk sier at jeg likner på faren min». Hennes tøffe, usårbare stil 

gjør at de andre kanskje er litt redd henne. Hun omtaler senere selv at hun hadde en rolle i 

gruppa som «stor i kjeften». De andre forsøker med ujevne mellomrom å pirke i historiene 

hennes, for eksempel ved å stille noen konkrete spørsmål eller kommentere: «Du er ikke 

akkurat den som forteller mest …!» Med dette viser de at de gjerne vil lytte og forstå, og 

samtidig viser de vilje til å respektere den avstanden hun vil holde til følelsesmessige 

ømtåelige tema. Slik tematiserer de forsiktig både narrativene hennes og hennes rolle i 

gruppa.  

Gjennom gruppeforløpet kommer det frem et særlig spenningsforhold mellom Ingunn og et 

par av de andre deltakerne. Felles for disse relasjonene er at Ingunns nøkterne og litt 

distanserte holdning til følelsesmessige problemer stilles overfor deltakere som uttrykker 

følelser langt mer intenst. Karianne forteller mye om livssituasjonen hun er i, stiller mange 

spørsmål ved seg selv og sin egen rolle og søker å forstå hvordan oppveksten har formet 

henne. Selv om hun kan dominere i sekvenser, er hun samtidig lyttende og interessert i det 

andre forteller. Ingunn gir flere ganger uttrykk for irritasjon og at hun ikke skjønner denne 

sirklingen omkring fortiden. Samtidig stiller hun Karianne mange spørsmål. Andre i gruppa, 

som i likhet med Ingunn er tilbakeholdne med å fortelle sårbare ting om seg selv, inntar på 
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sin side en tilbakeholden og mer observerende rolle. Det virker å være bestemte mønstre 

som provoserer Ingunn; at folk blir overmannet av følelser eller situasjoner, og at de ikke 

forsøker å utemeisle mer konkrete strategier for å løse problemene.  

Gjennom disse konfliktene lærer Ingunn mer om Karianne, og seg selv. Det blir etter hvert 

tydelig at Ingunn i stor grad spør for å forstå mer av den andres posisjon og tenke- og 

handlemåter, som ofte fremstår litt uforståelige for henne. Særlig er det vanskelig for henne 

å skjønne hvorfor folk ikke gjør det som for henne synes mest praktisk og fornuftig, noe hun 

etter hvert ser at kan virke provoserende. Hun viser i mange sammenhenger «god vilje» og 

en søken etter å lære og forstå. Ingunn bekrefter i stor grad andres narrativer og reaksjoner, 

ved å ikke avvise dem eller ta over tolkningen av dem. Lenge har hun imidlertid ikke kunnet 

gi så mye følelsesmessig anerkjennelse, ettersom det ofte har vært vanskelig for henne å 

forstå og leve seg inn i andres reaksjoner. Men hun uttrykker at hun ikke forstår, og ser at 

det er en diskrepans mellom henne og andre som hun må finne mer ut av og at det ikke 

nødvendigvis er den andres feil.  

Gruppa er en arena som gir rom for å tematisere selve prosessen av speiling og de 

reaksjonene folk vekker i hverandre. Ingunn og Karianne kan kommentere hverandres 

reaksjonsmåter, oppklare misforståelser og over tid finne ut hva motsetningene egentlig går 

ut på. De utvikler større evne til både å gå inn i, og skape avstand til og reflektere rundt, 

egne og andres reaksjoner, i form av en integrert dobbelthet. 

Ingunn gir tidlig et sterkt inntrykk av å ville klare seg selv, ta ansvar for seg selv og holde en 

følelsesmessig avstand til andre, blant annet ved ikke å si hvor vanskelig deler av livet 

hennes er. Denne litt steile selvforvaltningen endres gradvis. Lenge har hun prøvd å 

håndtere problemene ved å gjøre seg enda mer viljesterk. Det fremstår som en uhåndterlig 

forventning til seg selv, som over tid gjør henne fortvilet ettersom hun oppfatter det som at 

det er noe feil med henne, at hun har en mangel hun ikke klarer å rette opp.  

Underveis gir hun i en distansert form ut betydningsfulle opplysninger som peker mot et 

større bakteppe av sin livsverden. Hun har erfart at det hun tilkjennegir blir bekreftet og 

anerkjent, med tilstrekkelig avstand og respekt, kombinert med signaler om at hun bør 

komme mer på banen. Hun observerer hvordan flere etter hvert tør å gi fra seg og ta imot 

verdifulle historier og autentiske reaksjoner, noe hun oppdager at hun selv setter pris på. 

Langsomt opparbeider hun en viss tillit til at også hun kan ta større risiko og overlate 

dyrebare deler av sitt indre i andres varetekt. Det hun deler blir mindre ytre og praktisk og 

mer risikofylt og sårbart, det antar i større grad gavekvaliteter. Ingunn erfarer gradvis – 

gjennom fellesskapets vilje til å gi av sin egen sårbarhet og ta imot hennes – sin egen 

sårbarhet og underliggende smerte. I stedet for å prøve å forsterke viljestyrken, blir hun 

styrket av de andres anerkjennelse av denne sårbarheten.  

Ingunns utvikling representerer ikke et typisk eller «gjennomsnittlig» eksempel på hvordan 

gruppedeltakelse kan arte seg. Hun bruker lenger tid enn de fleste, som deltar en stund, på å 

opparbeide tillit og vise sårbarhet; å tørre å miste en del av fotfestet, tilkjennegi sitt indre og 
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gå inn i en transformasjonsprosess. I en viss forstand er ingen deltakerhistorier fullt ut 

representative, det er stor variasjon når det gjelder folks personlige historie, 

problemforståelse, forventninger og rolleutforming i gruppa. Fellesfaktorene ligger på et 

dypere nivå; en resosialiseringsprosess der problemet og deler av livshistorien omfortolkes 

og gis ny mening. 

Et sitat fra Frank og Frank oppsummerer i stor grad betydningen av Ingunns forsiktige, men 

likevel ganske kraftige utviklingsprosess: 

Because major assumptive systems, especially unhealthy ones, are resistant 

to change, the changes produced directly by psychotherapy are usually 

minor. Fortunately, these often suffice. Small improvements in one 

assumptive system may inititate changes in many others. By enabling an 

individual to gain a more favourable perception of a boss, for example, 

psychotherapy may lead the person to treat the boss differently. This in 

turn may evoke changes in the boss’ behaviour that heighten the patient’s 

self-confidence, initiating a widening circle of beneficial changes in the 

patient’s assumption about self and others (Frank & Frank, 1991, s. 34). 

Grenser, i form av relativt forutsigbare mellomrom, er nødvendig for at mennesker kan 

møtes og samhandle på meningsfulle måter. Er grensene rundt selvet for markerte og 

ufleksible, holdes andre på stor avstand. Er de for svake og utydelige, risikerer selvet å 

fragmenteres eller gå i oppløsning, eventuelt bli invadert. Ingunns grenser har vært sterke og 

ganske ugjennomtrengelige. Nå endrer hun langsomt forventninger til seg selv og sine 

sosiale relasjoner, hun våger å destabilisere grensene. I et trygt bakrom, hvor det samtidig 

forventes risikotaking, gjør hun dem mindre ugjennomtrengelige og begynner å slippe andre 

inn. Hun erfarer at hun kan miste deler av fotfestet og endre seg og sine relasjoner uten å 

miste seg selv.  
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Kap. 12 Utbredelse av «nøytrale grupper» – en mulighet  

i den senmoderne, norske velferdsstaten335 

 

I dette kapitlet vil jeg ta noen skritt tilbake fra analysen av gruppenes indre liv og løfte frem 

de politiske og institusjonelle prosessene som har gitt dem form. Jeg har vært inne på dette 

temaet tidligere, i kap. 2 og 3, men her vil jeg gjøre forbindelsene mellom gruppenes praksis 

og de institusjonelle og begrepsmessige rammene tydeligere. Som nevnt (kap. 2), er både 

modellen med sammensatte grupper og en institusjon som Selvhjelp Norge unike i 

internasjonal sammenheng. Hva kan forklare at vi her til lands har en sterkere politisk 

forankring av selvhjelp enn i de fleste andre land? Hvorfor er utbredelse av grupper på tvers 

av problematikk – og uavhengig av eventuelle diagnoser – et fenomen vi bare kjenner til fra 

Norge?  

Jeg vil argumentere for at praksisen med «grupper på tvers» eller «nøytrale grupper» henger 

sammen med en type institusjonell understøtting som er gjort mulig innenfor rammene av 

den norske velferdsstaten.  

Selvhjelpsfeltet har blitt etablert, politisert og institusjonalisert i nær allianse med staten og 

inngår slik i myndighetenes styringsrasjonalitet. Selvhjelpsentreprenørene og staten møtes i 

en felles visjon om at selvhjelpsarbeid kan bidra til å fylle mangler ved – og å utvikle – 

velferdsstaten. De enes om utforming og spredning av en sosial teknologi som innebærer en 

underliggende forståelse av individualitet (og dermed også sosialitet) og en forståelse av 

hvordan individet kan utvikle visse kvaliteter for bedre å håndtere seg selv og sine relasjoner. 

I første del av kapitlet vil jeg skissere hvordan selvhjelpsfeltet i Norge har vokst frem og viser 

Angstringen og Norsk selvhjelpsforums rolle i etableringen av Selvhjelp Norge. Jeg drøfter 

Selvhjelp Norge som en type hybrid organisasjon (en grenseflateorganisasjon) som et uttrykk 

for en vestlig, internasjonal trend og nye former for styringsrasjonalitet (governance) hvor 

stat og sivilsamfunn (tredje sektor) går sammen om å utvikle velferdstjenester (welfare mix). 

Selvhjelp Norge er et eksempel på hvordan dette i Norge får en spesiell form; det skjer i 

partnerskap med staten og får et organisatorisk uttrykk innenfor, men i ytterkant av, statlige 

strukturer, og kan slik illustrere et særegent forhold mellom stat og sivilsamfunn i de 

nordiske landene. I denne prosessen utvikles Selvhjelp Norge som en «governance unit» i 

posisjon til å definere og avgrense selvhjelpsfeltet. 

I Del II viser jeg hvordan denne formen for politisering og institusjonalisering gir grunnlag for 

utvikling av en modell med «nøytrale» grupper på tvers av problematikk, en praksisform vi 

                                                      
335 Flere tema i dette kapitlet overlapper med tema i boka fra det større forskningsprosjektet som avhandlingen 
springer ut av (Brottveit og Feiring, 2019). Jeg gir naturlig nok referanser til enkeltforfatteres kapitler, men i 
tillegg deler vi mye felles tankegods i deler av de overgripende fellesskapitlene: Kap. 1 «Den nye 
selvhjelpsbevegelsen» og kap. 8 «Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse» (jeg er ikke medforfatter 
av det siste). 
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ikke kjenner som et utbredt fenomen i andre land. Jeg diskuterer hvordan 

selvhjelpsgruppers karakter av å være en heterotopi, en grenseflateteknologi, på noen måter 

forsterkes med Selvhjelp Norges og Helsedirektoratets ambisjon om å nå hele befolkningen 

og bidra til at det formes grupper på tvers av problematikk. På andre måter reduseres 

kompleksiteten ved at metoden standardiseres til å bli gyldig på tvers av kontekster.  

Disse prosessene aktualiserer kulturelle verdier knyttet til universalisme (velferdsstat), 

norske likhetsidealer (der ulike typer problemer gjøres ekvivalente) og verdier omkring 

individuell autonomi og selvforvaltning slik de opptrer i nyliberale/senmoderne 

samfunnsformer. Mot slutten av kapitlet diskuterer jeg sider ved Selvhjelp Norges 

begrepsforståelse som uttrykk for allmenne og senmoderne sublimeringsprosesser, det vil si 

prosesser som løsriver tegn fra forankring i konkrete objekter. Grupper på tvers uten et 

bestemt «objekt» man samles om, kan forstås som utrykk for slike prosesser. Det gir føringer 

for hvordan selvhjelpsarbeidet fremstilles og formidles og hvordan budskapet kan nå 

potensielle deltakere og interessenter. 

Kapitlet vil gi en skisse av hvordan de to førende instansene for selvhjelpsarbeidet nasjonalt, 

stiftelsen Norsk selvhjelpsforum og kompetansesenteret Selvhjelp Norge, har bidratt til å 

forme og definere selvhjelpsfeltet. Jeg tar ikke mål av meg til å gi et dekkende bilde av de 

historiske prosessene eller NSF eller SNs samlede virksomhet, men legge vekt på enkelte 

utviklingstrekk som har gitt føringer og danner rammene for LINK Oslo og 

selvhjelpsgruppenes praksis. Det gjelder særlig arbeidet med, og forutsetningene for, 

senterets begreps- og metodeutvikling, som førte frem til SN-modellen og promoteringen av 

«grupper på tvers». En modell som har gitt gruppedeltakerne i denne avhandlingen en 

ramme for å arbeide med seg selv og sine relasjoner i en særegen type kollektivt forum. 

På mange måter inviterer analysen til et mer gjennomført governmentalityperspektiv 

(Foucault, 1991; Miller & Rose, 2008) og en bredere diskusjon om forholdet mellom nyliberal 

styringsrasjonalitet og individers selvforvaltning: Staten støtter oppunder utvikling av sosiale 

teknologier som blant annet gir borgerne verktøy de kan bruke til egenstyrking, til å forme 

sin subjektivitet på bestemte måter, slik at de blir bedre i stand til å håndtere tilværelsen og 

«styre seg selv». Dette kan samtidig sies å representere et totaliserende perspektiv som 

aktualiserer store spørsmål, blant annet om hva som skal forstås som «frihet» og 

«autonomi». I avslutningskapitlet vil jeg forsøke å integrere deler av dette temaet i en 

diskusjon omkring de transformative og personlige, «frigjørende» aspektene ved gruppenes 

arbeid. 

Heterotopier – praksis i og mellom grenseflater 

Både selvhjelpsgrupper som sosial form og det institusjonelle rammeverket på 

selvhjelpsfeltet har en sammensatt og grensekryssende karakter.  

Selvhjelpsgrupper i SN-modellen representerer en sosial teknologi som henter elementer fra 

ulike, etablerte sosiale felt: Arbeidsformen likner på samværsformer i det intime og 

hverdagslige, deltakerne snakker uformelt med hverandre om personlige ting. De kommer 
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imidlertid ikke sammen på bakgrunn av familie- eller vennskapsforhold, tvert imot er det et 

poeng at de ikke har bånd til hverandre på forhånd. Praksisen springer ut av organisert 

arbeid i sivilsamfunnet, gruppene er basert på frivillighet og samværsformen er som oftest 

organisert og målrettet, men den er ikke basert på medlemsskap og ikke interessepolitisk 

orientert. Selvhjelpsgrupper har likhetstrekk med arbeid i profesjonssfæren, 

selvhjelpsmetodikken er influert av gruppeterapeutiske behandlingsformer, men den er ikke 

ledet og ikke avhengig av fagpersoner. Selvhjelpsarbeid er bygget på elementer fra alle disse 

sosiale verdenene og befinner seg i skjæringspunktet mellom dem. Når Selvhjelp Norge har 

utviklet en modell hvor grupper settes sammen på tvers av problemtyper og diagnoser, 

forsterker det sammensattheten. Gruppene blir en form for «cross-over praksis» som 

adresserer problemforståelser på tvers av etablerte kategorier. 

Kompetansesenteret Selvhjelp Norge representerer også en form for hybriditet, en 

institusjonell «cross-over» som plasserer seg både innenfor og utenfor, og dermed imellom, 

etablerte felt. Senteret er verken et rent statlig organ eller en sivilsamfunnsaktør. Det driftes 

av den private stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum (NSF) på oppdrag av Helsedirektoratet og 

finansieres direkte over statsbudsjettet. Til forskjell fra tradisjonelt frivillig arbeid, er 

imidlertid en stiftelse ikke medlemsbasert og NSF driver heller ikke interessepolitisk arbeid. 

Det samme gjelder kompetansesenteret.  

Oppbygging av selvhjelpsarbeid lokalt og nasjonalt representerer en form for sosialt 

entreprenørskap (Brottveit 2014, 2019b, Brottveit et al., 2019a). Sosiale entreprenører 

skaper noe nytt ved å krysse etablerte grenser og etablere forbindelser mellom tidligere 

adskilte felt og praksiser (Barth, 1967). I sin studie av to eksempler på sosialt 

entreprenørskap i Danmark (et fenomen som der går under mange navn; sosial virksomhet, 

sosialøkonomi, samlet sett kalt SE-feltet), peker antropologen Rikke Egaa Jørgensen på at 

«grænsefladeorganisationer» potensielt «(...) kan utfordre den gjengse sektoroppdeling, ikke 

ved at reproducere og dermed bekræfte eksisterende modeller som hybrider 

(kombinationer) der kan «plottes» ind i en typologi eller på en akse og defineres ved graden 

av sociale eller økonomiske logikker, men snarere som mulighedsrum for nye tilblivelser(…)» 

(Jørgensen, 2017, s. 96). Hun kombinerer Turners liminalitetsperspektiv med et begrep fra 

Foucault; heterotopi.336 Det er et løst begrep som Foucault ikke ga en klar og entydig 

definisjon (apropos!), men i større grad eksperimenterte med (Villadsen 2016, referert i 

Jørgensen 2017, s. 97).337 Jørgensen mener begrepet er egnet til å utforske 

                                                      
336 Ifølge Eriksen, tilsvarer Douglas studier av anomalier i kulturelle klassifikasjonssystemer Turners studier av 
liminalfasen i rites de passage: «Begge begreper viser til fenomener som både er utenfor og innenfor, som 
truer den etablerte orden» (T.H. Eriksen, 2010, s. 277). Jeg vil føye til at mens skjelldyret (pangolin) i Douglas 
strukturfunksjonalistiske perspektiv representerer et stabilt fenomen, en permanent anomali, er liminalitet i 
Turners prosessorienterte analyse en bevegelig fase, et risikabelt mulighetsrom for transformative prosesser 
(som samtidig kan være institusjonalisert). 
337 Heterotopier – i motsetning til utopier og dystopier – betegner konkret eksisterende «steder» (fra gresk 
«motsatt sted») som relaterer seg til andre konkrete steder «In such a way as to suspect, neutralize, or invert 
the set of relations that they happen to designate, mirror or reflect» (Foucault 1986, s. 24, sitert i Jørgensen 
2017, s. 97). 
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mulighetsrommet for praksiser som plasserer seg i og mellom sosiale felt.338 Heterotopia 

representerer ikke nødvendigvis radikale brudd eller «alternativer» (i motsetning til 

liminalfasen, som representerer et brudd med den sosiale orden). Begrepet peker heller ikke 

nødvendigvis mot noe radikalt nyskapende, men mer i retning av å organisere en del av den 

sosiale verden på en ny måte:  

Heterotopia organize a bit of the social world in a way different to that 

wich surrounds them. That alternate ordering marks them out as Other and 

allows them to be seen as an example of an alternative way of doing things 

(Hetherington 1997, p. viii, sitert i Jørgensen 2017, s. 97). 

Vi kan se Selvhjelp Norge som en «grenseflateorganisasjon» og vi kan kalle gruppenes 

praksis en «sosial grenseflateteknologi» som får mye av sin identitet ved å «organisere en 

del av den sosiale verden på nye måter».339 De står ikke nødvendigvis i opposisjon til den 

sosiale orden, men har i utgangspunktet trekk av relativt åpne mulighetsrom, av 

heterotopier. I det følgende vil jeg forsøke å vise hvordan dette mulighetsrommet over tid 

på visse måter snevres inn og standardiseres gjennom politiserings- og 

institusjonaliseringsprosesser, mens det på andre måter utvides, gjennom de samme 

prosessene. 

Del I Institusjonalisering i allianse med velferdsstaten 

Selvhjelp Norge  

Selvhjelp Norge (SN) ble etablert i 2006 som et nasjonalt knutepunkt for selvhjelpsarbeid. 

Senteret hadde først form av et to-årig prøveprosjekt, men etter en ekstern evaluering 

(Rambøll, 2008), fikk senteret en fastere form og endret i 2010 status til nasjonalt 

kompetansesenter.340  

Senterets oppgaver er beskrevet i Nasjonal Plan for selvhjelp og i de årlige tildelingsbrevene 

fra Helsedirektoratet:341 

 formidle informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp 

 være koordinator og møteplass for nettverksarbeid 

 styrke det nasjonale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak 

                                                      
338 Jørgensen argumenterer mot normative idéer hvor SE betraktes som en per definisjon positiv, frigjørende og 
nyskapende praksis. Hun viser hvordan gyldige, etnografiske beskrivelser gir et langt mer tvetydig bilde. 
339 Jørgensen lanserer begrepet «liminal grenseflateorganisasjon». Dette betegner muligens i større grad en 
flytende form for organisering enn det selvhjelpsarbeidet er et eksempel på. Til mitt bruk er 
«grenseflateorganisasjon» tilstrekkelig. 
340 Evalueringen tok for seg tiltakene i Nasjonal Plan for selvhjelp (2004), der Knutepunktet Selvhjelp Norge og 
Tilskuddsordningen for selvhjelsprosjekter var de to viktigste. «Kompetansesenter» er ikke en beskyttet tittel. 
Selvhjelp Norge endret selv benevnelsen i 2010. Høsten 2019 ble dette endret til «Nasjonalt kompetansemiljø 
for selvorganisert selvhjelp» (jeg kjenner ikke til bakgrunnen for bytte av tittel). 
341 http://www.selvhjelp.no/no/Om_oss/Selvhjelp_Norge/Selvhjelp+Norge+-
+Organisering+og+oppgaver.9UFRDIXR.ips (lesedato 16.08.18). 

http://www.selvhjelp.no/no/Om_oss/Selvhjelp_Norge/Selvhjelp+Norge+-+Organisering+og+oppgaver.9UFRDIXR.ips
http://www.selvhjelp.no/no/Om_oss/Selvhjelp_Norge/Selvhjelp+Norge+-+Organisering+og+oppgaver.9UFRDIXR.ips
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 innhente, systematisere, utvikle og videreformidle kunnskap – både erfaringsbasert 

og forskningsbasert 

 spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang  

Selvhjelp Norges omfattende erfaringsinnhenting og kunnskapsformidling retter seg mot 

bruker- og interesseorganisasjoner, kommunale og ulike typer offentlige instanser og 

tjenesteytere, arbeidsplasser og enkeltpersoner samt til befolkningen allment, blant annet 

gjennom bredt rettede informasjonskampanjer (LINK Oslo har gjennomført egne kampanjer, 

slik reklamekampanje i kap. 2 er et eksempel på).342 Gjennom senterets virketid er det 

gjennomført et omfattende utviklingsarbeid, først og fremst rettet mot modeller for 

etablering og organisering i ulike, lokale kontekster, samt utprøving av former for 

formidlingsarbeid. Blant annet ulike type kurs, utvikling av en e-læringsmodul og forsøk med 

en «selvhjelpsskole». Senteret arbeider aktivt for å få selvhjelpskunnskap inn i de sosial- og 

helsefaglige profesjonsutdanningene.343 Selvhjelp Norge bestod lenge av et kontor i Oslo, fra 

2010 har man i tillegg opprettet i alt 7 distriktskontorer for å spre kunnskap om selvhjelp, 

drive nettverksbygging og derved støtte opp om selvhjelpsarbeid lokalt. Pr. i dag har 

Selvhjelp Norge 14 ansatte, 7 på hovedkontoret og en leder for hvert av 

distriktskontorene.344  

Det er et viktig poeng at Selvhjelp Norge ikke selv setter i gang selvhjelpsgrupper. Gjennom 

senterets virketid har man vært opptatt av at dette arbeidet skal gjøres lokalt. Senteret 

bistår med kunnskap, er tilgjengelige for spørsmål og for å gi råd ved oppstart av grupper. 

Distriktskontorene er nå regionale spydspisser i dette arbeidet og skal bidra til at 

selvhjelpsarbeid kommer i gang og grupper etableres i deres område. Det kan skje i regi av 

lokale selvhjelpssentre – LINKer – frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler, 

frisklivssentraler, lærings- og mestringssentre og andre instanser, eller etter initiativ fra 

privatpersoner.345 Vektleggingen av at grupper skal startes som lokale initiativ, er et uttrykk 

                                                      
342 I Nasjonal plan fra 2004 ble den overordnede målsettingen for et nasjonalt senter formulert slik: 
«Knutepunktet skal bidra til å samle inn, systematisere og spre den kunnskapen som eksisterer, og vektlegge 
modellutvikling omkring selvhjelp og psykiske helse. Gjennom nettverksarbeid og formidlingsvirksomhet er 
målsettingen å skape synergieffekter på tvers av miljøer» (Sosial- og helsedirektoratet 2004:14).  
343 Som nevnt i introduksjonskapitlet, springer dette ph.d.-prosjektet ut av Nasjonal plan og Selvhjelp Norges 
arbeid for å fremme forskning om selvhjelp. I metodekapitlet gikk jeg nærmere inn på prosjektets relasjon til 
NSF og SN. 
344 En stor del av utviklingsprosjektene ble igangsatt under «Tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter» som 
var et av de virkemidlene i Nasjonal Plan ved siden av etablering av Knutepunktet og en tilskuddsordning for 
forskning. Ordningen virket fra 2006 og i hovedsak til utgangen av 2009, da man i stedet kanaliserte midler til å 
bygge opp strukturen med distriktskontorer. Deler av utviklingsprosjektene er drøftet nærmere i Gotaas (2012) 
og Stokken, Barstad og Thokle (2012). 
345 De siste årene har Selvhjelp Norge ikke arbeidet for opprettelse av flere LINKER, men legger vekt på å få 
frem et bredt spekter av lokale kontaktpunkter for selvhjelp. Pr. februar 2018 har Selvhjelp Norge en liste over 
om lag 145 kontaktpunkter på sine hjemmesider. En stor andel av disse er frivilligsentraler (hvor blant annet 
Angstringen har en lang tradisjon for samarbeid). I tillegg kommer frisklivssentraler, ulike instanser knyttet til 
kommunale tjenester innen psykisk helse og rus, lærings- og mestringssentre, folkehelsekoordinator, frivillige 
organisasjoner (om lag 15) og noen enkeltpersoner 
http://www.selvhjelp.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=1246 (lesedato 14.02.2018). Det vil 
si at selvhjelp er en aktivitet som for disse instansene ofte kommer i tillegg til andre typer aktiviteter, mens 

http://www.selvhjelp.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=1246
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for at man i selvhjelpsarbeid både nasjonalt og internasjonalt har sett det som viktig å sikre 

gruppenes autonomi og selvhjelpsarbeidets karakter av nedenfra-arbeid. Et viktig anliggende 

er også at selvhjelpsgrupper ikke koopteres av profesjonsapparatet (Borkman, 1990, 1999; 

Gotaas 2012, 2019).  

Etter inspirasjon og erfaringer fra LINK Oslo, ble stiftelsen LINK Lyngen etablert i 2008, LINK 

Lillehammer i 2012 og LINK Trondheim i 2014 (LINK Lillehammer og LINK Lyngen er senere 

avsluttet som egne enheter).346 LINKene har svært ulik tilblivelseshistorie, men alle startet 

opp som prosjekter med statlige eller kommunale prosjektmidler (der Norsk Selvhjelpsforum 

har hatt en pådriverrolle) og den videre driften har vært kommunalt finansiert.347 LINKene er 

ikke en del av Selvhjelp Norges organisering, men tett koblet opp til senteret gjennom 

kunnskaps- og informasjonsutveksling og ved at Norsk selvhjelpsforum har overordnet faglig 

og økonomisk ansvar for både Selvhjelp Norge og LINK Oslo, inkludert arbeidsgiveransvar for 

de ansatte.348 LINK Oslo holder til i samme bygning som Selvhjelp Norge. 

Selvhjelpsentreprenørene fremhever at LINK Oslo ble opprettet to år før Knutepunktet, og 

slik ga verdifulle erfaringer til form og innhold i det nasjonale senteret. LINK Oslo har i stor 

grad dannet modell for de senere LINKene og har fortsatt å være en viktig arena for 

generering av erfaringer i Selvhjelp Norges utviklingsarbeid (se kap. 3). 

Norsk selvhjelpsforum 

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum (NSF) ble stiftet i 1998, av en av de ledende aktørene i 

Angstringen (som også var en av grunnleggerne av denne), en psykolog som hadde en rolle 

som faglig støttespiller for Angstringen på frivillig basis og en medarbeider fra det 

prosjektbaserte, tidligere Studiesenteret for selvhjelp (se fotnote nedenfor under bolken 

«Etablering av et felt»). De to selvhjelpsentreprenørene, begge kvinner, fremholder at 

motivasjon for å etablere stiftelsen var å arbeide for å spre og konsolidere selvhjelpsarbeidet 

på nasjonalt nivå og gjøre selvhjelp som redskap tilgjengelig for flere. De hadde personlig 

erfart den transformative kraften i arbeidet og sett hvordan gruppedeltakelse kunne endre 

menneskers håndtering av tilværelsen.  

Etter å ha deltatt i ulike former for nettverksbygging og prosjektutvikling, mente de at det 

trengtes mer permanente strukturer som ikke var avhengig av finansielle svingninger, 

skiftende personell og varierende innsats i de frivillige organisasjonene (en stiftelse har også 

et sterkere juridisk fundament). Selvhjelpsarbeid i organisasjone kom lett i bakevja til fordel 

for interessepolitisk arbeid og andre, mer presserende oppgaver. 

                                                                                                                                                                      
LINK-modellen bygger på selvhjelp alene. En stor del av LINKenes oppgaver knyttet til nettverksbygging, 
erfaringsutveksling og kunnskapsspredning er overtatt av distriktskontorene. 
346 Prosjektet LINK Lillehammer ble avsluttet etter om lag et år og oppgavene innlemmet i den lokale 
frivilligsentralen. Virksomheten ved LINK Lyngen ble lagt ned i 2017, da finansieringen fra kommunen opphørte. 
347 Se Brottveit (2014, 2019b), Feiring (2013, 2019b) og Zeiner (2019) for analyse av de ulike prosessene. 
Prosjekt LINK Vestfold ble ikke realisert som et LINK, men dannet i stedet grunnlaget for et nytt distriktskontor 
(Gotaas, 2012). 
348 LINK Oslo er finansiert av Oslo kommune. Som nevnt, drives senteret av stiftelsen NSF, og er med andre ord 
også en institusjonell konstruksjon (eller partnerskap) med trekk av å være «betwixt and between». 
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I vedtektene for NSF heter det at «Stiftelsens formål er å være en kunnskapsleverandør og et 

nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp».349 Med andre ord et formål 

som er nesten identisk med det senere Knutepunktet. Stiftelsen hentet prosjektmidler både 

fra frivillighetsfeltet gjennom stiftelsen Helse- og rehabilitering og fra Oslo kommune.350, 351  

NSF har vært en pådriver for å løfte frem selvhjelpsarbeid på nasjonalt nivå og på tvers av 

felt og den viktigste samarbeidspartneren for Helsedirektoratet i utarbeidelsen av 

styringsdokumentet Nasjonal plan for selvhjelp, som ble lansert i 2004 og revidert i 2014 (for 

perioden 2014-2018). Etableringen av et nasjonalt, prosjektoganisert «Knutepunkt» var det 

viktigste virkemiddelet i planen fra 2004. I en åpen anbudsrunde ble oppdraget lyst ut og 

NSF fikk oppgaven å drifte senteret.  

Stiftelsens hovedoppgave er å drifte Selvhjelp Norge og LINK Oslo. Det har vært en viss 

overlapping i bemanning av posisjoner: Daglig leder av Norsk selvhjelpsforum har i lange 

perioder også vært daglig leder av Selvhjelp Norge og fylt rollen som daglig leder av LINK 

Oslo. En av SNs sentrale rådgivere (som også var med å etablere stiftelsen) har i flere 

perioder også sittet i stiftelsens styre. 

Som den viktigste aktøren fra frivillighetsfeltet i etableringen av et nasjonalt Knutepunkt, var 

NSF med å legge mange av premissene for senterets form. Som ansvarlig for driften senere, 

har stiftelsen hatt stor innvirkning på den organisatoriske utviklingen av Selvhjelp Norge og 

den forståelsen av selvhjelpsarbeid som senteret har promotert. 

Arven fra Angstringen 
Et viktig bakteppe for NSF og SNs utforming av rammer for selvhjelpsarbeid er erfaringene 

fra Angstringen. I 1986 ble det dannet et løst nettverk av privatpersoner og 

selvhjelpsgrupper under navnet «Bare angst». I tilblivelsesprosessen var det en diskusjon 

mellom de som ønsket å kombinere selvhjelpsgrupper med interessepolitisk arbeid og de 

som ønsket en ren selvhjelpsorganisasjon. Det resulterte etter kort tid i to organisasjoner: 

«Bare Angst», som kombinerte de to aktivitetene, og «Angstringen Norge», som en ren 

selvhjelpsorganisasjon som organiserer et nettverk av angstgrupper landet over og driver 

informasjonsarbeid og kunnskapsutvikling. Denne orienteringen, sammen med ledernes 

egenerfaring relatert til psykisk helse og angst, danner i stor grad en modell for NSF og for 

det senere nasjonale arbeidet. 

Som jeg kommer tilbake til, er definisjonen av selvhjelp i hovedtrekk den samme som 

Angstringens definisjon. Valget om å organisere seg uavhengig av interessepolitisk arbeid er 

også basert på Angstringens modell. At NSF er en privat stiftelse, gir institusjonen andre 

føringer og en annen type spillerom enn medlemsbaserte interesseorganisasjoner i 

                                                      
349 http://www.norskselvhjelpsforum.no/filestore/NSFvedtekter_100314.pdf (lesedato 02.05.2018). 
350 Det var et prosjekt i regi av NSF og finansiert av kommunen, «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker», som 
dannet grunnlaget for etableringen av LINK Oslo i 2004. 
351 Feiring ser fremveksten av tre av selvhjelpsvirksomhetene i Norge: AA, Angstringen og Norsk 
Selvhjelpsforum som kulturelle uttrykk for tre ulike historiske og velferdspolitiske situasjoner (Feiring 2014b). 

http://www.norskselvhjelpsforum.no/filestore/NSFvedtekter_100314.pdf
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frivillighetsfeltet. Stiftelser skiller seg fra selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer 

ved at de verken har eiere (generalforsamling) eller medlemmer (årsmøte). NSFs styre 

utvikler strategien for driften av Selvhjelp Norge i samråd med Helsedirektoratet og 

rapporterer til direktoratet, ikke til en medlemsmasse. Vi kan anta at det gir større 

mulighetsrom for utviklingsarbeid og utprøving av nye strategier enn å måtte forholde seg til 

premisset om medlemsdemokrati og representativitet i en tradisjonell 

medlemsorganisasjon. Samtidig som det kan gi en sårbarhet (overfor myndighetene) å ikke 

ha en egen, finansiell plattform og legitimiteten fra en medlemsmasse i ryggen. 

Velferdsstaten som ramme 

Den nye selvhjelpsbevegelsen, som NSF og SN er uttrykk for, vokser frem i relasjon til 

velferdsstaten (Brottveit et al., 2019a; Feiring 2014a, 2019a; Munn-Giddings & Stokken, 

2012; Zeiner 2014, 2019). Selvhjelpsbevegelsen «er en del av velferdsstatens ekspansjon og 

transformasjon» (Zeiner 2014, s. 9) og tar både opp i seg trekk ved utviklingen, forholder seg 

kritisk til deler av den og er med å gi form til tjeneste- og profesjonsutøvelse.352  

På 1970-tallet bygges de offentlige velferdsordningene ut, samtidig får myndighetene for 

alvor øynene opp for kunnskapen og potensialet i frivillig sektor, spesielt på helse- og 

sosialområdet. Den forsterkete tilliten til frivillige organisasjoner utover på 80-tallet kan 

knyttes til flere forhold, blant annet en generelt sterkere tro på sivilsamfunnets betydning (i 

kjølvannet av kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa), et økende behov for å 

kontrollere velferdsstatens utgifter, samt en tiltro til at «… dei frivillige organisasjonene i 

større grad har evne til å fange opp folk sine auka behov for - og differensiering av tenester 

og hjelp» (Eimhjellen, 2012, s. 11). 

Fra 1980-tallet og utover ble det i stigende grad stilt spørsmål ved velferdsstatens 

ekspansjon. For å møte behovet for modernisering av det som ble ansett som tungrodde 

velferdssystemer, så man til markedet som modell for tjenesteutforming. Bølgen av statlige 

reformer, betegnet som New Public Management (NPM), tok i bruk styringsprinsipper fra 

privat sektor for effektivisering av statlig sektor. Det inkluderte vektlegging av individuell 

valgfrihet der borgerne i stigende grad betraktes som forbrukere, også på helse- og 

velferdsfeltet.  

Parallelt vokser det frem krav om brukermedvirkning i utformingen av helse- og 

velferdstjenestene (jfr. oppvurdering av erfaringskunnskap, se kap. 2).353 Medvirkningskravet 

ble drevet fram nedenifra, fra organisasjonene og brukerne selv og i Norge inkorporert som 

en del av statens moderniseringsprosjekt (Alm Andreassen, 2011).  

                                                      
352 Katz og Bender (1976) trekker lange, historiske linjer fra fremveksten av laug, ulike korporative foreninger og 
arbeider- og fagforeninger i England og USA til dagens selvhjelpsbevegelse. Slike organiserte former for 
«mutual help» dreide seg både om å etablere korporativ makt overfor staten og/eller markedet, ordninger for 
hjelp og forsikring av medlemmene samt utvikling av felles identitet. Andre tidlige eksempler – fra norsk 
sosialpolitisk historie – er organisasjoner for døve og blinde, «(…) som vokste fram som alternativer til 
veldedige og offentlige organisasjoner» (Feiring 2014a, s. 11).   
353 Krav om brukermedvirkning har mye felles med det samtidige kravet om økt forbrukermakt. Man ser en ny 
rolle som «velferdsforbruker» (Olaussen, 2008). 
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Etableringen av selvhjelpsfeltet er et eksempel på hvordan disse utviklingstrekkene finner en 

organisatorisk form - som både kan sees som del av en bred, europeisk trend og uttrykk for 

en mer spesifikk, norsk tradisjon. 

Etablering av et felt354 
Gjennom 1990-tallet ble det satt i gang nettverksarbeid og flere utviklingsprosjekter som i 

stor grad var et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og statlige myndigheter.355  

Jeg skal kun gi en skisse av prosessene som gikk forut for etableringen av Knutepunktet i 

2006: Fra første halvdel av 1990-tallet arbeidet ulike aktører med nettverksbygging og 

kunnskaps- og erfaringsutveksling for å løfte frem og konsolidere selvhjelpsarbeidet i Norge. 

Man så en vekst i ulike typer selvhjelpsvirksomhet, samtidig som det i stor grad ble tegnet et 

bilde av selvhjelpsfeltet som «oppstykket, fragmentert, til dels isolert, og på mange måter 

identitetsmessig presset» (Hjemdal 1996. s. 14; Zeiner 2014). Mange selvhjelpsaktører 

hadde et behov for utveksling og samordning av erfaringer, et ønske som ble støttet og til 

dels også initiert av offentlige myndigheter. 

I denne prosessen samarbeidet frivillige organisasjoner seg imellom og med staten om å 

definere feltet (jfr. ulike utviklings- og nettverksinitiatv beskrevet i fotnote nedenfor). Som 

Zeiner (2014, 2019) viser, var de rene selvhjelpsorganisasjonene opptatt av hvordan feltet 

kunne defineres og avgrenses mot tilstøtende praksiser (først og fremst 

behandlingsapparatet). Det var imidlertid svært ulike posisjoner når det gjaldt 

interessepolitikk, og mellom organisasjoner som var opptatt av selvhjelp som en 

sosialpolitisk aktivitet (slik som Klientaksjonen i Fredrikstad og aksjonsforskningsprosjektet 

Studiesenter for selvhjelp) eller terapeutisk tilnærming (Angstringen Norge), eller begge 

deler (for eksempel IKS). Det var også stor variasjon i hvor stor grad de frivillige 

organisasjonene ønsket en samordning og hvordan den eventuelt skulle se ut. Det var også 
                                                      
354 Jeg henter dette perspektivet fra Zeiner som begrepsfester utviklingen av rammebetingelser for 
selvhjelpsarbeid i Norge som en prosess fra «et fremvoksende felt» til «konsolidering» av et felt (Zeiner 2014, 
Brottveit et al., 2019a).  
355 Viktige utviklings- og nettverksinitiativ var: Studiesenter for selvhjelp i 1992-95, et prosjekt finansiert av 
Sosial- og helsedepartementet ved daværende Norges kommunal- og sosialhøgskole. En hovedmålsetting var å 
fremskaffe kunnskap og erfaringer om selvhjelpsvirksomhet i bred forstand og prøve ut hvordan en form for 
sentermodell kunne gi støtte til selvhjelpsvirksomhet og gruppeaktivitet. I etterkant av studiesenterets 
anbefalinger, tok Sosial- og helsedepartementet initiativ til seminarrekka Selvhjelp på norsk med totalt tre 
samlinger i 1995 og 1996 som i hovedsak samlet frivillige aktører, men også fagfolk innen psykisk helse. Det var 
først og fremst de frivillige som stod for planlegging og gjennomføring. Målsettingen var i første omgang å 
komme sammen og danne et nettverk for erfaringsutveksling og for å drøfte hva selvhjelp er og skal være. 
Arbeidsgruppa «På egne vegne» stod for planlegging av Senter for egenkraftmobilisering og egenerfaring. 
Dette var ikke tenkt som et eget selvhjelpssenter, men selvhjelp – som en lavterskel form for «egenstyrking» og 
«brukerstyrking» – ble sett som et sentralt redskap i arbeidet med å fremme og utvikle empowerment og 
brukermedvirkning. Prosessen med etablering ble videre konkretisert gjennom en samarbeidsgruppe som stod 
bak utredningen av Nasjonalt egenkraftsenter (nytt navn på senteret). Senteret ble opprettet som en 
prosjektorganisasjon finansiert av Sosial- og helsedepartementet under ledelse av FFO i 1998, men ble avviklet 
etter ett år. Sentrale medarbeidere i senteret var med å stifte Norsk selvhjelpsforum i 1998. Det er verdt å 
merke seg at tre nasjonale sentre senere sprang ut av erfaringer fra Nasjonalt egenkraftsenter; i tillegg til det 
senere Knutepunktet Selvhjelp Norge, Erfaringskunnskap.no og NAPHA – Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse innen psykisk helse. 
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ulikt i hvilken grad de så for seg at samordningen skulle foregå gjennom et senter, eller også 

gjennom felles arbeid med begrepsavklaring og metodeutvikling (Angstringen og 

Studisenteret). Det tegner seg i det hele tatt et bilde av et felt med et mangfold av praksiser 

og selvhjelpsforståelser og med stor variasjon i hvilken grad de ulike aktørene så mangfoldet 

som et problem eller en styrke. Sagt på en annen måte; et felt preget av heterotopiske 

praksiser som alle er eksempler på «alternative ways of doing things» (Jørgensen, 2017). 

Når vi ser tilbake, er det i stor grad Angstringens (og til dels Studiesenterets) tilnærming som 

har vunnet frem.356 Man har fått til en nasjonal, koordinerende enhet der arbeid med 

begreps- og metodeutvikling har stått sentralt. 

Når selvhjelpsfeltet utvikler relasjoner til myndighetene, skjer det i stor grad i tilknytning til 

det bredere arbeidet med brukermedvirkning. Blant annet Senter for egenkraftmobilisering 

og egenerfaring (et forsøksprosjekt på slutten av 1990-tallet, se fotnote under) så selvhjelp 

som en lavterskel form for «egenstyrking» og «brukerstyrking» og et sentralt redskap for å 

fremme og utvikle empowerment og brukermedvirkning. Dette stadfestes senere i den 

Nasjonale planen: «Selvhjelp er rettet inn mot egenmestring og brukermedvirkning» (Sosial- 

og helsedirektoratet, 2004, s. 7).  

Sentrale selvhjelpsaktører og myndighetene møtes i en felles visjon for selvhjelpsarbeidet. 

For det første kan selvhjelp fylle behov som strekker seg utover velferdsstatens 

ansvarsområde. Man er nøye med å presisere at selvhjelpsarbeid ikke skal komme i stedet 

for offentlige tjenester:357 «Selvhjelp skal ikke være en avlastning for det offentlige 

hjelpeapparatet, men et supplement eller alternativ til profesjonell hjelp» (Sosial- og 

helsedirektoratet, s. 7). Slik markeres selvhjelpsarbeidets autonomi og avgrensning mot 

behandlingsapparatet. Samtidig som rollen som «supplement» nettopp knytter praksisen 

opp mot profesjonene: «Selvhjelp som en forlengelse av det offentlige tjenesteapparatet – 

som et supplement som styrker tjenesteutøvelsen» (s. 13). 

For det andre vil selvhjelp kunne bidra til at borgerne bedre kan nyttigjøre seg de tilbudene 

som gis. Både gjennom den enkeltes egenstyrking og klargjøring av egne behov, og ved at 

selvhjelpsarbeid fremmer alternativ kunnskap – erfaringskunnskap – og bidrar til å heve 

denne kunnskapens status inn mot profesjonene og tjenestapparatet.358  

                                                      
356 Angstringen og det prosjektbaserte Studiesenteret for selvhjelp var de to aktørene som ivret mest for å gi 
selvhjelpsbegrepet et klarere innhold, tydeliggjøre selvhjelpfeltets grenser og opprette et nasjonalt senter som 
også skulle arbeide for å sikre feltets rammebetingelser (Zeiner, 2014, 2019). AA inntok en motsatt posisjon. I 
tråd med tradisjonen hvor de forholder seg politisk og livsynsmesssig nøytrale, ønsket de en instans som først 
og fremst skulle formidle informasjon og sette deltakere og selvhjelpsgrupper og -organisasjoner i kontakt med 
hverandre, en clearinghousemodell. Andre argumenterte i retning av et praksisnettverk hvor man også skulle 
legge en viss vekt på erfarings- og kunnskapsutvikling (prosjektet Sorg og Omsorg. For en evaluering av 
prosjektet, se bla. Thuen (Thuen, 1993) . 
357 I del II av kapitlet kommer jeg tilbake til at selvhjelp senere bare blir definert som «supplement». 
358 I Nasjonal Plan fra 2004 vises det til opptrappingsplanen for psykisk helse som legger vekt på: 
«(…) forebygging når det er mulig, eller eventuelt søke å påvirke forløp, alvorlighetsgrad og konsekvenser. 
Videre fremheves bla. normalisering, velferd, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet gjennom 
uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (...). Det innebærer respekt for brukerens erfaring og 
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For det tredje, som det fremgår over, presenteres selvhjelp som et enkelt tilgjengelig, ikke-

diagnostisk redskap borgerne kan ta i bruk for å myndiggjøre seg selv, å «sette seg i stand 

til» en rolle som aktive borgere. Opptrappingsplanen for psykisk helse la vekt på et 

«helhetlig menneskesyn, forebygging, pasienten i fokus, økt livskvalitet og deltakelse i 

samfunnslivet gjennom uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv» 

(Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2006, sitert i Godager & Talseth, 2013, s. 23). I 

ettertid viser de sentrale selvhjelpspentreprenørene blant annet til disse visjonene og skriver 

at «Arbeidet med selvorganisert selvhjelp ble et grep og et håndfast svar på noen av de 

målsettingene opptrappingsplanen hadde (…). Den skapte rom for utvikling av den nasjonale 

satsingen» (Godager & Talseth, 2013, s. 23).  

I dette ligger det en forståelse av individet vi kjenner igjen fra drøftinger i tidligere kapitler 

(kap. 2, 5,11). Et personbegrep hvor individet søker å forme seg selv og fremme sin 

subjektivitet, autonomi og mestringsevne for derigjennom å inngå i fruktbare relasjoner til 

omgivelsene. 

Politisering og ekspansjon – i ytterkant av statlige strukturer 

Som nevnt, fremhever Alm Andreassen at kravet om brukermedvirkning vokser fram 

nedenifra, og i Norge blir inkorporert som en del av statens moderniseringsprosjekt. 

Med utgangspunkt i Latours begrep politisering og teori omkring «oversettelse» av en 

praksis til andre kontekster, beskriver Feiring utviklingen av selvhjelpsfeltet i Norge som en 

politiseringsprosess (Feiring, 2014a, 2019a; Latour, 2007). Livsproblemer og sosiale praksiser 

tidligere forbeholdt den private sfære får et «navn», reformuleres og blir til en «sak» og et 

kollektiv anliggende, understøttes eventuelt ved sosial organisering, gjøres politisk relevant 

og kan deretter inkorporeres i ulik grad og på ulike måter i statens styringsrasjonalitet. En 

«sak» kan bevege seg gjennom eller forbli i de ulike stadiene Latour skisserer. 

Selvhjelp som «sak» ble satt på den nasjonale, politiske dagsorden i første halvdel av 1990-

tallet, i samme periode som nettverksinitiativene og utviklingsprosjektene tok form. Første 

gang selvhjelp omtales i statlige politikkdokumenter er i Stortingsmelding nr. 16 (1993-94) 

«Lat ikkje graset gro att mellom grannar. Om videreføring av arbeidet med 

frivillighetssentraler» (Sosial- og helsedepartementet, 1993). Deretter forankres 

selvhjelpsarbeid i ulike politikkdokumenter og beveger seg over tid fra å være definert 

innunder politikkområdet frivillig sektor til psykisk helse, inkludert rusfeltet, til å bli et 

virkemiddel i statens folkehelsepolitikk. Særlig viktig er at selvhjelp blir definert som et 

virkemiddel i «Opptrappingsplan for psykisk helse» i perioden 1998-2008 (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 1998), noe som var sterkt medvirkende til utarbeiding av Nasjonal 

plan i 2004, som igjen dannet grunnlag for etableringen av det nasjonale Knutepunktet i 

                                                                                                                                                                      
den kunnskap og innsikt de har i sin egen livssituasjon – og i hvordan det offentlige tilbud fungerer. Dette er 
tiltak som er innrettet mot å styrke enkeltmenneskets evne og muligheter til å delta i sin egen endringsprosess 
– noe som må være et overordet mål» (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 7). 
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2006.359 Forankringen i en Nasjonal plan var slik avgjørende for feltets etablering og 

konsolidering. 

I denne perioden ser man, særlig i europeisk sammenheng, en utvikling av nye former for 

styringsrasjonalitet, ofte betegnet som overgang fra government (tradisjonell, hierarkisk 

styring) til governance (nettverksstyring). Det utvikles ulike former for samarbeid og 

organisering i krysningspunkt mellom stat, marked og det statsvitere ofte kaller uformell 

sektor (hushold, familie, osv). Disse styringsformene gjør seg særlig gjeldende på helse- og 

velferdsfeltet, hvor staten og frivillige organisasjoner går sammen om å tilby borgerne helse- 

og velferdstjenester (coproduction). En slik «welfare mix» basert på blandingsforhold 

mellom sektorer fremmer hybride organisasjonsformer, med et bein i flere felt, som må 

utvikle evne til å tilpasse seg raskt, i takt med myndighetenes (ofte skiftende) 

styringssignaler (Pestoff, 2014). 

Selvhjelp Norge representerer en form for partnerskap mellom NSF og myndighetene. 

Senteret ble utviklet som en hybrid organisasjonsform og kan forstås som en form for 

indirekte styring (governing at a distance). Slik sett er senteret et eksempel på hvordan 

endringer i styringsrasjonalitet i Norge på mange måter samsvarer med en bredere, særlig 

europeisk utvikling.  

Det er samtidig viktig at mens Selvhjelp Norge plasserer seg i mellom felt, står de ikke på 

utsiden av staten (slik det i større grad ser ut til å gjelde for europeiske eksempler), men har 

en posisjon delvis innenfor offentlige strukturer.360 Når Alm Andreassen hevder at 

brukermedvirkning i NPM-bølgen i Norge ikke ble skilt ut fra staten, men innlemmet i den, er 

dette til forskjell fra for eksempel Storbritannia og Nederland, der «… trenden (har) vært at 

man i stor grad har valgt å trekke helse- og velferdsutfordringene ut av det offentlige 

                                                      
359 Blant de viktigste styringsdokumentene deretter, i tillegg til Nasjonal Plan: Åpenhet og helhet: Om psykiske 
lidelser og tjenestetilbudene, St.meld. nr. 25 (1996-97)  (Sosial- og helsedepartementet, 1997). Den la 
grunnlaget for den helsepolitiske reformen Opptrappingsplan for psykisk helse (1998-2008) (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 1998), hvor selvhjelp, som nevnt over, ble definert inn som et virkemiddel. Deretter er 
selvhjelp forankret i Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken, St.meld. nr. 16 (2002-2003) 
(Helsedepartementet, 2003), hvor ambisjonen om en Nasjonal plan lanseres. Selvhjelp inngår også i 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007) og omtales i Strategiplan for arbeid 
og psykisk helse (2007-2012) (Arbeids- og inkluderingsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet, 
2009), Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid, St. meld. nr. 47 (2008-2009) (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2009), samt i Veileder for frisklivssentraler (Helsedirektoratet, 2015/2011). 
Selvhjelpssaken er videre forankret i folkehelsefeltet gjennom stortingmeldingene: Folkehelsemeldingen. God 
helse - felles ansvar, St. meld. nr. 34 (2012-2013) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013), 
Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter, St. meld. nr. 19 (2014-2015) (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2015) og Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn, St. meld. nr. 19 (2018-
2019) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019). 
360 I Nasjonal plan for selvhjelp kommer selvhjelpsarbeidets posisjon som integrert i myndighetenes politikk 
blant annet til uttrykk i at man søker «Forankring av arbeidet i politiske dokumenter, veiledere og 
retningslinjer, nasjonalt så vel som lokalt (…)» (Helsedirektoratet, 2014, s. 15). Selvhjelp omtales ikke lenger 
først og fremst som «frivillig arbeid». Det er likevel en sterk vektlegging av autonomi: «Selvorganisert selvhjelp 
skal ikke bli en del av det offentlige tjenesteapparatet, men være et selvstendig arbeid som ikke er 
institusjonalisert i de offentlige strukturene» (s. 15). Som jeg viser i dette kapitlet; ikke som en permanent del 
av statens organisering, men som en institusjon i ytterkanten av den, og mellom felt. 
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systemet, i form av kommersialisering og deregulering, mens det i Norge stort sett har dreid 

seg om å reformere det gjeldende systemet» (Olaussen, 2008, s. 121).361 

Dette glir inn i et mer allment mønster. Ifølge Alm Andreassen, kjennetegnes 

innovasjonsprosesser på velferdsfeltet i Norge ofte av at det defineres et behov, en form for 

mangel, som innebærer en kritikk av det bestående, enten åpent eller implisitt. I prosessen 

etableres det nye nettverk sammensatt av aktører med ulike typer kunnskap. De tar ofte 

form av forsøksvirksomhet før de eventuelt går over i mer permanent organisering. Da 

etableres de imidlertid som enheter på siden av «linja» og etablerte styringsstrukturer, det 

vil si i ytterkanten av sosiale felt (Alm Andreassen, 2011). Vi kan legge til at dette genererer 

organisasjonsformer med en hybrid og sammensatt karakter, som pekt på ovenfor. 

Denne generelle «modellen» kan like gjerne gjelde som en spesifikk beskrivelse av 

selvhjelpsfeltets utvikling i Norge. 

En viss likedanning 

Partnerskap mellom staten og frivillighetsaktører representerer en form for indirekte styring, 

der staten til dels styrer gjennom de frivillige organisasjonene. På selvhjelpsfeltet gjennom 

partnerskap med Norsk selvhjelpsforum. 

I denne prosessen har Selvhjelp Norge nærmet seg statens premisser. Ifølge Zeiner (2014) er 

endringene i Selvhjelp Norges organisasjonsstruktur et uttrykk for «likedanning» 

(institusjonell isomorfisme), en homogeniseringsprosess der institusjoner på et felt nærmer 

seg og tilpasser seg hverandre, et vanlig fenomen i samarbeidsprosesser over tid (DiMaggio 

& Powell, 1983). Selvhjelp Norge tar delvis etter statens organisasjonsform og bygger ut en 

vertikal organisering gjennom etablering av modellen med distriktskontorer, mens den 

horisontale modellen, gjennom rollen som node i et nettverk, tones ned (jfr. skiftet fra 

«knutepunkt» til «kompetansesenter»). Deler av arbeidet profesjonaliseres. Ikke gjennom 

formalisert utdanning, men gjennom lønnede posisjoner for formidling av 

erfaringskunnskap.362 Det innebærer en oppvurdering og legitimering av denne kunnskapen. 

Motsatt vei er Selvhjelp Norge med på å bringe erfaringskunnskap inn i stats- og 

tjenesteapparatet, noe som bidrar til endringer i profesjonenes praksis (Gotaas, 2019). 

I de nasjonale styringsdokumentene har selvhjelp gått fra å bli omtalt som et «alternativ og 

supplement til behandling» til bare å omtales som «supplement».363 Denne dreiningen 

                                                      
361 Statsviterne Tom Christensen og Per Lægreid mener Norge lenge hadde en rolle som «reluctant reformer» 
når det gjelder innføring av NPM-reformer generelt (Christensen & Lægreid, 2007) 
362 Fremvekst av roller som profesjonelle selvhjelpseksperter har likhetstrekk med liknende prosesser på 
tilstøtende felt, slik som skolering av brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter i psykisk helsevern (Alm 
Andreassen, 2014). 
363 I Nasjonal Plan for selvhjelp fra 2004, heter det at «Selvhjelp skal ikke være en avlastning for det offentlige 
hjelpeapparatet, men et supplement eller alternativ til profesjonell hjelp» (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 
7). I den reviderte planen 10 år senere brukes ikke lenger uttrykket «alternativ»: «Selvorganisert selvhjelp kan 
brukes både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende samt som et supplement til behandling» 
(Helsedirektoratet, 2014, s. 6). Endringen kan forstås som et uttrykk for politiseringen av 
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sammenfaller med en mer allmenn endring i relasjonen mellom stat og frivillige 

organisasjoner hvor «(…) staten i økende grad knytter organisasjonene tettere til seg 

økonomisk og i større grad kontrollerer og legger føringer for deres aktivitet» (Wollebæk, 

Selle & Strømsnes, 2008, s. 32) og hvor man ser en dreining i de frivillige organisasjonenes 

holdning fra konfliktorientering (interessepolitikk) til konsensusorientering (s. 35). Selvhjelp 

Norges profil uttrykker til dels en slik endring med mindre preg av «alternativ» og eventuell 

«motmakt» og mer av samarbeidspartner.  

I de sentrale selvhjelpsaktørenes forståelse er alliansen med staten en garanti for arbeidets 

egenart og selvstendighet; selvhjelpsarbeid er på den ene siden en levedyktig praksis (det er 

enkelt, anvendelig og med stort endringspotensial for enkeltindividet) og et skjørt fenomen 

som lett kan koopteres eller fragmenteres av tilstøtende praksiser. Arbeidet trenger med 

andre ord en viss institusjonell beskyttelse for å sikres tilstrekkelig autonomi (Gotaas, 2019). 

Et komparativt blikk 

Norge er, som sagt, eneste land hvor det foreligger en Nasjonal plan for selvhjelpsarbeid. 

Om man ser til andre land, er det stor variasjon når det gjelder i hvilken grad og på hvilken 

måte selvhjelpsmetodikk har blitt innlemmet i ulike (velferds)staters styringsrasjonalitet. 

Høgsbro (2012) hevder for eksempel at i Danmark har den eksperimentelle, sosiale praksisen 

– som han mener bør kjennetegne selvhjelpsarbeid – gradvis blitt omformet slik at den nå 

fremstår som en del av profesjonenes inkorporering av brukererfaringer og 

brukermedvirkning. I Tyskland er selvhjelpsgrupper og selvhjelpsorganisasjoner i stor grad 

finansiert gjennom statlige forsikringsordninger for sykepenger (Matzat, 2001-2002, 2006-

2007). Denne modellen er knyttet til at staten i stor grad delegerer implementeringen av 

velferdsordninger til sivilsamfunnsaktører, slik som private forsikringsselskap eller ikke-

kommersielle organisasjoner (Trägårdh, Selle, Skov Henriksen & Hallin, 2013; Zeiner, 

2014).364 I England iveratas nasjonalt nettverksarbeid og kunnskapsspredning nå av en 

uavhengig, veldedig organisasjon som baserer seg på bidrag fra ulike givere og ulike former 

for prosjektarbeid, en stor andel fra helsemyndighetene.365 Mens i USA – hvor man ikke har 

                                                                                                                                                                      
selvhjelpsvirksomheten hvor det, som nevnt over, legges økende vekt på å gi selvhjelp innpass i relevante fag- 
og politikkdokumenter. 
364 Zeiner tilføyer: «I den grad den tyske stat er involvert i fastsettingen av selvhjelpsfeltets rammebetingelser, 
kan vi derfor anta at dette engasjementet vil være mindre direkte enn hva som er tilfellet i Norge» (Zeiner 
2014, s. 8). NAKOS – Nasjonalt kontakt- og informasjonssenter for stimulering og støtte til selvhjelpsgrupper ble 
etablert i 1984 (under et annet navn). Tyskland har vel 300 såkalte Selbsthilfe-Kontaktstellen; lokale 
clearingshouse, bemannet med fagfolk og tett knyttet til helsetjenestene og ordninger for brukermedvirkning. 
Det er samtidig stor oppmerksomhet omkring betydningen av gruppenes autonomi og selvstyring (Matzat, 
2006-2007).  
365 Self-Help Nottingham (nå Self Help UK) vokste ut fra et lokalt initiativ i Nottingham i 1982 til et, fremdeles 
lokalt basert, selvhjelpssenter som nå ivaretar nasjonale nettverksfunksjoner. Oppbyggingen av 
selvhjelpsarbeid i Tyskland og England har visse likhetstrekk; de startet som lokale initiativ i første halvdel av 
80-tallet, ble ledet av profesjonelle og er tett knyttet til helsevesenet. I begge land har selvhjelpsentreprenører 
vært sentrale i å bygge internasjonale nettverk og bidratt med viktige publikasjoner på feltet: Judy Wilson i 
England (1986, 1995) og Jürgen Matzat i Tyskland (Matzat, 2001-2002, 2006-2007). Begge har hatt nær kontakt 
med Norsk selvhjelpsforum. Ellers nevner jeg i kapittel 3 hvordan de norske selvhjelpsentreprenørene hentet 
erfaringer fra England og Tyskland. 
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en velferdsstat av europeisk type og hvor staten har tradisjon for å holde avstand til 

sivilsamfunnets grupperinger – er selvhjelpsgrupper en aktivitet strukturelt skarpere atskilt 

fra statlig sfære  (Munn-Giddings & Borkman, 2005). Her har imidlertid AA og andre 12-

trinnsprogram hatt betydelig innflytelse på behandlingsformer for rus- og 

avhengighetsproblematikk, blant annet gjennom den såkalte Minnesotamodellen, noe som 

ikke er tilfellet i Norge (Vederhus, 2012).366 I det amerikanske rettsystemet kan man for øvrig 

idømmes oppmøte på AA-møter (Mäkelä et al., 1996; Wilcox, 1998). 

I Norge er det en lang tradisjon for at ulike velferdspolitiske initiativ eller bevegelser på 

helse- og omsorgsfeltet oppstår lokalt og inkorporeres i offentlige strukturer, slik 

brukermedvirkning er et eksempel på.  

Det blir ofte fremhevet at et særtrekk ved de nordiske velferdsstatene er de tette 

relasjonene og det nære samarbeidet mellom stat og sivilsamfunn. Landene er karakterisert 

av en politisk kultur og en spesiell samfunnskontrakt historikeren Lars Trägårdh kaller 

«statsindividualisme» (Trägårdh, 1997). I motsetning til kontinentale og amerikanske 

tradisjoner, betraktes ikke staten med et negativt blikk og som en trussel mot individuell 

frihet, men en garantist for den. Den nordiske statsmodellen legger stor vekt på universelle 

ordninger og på å legge til rette for at enkeltindividet skal kunne realisere sitt potensial 

(Rugkåsa, 2011; Vike, 2004). Det innebærer at aktører i det frivillige vil være tilbøyelige til å 

se statlige strukturer og en viss institusjonalisering av erfaringskunnskap som nødvendige 

rammer for å sikre sin autonomi.367 Tillitsforholdet mellom staten og borgerne bidrar til at 

frivillig organisering ofte inngår i allianse med staten, og ikke i opposisjon. Noe som for øvrig 

bidrar til å forklare hvorfor brukermedvirkning i NPM-bølgen i Norge ikke ble skilt ut fra 

staten, men innlemmet i den, som poengtert over. 

Det kan kort fremheves at i de andre, nordiske velferdsstatene er ikke selvhjelpsfeltet 

institusjonalisert i samme grad og på samme måte som i Norge, til tross for de nevnte 

fellestrekk i «statsvennlighet». Som nevnt, mener Høgsbro at selvhjelpsarbeidet i Danmark 

har glidd inn i profesjonenes domene. Praksisen har blitt kooptert, slik Borkman advarte mot 

(1990). Når det gjelder Sverige, har jeg lite informasjon om den senere utviklingen på 

selvhjelpsfeltet.368 Det er imidlertid grunn til å reflektere over i hvilken grad en mer 

                                                      
366 I Norge har AA ikke tradisjon for en sterk posisjon overfor profesjonene. Som nevnt i kap. 1, mener 
Vederhus dette har sin årsak i fagfolkenes skepsis til det som oppfattes som AAs religiøse profil (Vederhus, 
2012). 
367 Jamfør ulike posisjoner omkring forholdet mellom statlige strukturer og frivillig arbeid (Repstad, 1998). Se 
en oversikt i Alm Andreassen (2006). 
368 Som nevnt i kap 2, har Sverige hatt en bred, nasjonal selvhjelpsbevegelse, Länkarna, siden 1945. Kurube 
fremhever hvordan Länkarnas forhold til den korporative, svenske staten har vært sterkt definerende for 
bevegelsens fremvekst og utvikling. Myndighetene har støttet Lenkebevegelsen finansielt siden begynnelsen av 
1950-tallet (Kurube, 1997, s. 252). Uenighet om organisasjonsmodell og grad av samarbeid eller autonomi førte 
til splittelse i 1958, mellom de som støttet en AA-liknende modell i form av en uavhengig og ikke-hierarkisk 
grasrotbevegelse og de som ønsket å arbeide også interessepolitisk. Alle lenkegrupper har likevel (pr. 1997) 
motatt offentlig støtte i mer eller mindre grad, også den delen som valgte en AA-inspirert modell for autonomi 
(Kurube, 1997, s. 255). I 1997 bestod bevegelsen av fire relativt store fraksjoner.  



 

340 

omfattende privatisering av offentlige tjenester enn i Norge er en forklaring på at 

selvhjelpsfeltet ikke har fått en sterkere institusjonell forankring. 

Grenseflateorganisering og governance-unit 

Utviklingen av selvhjelpsfeltet i Norge er et eksempel på en integrerende form for samarbeid 

mellom staten og aktører i frivillighetsfeltet. 

Vi ser at selvhjelsarbeid har beveget seg mellom ulike politikkfelt og tatt med seg deler av 

disse tilknytningene videre. Folkehelse er bredt definert og gir rom for at selvhjelp kan ha en 

vid anvendelse: «Selvorganisert selvhjelp kan brukes både helsefremmende, forebyggende 

og rehabiliterende samt som et supplement til behandling» (Helsedirektoratet, 2014, s. 6). 

Samtidig beholdes en sterk tilknytning til psykisk helse, inkludert rusproblematikk. Ettersom 

folkehelsefeltet er vidt og mangfoldig (og heterotopisk), er det egnet til å romme Selvhjelp 

Norge som en grenseflateorganisasjon og selvhjelpsarbeid som sosial grenseflateteknologi.  

«Selvhjelpssaken» er nå en del av statens styring og virkemiddelbruk innen områdene 

psykisk helse, rus og folkehelse. Senteret representerer en «governance-unit» (Zeiner, 2014) 

som har form av en blanding av sivilsamfunnsaktør og statlig aktør. «Selvhjelpssaken» er 

likevel ikke fullt inkorporert og har ikke nådd et stadium av å være «rutinisert», det vil si en 

selvfølgelig og politisk udiskutabel del av statens oppgaver. Kompetansesenteret må 

begrunne og legitimere sin posisjon og de øremerkede bevilgningene er usikre (særlig utover 

perioden for Nasjonal plan).  

På selvhjelpsfeltet representerer imidlertid Selvhjelp Norge et udiskutabelt «centre of 

authority» (Star & Griesemer, 1989) hvor de – og Norsk Selvhjelpsforum – i dialog med 

Helsedirektoratet – i stor grad definerer og avgrenser feltet og forvalter relevant kunnskap. 

I denne prosessen har man – blant annet ved revideringen av Nasjonal plan - utviklet 

ambisiøse målsettinger for selvhjelpsarbeidet nasjonalt, hvor man søker å «alminneliggjøre» 

selvhjelpsarbeidet slik at det når hele befolkningen på tvers av problemtyper og diagnoser.  

Del II Universalisering og standardisering  

Ifølge sosiologene Hedlund og Landstad har det i løpet av Selvhjelp Norges virketid foregått 

en standardisering av selvhjelpsbegrepet og selvhjelpsforståelse: Basert på tekstanalyse av 

sentrale politikk- og styringsdokumenter (mellom 1998 og 2011) og SNs eget 

informasjonsmateriell, finner de at: «Initially, the definition of self-help and the methods for 

enacting it are fairly open, but in due time the approach changes (…) Self-help has become 

more strongly linked to a specific method” (Hedlund & Landstad, 2012, s. 82). De mener det 

skjedde et skifte i Selvhjelp Norges tilnærming i 2009 (omtrent samtidig med overgangen fra 

«knutepunkt» til «kompetansesenter») hvor: «(…) attention is shifting to expanding the 

objects to be encompassed by self-help and to transform it into a “universal” tool for human 

change” (s. 81). Standardiseringsprosessene er med andre ord kombinert med en 

universalisering av metoden.  
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Jeg slutter meg til Hedlund og Landstads påvisning av en utvikling mot standardisering og 

universalisering. Jeg vil imidlertid ikke se dette i et normativt perspektiv (de virker å være 

kritiske til utviklingen), men legge vekt på hvordan disse prosessene er vevet sammen og på 

mange måter forutsetter hverandre, samt få frem forbindelsene til bredere sosiale og 

kulturelle faktorer.  

Grupper på tvers – hvorfor og hvordan?  

Jeg har tidligere nevnt konkrete erfaringer som lå til grunn for at sammensatte grupper 

oppstod (kap. 3); geografiske avstander og spredt bosetting kan gjøre det vanskelig å samle 

nok deltakere med et spesifikt problem eller diagnose. I Angstringen hadde 

selvhjelpsentreprenørene erfart at angst ofte manifesterer seg i mange former for 

livsproblemer og at ulike angsttyper i samme gruppe gikk bra, ofte bedre. Ved LINK Oslo 

stilte man spørsmål om i hvilken grad det var hensiktsmessig å forhåndsdefinere og 

kategorisere deltakere etter type «problem». Det hang antakelig sammen med at man også i 

hovedstaden erfarte at det kunne være vanskelig å samle nok deltakere med et spesifikt 

«felles problem». 

Sammensatte grupper er, som nevnt, også et resultat av institusjonelle rammer; vi kan anta 

at grupper på tvers forutsetter en viss institusjonell støtte. Det er vanskelig å tenke seg at 

potensielle deltakere vil finne fram til hverandre og kunne danne gruppe uten forankring i et 

felles problem, det vil si en antakelse om at man har et felles utgangspunkt og en form for 

felles identifikasjon. Når et kriterium i tillegg er anonymitet, vil sannsynligheten for 

gruppedannelser utenom bruker- og interesseorganisasjonene eller de rene 

selvhjelpsorganisasjonene være liten. Det finnes eksempler på gruppedannelser organisert 

av privatpersoner uten felles problematikk, men disse tar som regel utgangspunkt i 

eksisterende, sosiale nettverk.369 Mens når en instans går bredt ut og signaliserer at alle med 

«et problem de har behov for å gjøre noe med» er velkomne, og deretter organiserer 

oppstarten av gruppa, er sammensatte grupper en mulighet. Sagt på en annen måte: 

Etablering av grupper som ikke tar utgangspunkt i eksisterende nettverk eller etablerte 

problemdefinsjoner vil som regel kreve en institusjonell ramme. 

Jeg har lagt vekt på at LINK Oslo representerte en ny type ren selvhjelpsorganisasjon som 

verken tok utgangspunkt i spesifikke problemtyper eller var knyttet til interessepolitisk 

arbeid (kap 3). Det ga dem en posisjon hvor det lå til rette for å prøve ut sammensatte 

grupper. De sentrale selvhjelpsaktørene legger vekt på at de ønsket å prøve ut en slik type 

praksis for å gi flere mulighet til å gå i gruppe. I motsetning til organisasjoner som driver 

interessepolitisk arbeid eller har en litt annen definisjon av «selvhjelpsarbeid» og driver flere 

                                                      
369 For eksempel har jeg hørt referert til selvhjelpsgrupper i regi av ulike kirkesamfunn på New Zealand. Hillary 
Clinton har visstnok gått i selvhjelpsgruppe i den amerikanske kongressen. Avisen Vårt land hadde i sin tid 
reportasje om en selvhjelpsgruppe for menn som utgikk fra et nettverk knyttet til et norsk kirkesamfunn 
(gruppa har vedvart i mange år, personlig kommunikasjon). Så langt jeg har informasjon, er ikke disse gruppene 
basert på en definert problematikk. Men deltakerne vil i utgangspunktet dele et sett felles erfaringer og/eller 
en identitetsmessig tilknytning til en type institusjon eller aktivitet. Det unike med Selvhjelp Norges modell er 
at folk uten forbindelse til hverandre kommer sammen på tvers av hva de måtte ha behov for å bearbeide. 
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ulike aktiviteter, slik som blant andre Mental helse, Støttesenteret mot incest eller 

Kreftforeningen, var LINK Oslos legitimitet avhengig av at de fikk etablert grupper. Slik kan 

man si at den institusjonelle formen bidro sterkt til, og kanskje var en forutsetning for, at 

denne – i internasjonal sammenheng – unike type grupper kunne oppstå. 

Institusjonaliseringen på nasjonalt nivå, gjennom etableringen av Selvhjelp Norge, var 

dernest en forutsetning for at modellen senere kunne standardiseres, formidles og spres i 

større skala. 

Mangfold av selvhjelpsforståelser – behov for tydelig klassifisering?   

Vi har sett at det i nettverks- og konsolideringsarbeidet på 90-tallet ble fremmet ønske om å 

finne fram til en felles forståelse av selvhjelpsbegrepet, det vil si en viss generalisering og 

standardisering. Dette ble begrunnet med at det var nødvendig å ha et mer entydig begrep i 

bunn, både for å kunne samarbeide seg imellom og for å spre kunnskap om selvhjelp til 

andre instanser og til samfunnet for øvrig. De sentrale lederskikkelsene i Angstringen var 

blant dem som ivret mest for å løfte selvhjelp som metode ut over spesifikke diagnoser og 

livsproblemer. Senere ble dette stadfestet i styringsdokumentet Nasjonal Plan for 2004: 

«Selvhjelp er et mangetydig begrep på et bredt felt. I det videre arbeidet med styrking av 

selvhjelpsfeltet vil det være viktig å klargjøre begrepet» (s. 9).  

Zeiner stiller spørsmål om i hvilken grad denne strategien bygget på en riktig «diagnose» av 

selvhjelpsfeltet. Hun viser hvordan aktørene på 90-tallet enes om selvhjelpens 

grunnleggende kjennetegn (felles problem, gjensidighet, likeverd, erfaringskunnskap, 

autonomi). Utover dette opererer organisasjonene med definisjoner tilpasset sin 

virksomhet, de er lokale, kontekstuelle og spesifikke (Scott, 1998; Zeiner, 2019). I sin 

undersøkelse av Selvhjelp Norges relasjon til de frivillige organisasjonene over tid, finner hun 

at senteret etter noen år, hvor det leter etter sin form, orienterer seg mindre mot 

nettverksfunksjonen i frivillighetsfeltet og mer mot offentlige instanser (Zeiner, 2014, 2019). 

Parallelt ser man utvikling mot en mer standardisert selvhjelpsmetode. Zeiner mener dette 

både bidrar til, og er et uttrykk for, en dreining vekk fra de frivillige organisasjonene.370 

Det ligger innbakte spenningsforhold i heterotopier, i selvhjelp som sosial 

grenseflateteknologi. Heterotopier har en flytende og sammensatt karakter der 

tvetydigheten kan vendes i ulike retninger, til ulike formål. Som jeg har vært inne på, vil det 

kunne gi seg utslag i at ulike aktører har ulike interesser når det gjelder når, og i hvilken grad, 

                                                      
370 Dette gjenspeiles i overgangen fra å betegne seg som «knutepunkt» til «kompetansenter». Zeiner (2014) 
forklarer dreiningen med at organisasjonene i liten grad ser Selvhjelp Norges arbeid som en ressurs for egen 
organisasjon; de ville trengt at SN i større grad hadde en rolle som knutepunkt/clearinghouse som kunne sette 
dem i kontakt med interesserte og slik øke tilfanget av medlemmer (se også Zeiner, 2019). Jeg vil legge til at det 
kan være flere, ulike årsaker til denne endringen, for eksempel kan det være at de frivillige organisasjonene 
yter lite i samarbeidet og at de ikke finner tid og ressurser til selvhjelpsarbeid, som da mister oppmerksomhet 
til fordel for mer presserende, interessepolitiske oppgaver (jfr. erfaringsbakgrunnen for opprettelsen av NSF). 
En annen kan være at offentlige tjenester og profesjonene er på jakt etter redskap for «empowerment» av 
klienter og i større grad etterspør Selvhjelp Norges erfaring, både for å utvikle og inspirere egen praksis og for å 
kunne foreslå grupper som en mulighet for egne klienter (Gotaas 2012, 2019). Uansett kan utviklingen sees 
som uttrykk for profesjonalisering og likedanning. 
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denne sammmensattheten sees som et problem eller en styrke. Noe som også gir variasjon 

når det gjelder behov for standardisering.  

Universelle ambisjoner 

I takt med den institusjonelle oppbyggingen, har ambisjonene om selvhjelpens 

anvendelsesområde gradvis blitt større. 

Selvhjelp Norge bruker utrykket å «alminneligjøre» selvhjelp. Dette har skjedd på to måter: 

Man søker å nå ut til hele befolkningen med informasjon om selvhjelp som en relevant 

mulighet for alle (voksne) innbyggere. Samtidig har selvhjelpsbegrepet og metoden også blitt 

gjort allmenn ved at man prøvde ut og senere etablerte grupper «på tvers». Det vil si at man 

løsnet opp den tidligere koblingen mellom det å ha en viss type problem og gå i en gruppe 

hvor andre har det (antatt) samme problemet. 

I Nasjonal Plan fra 2004 heter det om målsettingen: «(…) Det overordnede målet med den 

nasjonale planen er å styrke selvhjelpsarbeidet (…). Målet er å gjøre selvhjelp som metode 

tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra 

til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og 

hjelpere» (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 6). 

I den reviderte planen 10 år senere er ambisjonene bredere: «Visjonen for den nasjonale 

satsingen på selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal 

kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår» (Helsedirektoratet, 2014, s. 6).  

Fleksibelt begrep – standardisering av metode 

Parallelt har man foretatt både en avgrensning/presisering og utvidelse av selve 

selvhjelpsbegrepet. Som vi så i kapittel 1, er den overordnede definisjonen av selvhjelp 

formulert i Nasjonal plan og har ligget fast gjennom Selvhjelp Norges virketid: «Selvhjelp er å 

ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det 

i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv 

deltaker i eget liv» (Sosial- og helsedirektoratet, 2004, s. 7). Definisjonen ble formulert av 

Norsk selvhjelpsforum i 1998 og er, som vist, basert på Angstringens selvhjelpsforståelse.  

Dette er en svært vid og generell definisjon som først og fremst uttrykker en grunnholdning 

– eller et ideologisk ståsted – som tar utgangspunkt i individets potensial for å endre seg 

selv, uten å være avhengig av fagekspertise. Interessant nok, refererer ikke definisjonen til at 

dette arbeidet fortrinnsvis skjer i en gruppesetting (en annen, mye brukt definisjon, 

inkluderer det kollektive arbeidet løst, ved å si at selvhjelp «(…) er å gå inn i en prosess 

sammen med andre (…)».371 I Selvhjelp Norges forståelse er ikke selvhjelpsprosesser 

nødvendigvis noe som bare finner sted i en selvhjelpsgruppe, men «(…) representerer en 

måte å tenke og handle på» (LINK Oslo, 2008). I Nasjonal plan fra 2014 sies det at 

                                                      
371 «Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre for 
gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (SN & NSF, 
2001/2009, s. 2).  
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selvorganisert selvhjelp har «(…) et helseperspektiv som kan brukes i selvhjelpsgrupper og 

ellers i livet» (s. 4). I informasjonsmateriellet uttrykkes dette svært generelt: 

«Selvhjelpsprinsippene er en viktig del av den totale helseforståelsen. De kan benyttes som 

verktøy i dagliglivet, og brukes i selvhjelpsgrupper» (Selvhjelp Norge, 2007a). En slik 

tilnærming er, med andre ord, ikke avhengig av at folk først har deltatt i en gruppe for 

deretter å ta med seg lærdommen derfra videre i livet. Denne definisjonen og forståelsen av 

selvhjelp angir en bred og psykologisk, terapeutisk tilnærming som er universell ved at den 

ikke nødvendigvis er festet til bestemte praksiser eller arenaer.372  

Når det gjelder den konkrete fremgangsmåten for selvhjelpsarbeid i gruppene er, som vi har 

sett, selve metodikken formulert i retningslinjer og prinsipper. Disse markerer grensene for 

gruppa utad og legger føringer for prosessene innad (kap. 5 og 9, noe i kap. 7). Med andre 

ord; det overordnede begrepet er vidt og altomfattende, mens retningslinjene er konkrete 

og mer standardiserte, de fokuserer og snevrer inn.  

I 2009 tok Helsedirektoratet i bruk begrepet assistert selvhjelp om nye nasjonale 

retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets utspill gjorde det nødvendig for Selvhjelp Norge 

å markere at selvhjelp slik de forstod det og slik det tidligere var definert i de sentrale 

politikkdokumentene, rommet noe ganske annet. Etter å ha vurdert ulike muligheter i 

samråd med Helsedirektoratet, hentet de frem selvorganisert selvhjelp, et begrep 

introdusert av den danske sosialforskeren Keld Høgsbro på slutten av 90-tallet (Høgsbro, 

1992). Begrepet var også i en periode brukt av Angstringen. «Selvorganisert» peker mot at 

dette er en nedenifra-aktivitet som ikke ledes av fagfolk, men «drives på initiativ fra 

menneskene det gjelder» og «drives av mennesker som har et problem». 

Ved siden av denne avgrensningen mot behandlingsapparatet, har begrepet også blitt 

utvidet. I konsolideringsperioden mellom selvhjelpsaktører på 90-tallet var identifikasjon 

omkring felles problem ett av hovedkriteriene for selvhjelpsgrupper (Zeiner 2014, 2019). I 

første Nasjonal Plan, fra 2004, gis det tre kriterier for selvhjelp, hvor ett av dem er at «(…) 

selvhjelpsgrupper drives av mennesker med felles problem» (Sosial- og helsedirektoratet, 

2004, s. 7). I den andre planen, 10 år senere, er dette omdefinert til «(…) selvhjelpsgrupper 

drives av mennesker som har et problem» (Helsedirektoratet, 2014, s. 4, mine uthevinger).  

Jeg vil presisere at begrepet «selvorganisert selvhjelp» er ment å favne bredt og inkludere 

alle typer selvhjelpsgrupper som ikke har permanent ledelse. Begrepet dekker både 

problem- og diagnosespesifikke grupper og grupper på tvers av problematikk.373 Samtidig 

                                                      
372 Denne alminneliggjøring av selvhjelp, som en generell «måte å tenke og handle på», representerer en tredje 
form for universalisering av selvhjelp, i tillegg til de to beskrevet i bolken over: Å nå ut til hele befolkningen 
med informasjon og etablere grupper på tvers av problemtyper. 
373 Selvhjelp Norges begrepsbruk har hele tiden favnet mer spissete grupper, enten de drives av ulike bruker- 
og interesseorganisasjoner eller rene selvhjelpsorganisasjoner. I Nasjonal plan fra 2014 fremkommer det 
tydelig at Selvhjelp Norge skal spre kunnskap om både grupper på tvers og problem- og diagnosespesifikke 
grupper: «Når enkeltmennesker eller organisasjoner i tiden som kommer, skal starte opp grupper lokalt, vil 
dette kunne skje både ut fra et felles problem og ut fra ulike livsproblemer, alt etter hva som er naturlig og 
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legges det i formidlingsarbeidet stor vekt på den sammensatte gruppeformen, som drives 

etter Selvhjelp Norges prinsipper, det jeg har kalt «SN-modellen» (se kap. 2, 3 og 5). 

Selvhjelp defineres nå som en sosial teknologi med universell gyldighet; den er relevant for 

alle, på tvers av problemtyper. I denne prosessen har entydighet i selve metoden blitt 

viktigere, det er metoden som definerer grensene for selvhjelpsarbeid mot andre praksiser 

og som holder det sammensatte fenomenet sammen. Man kan si at heterogeniteten som 

ligger til grunn for selve gruppearbeidet øker når arbeidet i gruppa relaterer seg til flere 

livsområder og problemfelt; når det ikke er et tydelig definert «inngangsobjekt» som ligger 

til grunn for samtalene. 

På liknende måte som Selvhjelp Norges organisasjonsform har blitt likere statens strukturer, 

kan man si at definisjons- og begrepsarbeidet også går gjennom en «likedanning»; i den 

forstand at standardisering av selvhjelp som metode er tilpasset et styringsbehov, et behov 

for overgripende, universelle og «forenklende» definisjoner som reduserer kompleksitet 

(Scott, 1998). Et «centre of authority» trenger tydelige klassifiseringer for å nå frem politisk 

og kunne formidle på tvers av kontekster. Mens selvhjelpspraksis for de frivillige 

organisasjonene er definert ut fra konteksten det skal brukes i, har SN et behov for en 

universell og sterkere klassifikasjon.374  

Det er imidlertid nødvendig å gå videre enn til å påvise ambisjoner og 

institusjonaliseringsprosesser på selvhjelpsfeltet for å forstå hva denne dreiningen mot 

sammensatte grupper er et uttrykk for og hva som bidrar til at slike grupper finner gjenklang, 

både hos folk som søker seg til grupper, hos samarbeidspartnere og hos myndighetene. Jeg 

vil nå knytte fenomenet «grupper på tvers» til noen aspekter ved bredere, kulturelle 

prosesser og avslutningsvis diskutere føringer det kan gi for arbeidet internt i gruppene og 

for Selvhjelp Norges utadrettete formidlingsarbeid. 

I forlengelsen av dette poenget vil jeg føye til et viktig moment: Selvhjelpsarbeid – i alle sine 

varianter – er en motvekt til ekspertkunnskap, til spesialiserende og diagnostiserende 

prosesser. Med Selvhjelp Norges utvikling av grupper på tvers styrkes denne profilen, man 

legger til rette for fora som i minst mulig grad krever forhåndskategorisering av folks 

problemer. Modellen representerer en åpenhet og tiltro til at folk selv kan finne ut av hva 

«problemet» dreier seg om, og en forståelse av at livsproblemer i stor grad går på tvers av 

etablerte kategorier. Samtidig hviler denne motviljen mot kategorisering på en 

underliggende forutsetning om at personlige problemer forstås innenfor en terapeutisk 

ramme; selvhjelp som sosial teknologi representerer en form for terapeutisk redskap. 

Enkeltdeltakeres problemer defineres for eksempel ikke som resultat av strukturelle, 

                                                                                                                                                                      
mulig i det enkelte lokalsamfunnet. Arbeid med selvorganiserte selvhjelspgrupper i f. eks. Kreftforeningen, 
Diabetesforbundet og andre organisasjoner vil også ha sin naturlige plass. Det samme gjelder for fellesskap 
som Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane» (Helsedirektoratet, 2014, s. 13). 
374 De ulike frivillige aktørene har ikke problemer med at den overordnede klassifiseringen av det sammensatte 
fenomenet er tvetydig og sammensatt, så lenge de kan bruke den på sin måte og til sitt formål (Star & 
Griesemer, 1989). Men de kan få problemer med å identifisere seg med den når den strenge 
metodeforståelsen ikke samsvarer fullt ut med egen praksis (Gotaas, 2019; Zeiner, 2014, 2019). 
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samfunnsmessige forhold og avgrenses fra (men står ikke i motsetning til) interessepolitikk 

og sosial mobilisering. Slik representerer SN-modellen både en oppslutning om visse trekk 

ved samfunnsutviklingen og en motmakt til andre. Modellen bidrar til en psykologiserende 

forståelse av individet og av sosiale relasjoner, samtidig som den gir et alternativt syn på 

terapeutiske prosesser; der individualitet og subjektivitet utvikles i fellesskap, i kollektive 

rom, basert på erfaringskunnskap og uten profesjonell ekspertise. 

Sublimeringsprosesser og «objekttrøbbel» 
Utviklingen av selvhjelpsbegrepet og selvhjelpsforståelsen har paralleller til det 

antropologen Tian Sørhaug i sin nyeste bok betegner som sublimeringsprosesser (Sørhaug, 

2016). Han tar utgangspunkt i sosiologen Simmels begrep sublimering 375 som sikter til en 

«dematerialisering av vår livsverden (…)», der den teknologiske utviklingen «i stadig høyere 

grad distanserer oss fra de konkrete fysiske redskapene vi anvender og omgivelsene vi 

bebor» (Nielsen, 2017, s. 47). Utviklingen av penge- og finansøkonomien er det mest 

åpenbare eksempelet på en bevegelse bort fra forankring av verdier i konkrete, fysiske 

objekter. Med opphevingen av gullstandarden i 1971, fjernet man gull som en ekstern 

referanse og «garanti» for pengenes verdi. Det banet vei for finansøkonomiens utbredelse 

og økte kravet om tro på og tillit til de relasjonelle og ikke-materielle aspektene ved 

økonomiske transaksjoner (med finanskrisen som det åpenbare eksempel på hvordan feltet 

kollapser i det øyeblikk tiltroen forsvinner).  

Sørhaug mener at penger har sublimert (2016, s. 81). Han bruker alkymien som metafor: 

«Sublimering er overgangene fra fast til flytende og særlig fra flytende til damp» (s. 80). 

Penger har gått fra å ha en fast form (mynt) til «flytende» (sedler), til «damp» eller gass 

(virtuell form). Med digitialiseringen har penger blitt usynlige, de har fått form av ikke-

materiell informasjon. Damp er både overalt og ingen steder, den er vanskelig å lokalisere og 

lar seg ikke holdes fast.  

Sørhaug viser hvordan dette er mer eller mindre allmenne prosesser som gjør seg gjeldende 

på mange områder i senmoderniteten, hans andre hovedeksempler er fra arbeidsliv og 

psykiatri. Et vesentlig poeng er at sublimeringsprosesser fører til objekttrøbbel. Slik jeg 

forstår Sørhaug, dreier det seg om at forbindelsene mellom et objekt eller fenomen og 

hvordan og med hva fenomenet representeres, blir mindre tydelig (og mer avhengig av 

relasjonelt arbeid for å overbevise folk om forbindelsene, man må etablere tro og tillit). Det 

blir vanskeligere å påvise hva objektet eller referansen «er». Da gullstandarden forsvant, 

mistet tegnet penger en ekstern, uavhengig og klar referanse. I siste instans kan det bli 

vanskelig å fastslå hva som er objekt og hva som er representasjon, prosesser blir 

selvrefererende.  

Jeg vil føye til at Sørhaugs analyse er én av mange teoretiske tilnærminger for å gripe 

samfunnsutvikling gjennom å analysere generelle endringer i forholdet mellom tegn og det 

som betegnes, mellom referent og objekt. Historiske endringer i relasjonen mellom referent 

                                                      
375 Simmel henter metaforen fra fysikken.  
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og objekt sees som sentrale trekk ved utviklingen til modernitet og senere senmodernitet (i 

teori som konsentrerer seg om tegn og symboler benevnes senmoderniteten som oftest 

«postmodernitet» (Larsen, 2009).376 

På liknende måte kan man si at da selvhjelpsbegrepet og -praksisen ble løsrevet fra definerte 

problemtyper, løsnet man på forbindelsen mellom representasjon og det som tegnet 

representerte. Som vi har sett, fantes det en rekke ulike forståelser og praksiser av 

selvhjelpsarbeid, som i stor grad varierte med type problemdefinisjon og organisasjonen 

som forvaltet dem. Angstringen drev én form for selvhjelpsgrupper, IKS en litt annen, 

Kreftforeningen en annen igjen. Med SN-modellen ble selvhjelp som metode omdefinert til 

et universelt redskap som kunne brukes – i samme, standardiserte form – på tvers av ulike 

livsverdener og livsproblemer. Med Sørhaugs metaforer: Selvhjelp gikk fra fast form (knyttet 

til et spesifikt «objekt») til flytende form (som beveger seg imellom og på tvers av, og kan 

skape forbindelser mellom, objekter).  

Som nevnt over, har Selvhjelp Norge også argumentert for at «selvhjelpsforståelse» er en 

tilnærming og personlig holdning som kan brukes uavhengig av, og utenom 

gruppekonteksten (Zeiner, 2014).377 En slik tilnærming gir selvhjelpsbegrepet en slags 

«gassform», «selvhjelpsforståelse» blir til noe sublimt og altomfattende, en substans som er 

over alt, samtidig som den vanskelig kan lokaliseres (kanskje bare i individet, av individet 

selv). På liknende måte er den overordnede definisjonen også «gass-aktig», den er ikke 

knyttet eksplisitt til en konkret og påviselig praksis (i form av arbeidet i grupper).378  

Som antydet over, kan det fremstå som et paradoks at samtidig med at begrepet selvhjelp 

får en «flytende» form, mister det noe av sin fleksibilitet og blir mer standardisert. Ifølge Star 

og Griesemer, er dette typisk for sammensatte og fleksible fenomener (som de kaller 

grenseobjekter); over tid har de en tendens til å standardiseres og miste noe av sin plastisitet 

(1989). I dette tilfellet er det tydelig at standardiseringen er knyttet til 

institusjonaliseringsprosesser. 

Vi har imidlertid sett at det flytende og fleksible er beholdt når det gjelder den overordnede 

definisjonen (med åpning for ulike «objekter» i samme gruppe), mens det er metoden, selve 

fremgangsmåten, som blir «fast» og brukes til å klassifisere og avgrense mot tilstøtende 

praksiser og sosiale felt. Fra å gjøre bruk av og tilpasse ulike deler av heterotopien til ulike 

formål, forsøker man å redusere metodens tvetydighet og gjøre den mer entydig, på tvers av 

lokale kontekster.  

                                                      
376 Sørhaug påpeker at hans eget perspektiv omkring postmodernitetens opprinnelse ligger nær opp til den 
franske sosiologen og sosialfilosofen Jean Baudrillards analyse og at han i arbeidet med boken med en viss 
skuffelse oppdaget at Baudrillard «(…) hadde sett og sagt nesten nøyaktig det samme allerede i 1976 (…). Det 
er lite sannsynlig at han var den første» (Sørhaug, 2016, s. 26).  
377 Godager og Talseth formulerer det slik: «Selvhjelpsarbeidet har to sett med prinsipper: De som gjelder hver 
enkelt, som kan brukes hver dag, overalt, og de som gjelder spesifikt for arbeidet i selvhjelpsgrupper» (Godager 
& Talseth, 2013, s. 62). 
378 Selvhjelp Norges forståelse har en likhet med Sørhaugs påpekning, stadig med bruk av metaforer fra 
alkymien: «Grunnleggende sett er det den samme substansen som opptrer overalt, men den opptrer i 
forskjellige kvaliteter» (Sørhaug, 2016, s. 79). 
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Samtidig har sublimeringsprosesser, med løsriving av metoden fra spesifikke «objekter», 

gjort selve arbeidet og innholdet i den enkelte selvhjelpsgruppe mer «flertydig», ved at den 

åpner for mange mulige «objekter» eller «referanser».  

«Grupper på tvers» – norske likhetsidealer i en universell velferdstat? 
Ved siden av sublimeringsprossesser, som i dette tilfelle fremmes gjennom en politiserings- 

og institusjonaliseringsprosess, er det grunn til å spørre: Kan utbredelsen av sammensatte 

grupper også henge sammen med kulturelle faktorer og spesifikke verdier som tradisjonelt 

har stått sterkt i det norske samfunn? 

I antropologiske studier i Norge finner man sterke forestillinger omkring likhet. Idealet om 

likhet representerer et kulturelt omdreiningspunkt som gjør seg gjeldende i 

samhandlingskoder på tvers av ulike sosiale felt (Gullestad, 1989, 1992; Vike, 2013; Vike, 

Lidén & Lien, 2001). Ifølge Gullestad, er dette likhetsidealet (egalitær individualisme) 

kjennetegnet av at likeverd i stor grad forstås som sosial og kulturell likhet. For å skille ut de 

to dimensjonene ved likhet, bruker hun betegnelsene equality og sameness. Likhet forstått 

som «equality» rommer statuslikhet, rettferdighet, osv. Likhet som «sameness» innebærer 

sosial og kulturell likhet, å være lik med hensyn på preferanser, verdier og koder for 

samhandling. Likhetsidealet i Norge legger sterk vekt på begge, men særlig uformelle 

samhandlingssituasjoner preges i stor grad av forventninger om «sameness»: 

«Likhetslogikken går i hovedsak ut på at personer i mange sammenhenger må oppfatte seg 

som like for å føle seg like verdige» (Gullestad, 2001, s. 35). Man underspiller ulikhet og 

forskjeller og konsentrerer seg om det som forener, ikke det som skiller. Gullestad setter 

dette i sammenheng med idealer om «ro», «fred» og «harmoni», der man etterstreber 

konsensus og unngår konflikt. I hierarkiske, formelle systemer kan forventningene om 

«sameness» derimot være mindre fremtredende og det vil også være utviklet formelle 

prosedyrer for å håndtere konflikter og interessemotsetninger (men mye tyder på at slike 

systemer også preges av denne typen kulturelle verdier).  

Et viktig poeng hos Gullestad er at når man klarer å skape en situasjonsdefinisjon hvor man 

oppfatter seg som like på viktige måter, gir dette paradoksalt nok grunnlag for at man kan gi 

anerkjennelse til hverandres individualitet, altså hverandres ulikhet. Denne 

samhandlingsstilen – hvor man fremhever og skaper en plattform for samhandling som er 

basert på stor grad av likhet (og ikke for eksempel komplementaritet) og på denne bakgrunn 

åpner for å bekrefte individualitet – kaller Gullestad «forestilt likhet». 

I selvhjelpsgrupper hvor deltakerne rekrutteres på bakgrunn av felles problem, vil det være 

etablert en viss likhet, en felles identifikasjon om et felles «objekt», før man starter i gruppa 

(hvis jeg oppsøker en gruppe for angst, vil jeg regne med at de andre i gruppa også har angst 

i en eller annen form). Grupper på tvers utvider en slik «forestilt likhet» til å gjelde «alle som 

har et problem». Vi kan anta at det vil gjøre arbeidet for felles identifikasjon og å oppnå 

følelse av «likhet» mer krevende, eller i hvertfall annerledes, enn i problemspesifikke 

grupper (men motsatt kan folk med antatt samme problem oppleve at de er mer forskjellig 
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enn de først trodde). Gjennom avhandlingen har jeg diskutert hvordan slike prosesser av 

moralsk fellesskap kan vokse frem i gruppene.  

Jeg vil trekke frem et tilhørende moment knyttet til velferdsstatens utforming og 

påvirkningskraft. Toneangivende forskere omkring forholdet stat-sivilsamfunn i de nordiske 

landene legger vekt på at «(…) betoning på individualism, jamlikhet, etatism och 

universalism har inte bara kommit at genomsyra välfardsstatens konstruktion (..) den har 

också påverkat civilsamhallets normative ideal och konkreta praktiker» (Trägårdh et al., 

2013, s. 24). Man kan si at Selvhjelp Norges selvhjelpsmodell er utformet under sterk 

innflytelse av velferdsstaten og kombinerer disse grunnleggende verdiene på en særegen 

måte. Samtidig går påvirkningen motsatt vei. Som nevnt, har arbeidet med 

brukermedvirkning og heving av erfaringskunnskapens status hatt stor innvirkning på 

profesjoner og tjenesteutforming (Gotaas, 2019).379 

Søking etter indre referanser og felles anerkjennelse 

Gjennom avhandlingen har vi sett hvordan deltakerne kan nærme seg hverandre ved å spille 

ut og omforme sin subjektivitet i et felles, sosialt rom. «Referansen» for dette arbeidet er 

åpent og diffust, det er følelser og emosjoner slik disse er lokalisert i enkeltpersoner, og slik 

de manifesteres i individets sosiale relasjoner (se kap. 5, 6, 8, 9, 10, 11). Følelseslivet i seg 

selv blir referansen.380 Det vil si at referansen i stor grad befinner seg inne i «deg selv», den 

har blitt «intern». Den ligger ikke i dine handlinger knyttet til et konkret, ytre objekt, slik som 

alkoholen i AA.381  

Samtidig er det vesentlig at «den interne referansen» først får en produktiv verdi og et 

transformativt potensial gjennom å anerkjennes av andre. Det er gjennom å formuleres, ved 

å deles og gjøres kollektiv, at forankring av tegnet (symptomet) i referansen (deler av ditt 

følelsesliv) blir synlig, tydelig og «virkelig». Vi har sett at deltakerne leter seg fram for å 

skape forbindelser mellom uttrykk og objekt: «Hvorfor gjør jeg alltid det motsatte av det jeg 

vet jeg bør gjøre?», «Hvorfor er jeg usikker på meg selv og på andre mennesker?», Hvorfor 

klarer jeg ikke å håndtere forholdet til faren min?» Etter hvert knytter deltakerne disse 

reaksjonsmåtene til dype erfaringer, ofte på måter som overrasker dem selv (og/eller andre) 

og som omfortolkes over tid. Både referent og referanse endrer ontologisk status (væren, 

eksistens) ved å løftes ut av individet. Det forutsetter at individet lærer seg å stille seg åpen 

til seg selv og til dels borre i sine subjektive erfaringer og lete etter den interne referansen. 

                                                      
379 Som jeg har vært inne på, er det viktig at det ekvivalente her utvikles mellom personer som er fremmede for 
hverandre; man møtes på like fot og anerkjenner hverandres ulikhet underveis. For å si det med en parafrase 
av Ibsen, man møtes «som menneske, rett og slett». 
380 Leting etter interne referanser er, som Sørhaug viser, et allment fenomen. På selvhjelpsfeltet kan man si at 
for eksempel Angstringen og Mental helse representerer liknende tilnærminger. Objektet er likevel mer 
definert enn i SN-modellen. Sørhaug peker samtidig på at fenomenet angst i seg selv kan forstås som en form 
for sublimering: «Angst er frykt uten objekt» (2016, s. 224). Med andre ord er det kanskje ikke tilfeldig at det er 
aktører fra Angstringen som gjennom NSF og SN har bidratt til en vektlegging av sublimeringsprosesser i 
forståelsen av selvhjelp. 
381 I AAs ideologi gjelder det å holde det ytre objektet på avstand og hindre det i å invadere og ta over selvet. 
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Den enkelte må samtidig kunne stille seg åpen mot kollektivet og reaksjonene som gis og 

bruke andres erfaringer i fortolkningsarbeidet for å skape forbindelser mellom tegn og 

referanse. Slik gis erfaringer form og gyldighet gjennom eksternaliseringsprosesser (jf kap. 10 

og 11). 

Sagt på en annen måte: Hvis kultur forstås som delt kunnskap (Barth, 2002), er prosessene i 

gruppene et eksempel på hvordan subjektive erfaringer (som jo også er kulturelt formet) blir 

gjort til delt kunnskap, de blir gjort «kulturlige» gjennom kollektiv fortolkning og 

anerkjennelse.  

Konsekvenser for formidlingsarbeid 

Når Selvhjelp Norge i stor grad fremmer selvhjelpsgrupper som er sammensatt på tvers av 

problemtyper, kan man anta at det øker kravene til formidlingsarbeidet.  

Grupper tuftet på veletablerte problemområder gir relativt konkrete assosiasjoner om hva 

slike grupper gjør og hvorfor. Spesielt AA-modellen har høy kulturell resonans; form og 

innhold blir også spredt gjennom populærkulturelle kanaler som film og tv.382 Generelt vil AA 

eller brukerorganisasjoner som setter sammen grupper for folk med spesifikke diagnoser 

eller livsproblemer, i mindre grad behøve å begrunne at det kan være fruktbart å komme 

sammen og snakke med andre i (antatt) samme situasjon. Mens grupper på tvers gjør 

umiddelbar gjenkjennelighet og identifikasjon mindre åpenbar. Deltakerne samles ikke om 

et felles «objekt», en tydelig felles referanse.383 Det er med andre ord mindre «forestilt 

likhet» å ta utgangspunkt i. 

Dette gjør at et eventuelt «tiltrekningsprinsipp» vil ha dårlige vilkår. For å nå ut til 

allmenheten, må man for det første informere bredt, slik Selvhjelp Norge gjør i sitt 

formidlingsarbeid.384   

For det andre må man legge ned innsats i å synliggjøre forbindelsen mellom tegn og 

referanse. Sublimeringsprosesser gjør generelt forbindelsen mellom tegn og objekt mindre 

konkret og det krever mer arbeid å etablere og vedlikholde en tro på at det er en relasjon 

                                                      
382 I USA har AA oppnådd en posisjon hvor bevegelsen har blitt en del av nord-amerikansk allmennkultur 
(Mäkelä et al., 1996).  
383 Som vi har sett i analysen av gruppenes abeid, betyr det ikke at felles inngangsproblem alltid oppfattes som 
et felles problem når deltakerne ser nøyere etter. Det som ser likt ut på overflaten, kan vise seg å romme 
ganske ulike erfaringer. Motsatt kan det som virker ulikt, vise seg å ha store fellestrekk. Uansett dreier mye av 
arbeidet seg om å finne frem til gjenkjennbare følelser som er generert gjennom relativt like, eller ulike, 
erfaringer. 
384 Et bredspektret formidlingsarbeid (rettet både mot allmenheten og spesifikke målgrupper, inkludert 
profesjonelle) er i seg selv ikke noe nytt på selvhjelpsfeltet. Studiesenteret for selvhjelp satset i sin tid stort på å 
prøve ut ulike informasjonsformer og -kanaler i sin prosjektperiode: Produksjon av egne tv-programmer for 
lokal-tv, omtale i radio, aviser og ukepresse, avisannonser, foredrag, seminardeltakelse og en egen avis trykket i 
80.000 eksemplarer høsten 1992 (Hjemdal, 1998). Senteret for alenemødre drev også utadrettet 
formidlingsarbeid, blant annet i form av brosjyre, avisoppslag og foredrag i helse- og sosialetaten (Abrahamsen, 
1995). Blant de mindre, frivillige organisasjonene har spesielt Angstringen – i den grad de har hatt midler til det 
– tradisjon for å drive utadrettet informasjonsarbeid. Selvhjelpsentreprenørene bygget videre på mange av 
erfaringene herfra i utviklingen av NSF og SNs formidlingsarbeid. 
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mellom dem. I formidling av selvhjelpsarbeid må man i større grad etablere og forklare 

forbindelsen mellom metoden (representasjonen) og det som skal representeres (objektet, 

«problemet»). Når selvhjelpsgrupper samles om et felles «objekt», gir det et greit bilde av 

referansen for selvhjelpsarbeidet; for eksempel spiseforstyrrelser, brystkreft eller pårørende 

til barn med spesielle behov. Det er kjente referanser som eksisterer uavhengig av 

enkeltindividet. Når selvhjelpsgrupper settes sammen på tvers av etablerte og 

gjenkjennelige «objekter», er referansen og forbindelsen mellom tegn og referanse mindre 

selvinnlysende. Den felles referansen er bredt og psykologisk definert og gir rom for stor 

subjektiv variasjon; å ha et problem som manifesterer seg emosjonelt og relasjonelt.  

I dette arbeidet for å finne forbindelsene mellom tegn og objekt, blir metoden avgjørende. 

Metoden gir fremgangsmåten for å etablere relasjonen mellom tegn og objekt. Den gir 

prinsipper og retningslinjer for å finne ut hva som er objektet, hva som skal forstås som «det 

egentlige» problemet og hvordan det kan endres. Slik fremstår metoden som «tegn», som 

selve representasjonen av selvhjelpsarbeidet, et tegn som refererer til objekter som ikke gir 

seg selv, men må arbeides fram i hver enkelt gruppe.385  

Dette bidrar til å forklare «strenghet» og standardisering i metodeforståelse og hvorfor de 

sentrale selvhjelpsaktørene har vært svært opptatt av språklig presisjon og å utvikle 

treffende formuleringer og slående metaforer for å fremstille form og innhold i 

gruppearbeidet. Språket er her det viktigste redskapet for å etablere forbindelsen mellom 

tegn og referanse. Selvhjelp Norge bruker selv av og til uttrykket «selvhjelpsspråk».386 For 

eksempel er man nøye med at selvhjelp skal omtales som en «mulighet» og ikke et «tilbud», 

som lett assosieres med tjenesteapparatet. Mye brukte metaforer er selvhjelpsgruppa som 

«et mentalt treningsstudio» og «Selvhjelp er verktøyet - selvhjelphjelpsgruppa er 

verkstedet» (se kap. 5, 7, 11).  

I fremstillingen av selvhjelpsarbeid blir det heterogene ved praksisformen til en viss grad 

tematisert på en indirekte måte, ved å fremheve hvordan selvhjelp avgrenser seg fra, og er 

noe annet enn, de sosiale verdenene de har likhetstrekk med. Ved å være i midten, imellom, 

defineres selvhjelpsgrupper som noe annet og som noe eget. Vi har sett at avgrensningene 

gjøres i flere retninger: Mot helsetjenestene; man legger vekt på at selvhjelp ikke er 

behandling. Mot deler av frivilligheten; selvhjelp er ikke brukermedvirkning eller 

interessepolitisk arbeid. Gruppene avgrenses også mot de deler av frivilligheten som driver 

likemannsarbeid; grupper skal ikke ledes, heller ikke av likemenn. Endelig trekkes det en 

grense mot uformelt, sosialt samvær; selvhjelp er ikke «kaffeprat» eller «syklubb» (kap. 9) 

og heller ikke andre former for uformell sosial aktivitet (det Selvhjelp Norge kaller 

«selvhjelpsrelaterte aktiviteter»). 

                                                      
385 Det minner om Sørhaugs påpekning av at sublimering bevirker selvrefererende prosesser. I dette tilfellet ved 
at metoden selvhjelp (tegnet) representerer «selvhjelpsprosesser» (objektet), som er definert ved hjelp av 
metoden. 
386 I en masteroppgave i helsefag analyserer Lundgren Selvhjelp Norges innføringshefte og finner det han kaller 
«självhjälpens retorik» (Lundgren, 2010), (se også fotnote i kap. 5).  
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Heterotopier lar seg ikke gripe som entydige kategorier, ettersom de har en sammensatt og 

flytende karakter. Vanskelighetene med å definere en fast «kjerne» bidrar til at selvhjelp 

ofte defineres ved hjelp av sine negasjoner. Som en fagperson sukket da hun gikk på 

igangsetterkurs: «Jeg synes det er vanskelig å forstå hva selvhjelp er, det forklares hele tiden 

med hva det ikke er!» Hun tok likevel til seg arbeidsformen og satte senere i gang flere 

grupper (Gotaas, 2019).  

Det gis inntrykk av at selvhjelpsarbeidet står konstant i fare for enten å skli ut mot det 

uformelle; bli ufokusert og hverdagslig. Eller gli inn i brukerorganisasjonene og bli ledet, slik 

at det etableres en hjelpetrengende – hjelper relasjon, eventuelt bli satt på sidelinjen i 

organisasjonene til fordel for interessepolitisk arbeid, eller bli tatt over av profesjonene og 

fagkunnskapen. Vi kjenner igjen et grunnleggende tema fra det tidlige nettverksarbeidet på 

feltet og frykten for at selvhjelpsarbeidet vil kunne fragmenteres eller koopteres. Som en 

representant for Angstringen (leder), senere leder av NSF, formulerte det på 90-tallet: 

Med så mange aktører er det viktig å sikre at grunnpilarene i 

selvhjelpsideologien, basert på erfaringsbasert kunnskap, ikke 

fragmenteres. Det genuine innholdet og arbeidsredskapet må ikke viskes 

ut. Det er en sentral oppgave å være selvhjelpsideologiens målbærer i 

samarbeid med aktuelle aktører. Det er både en pedagogisk og praktisk 

utfordring å sikre felles forståelse av selvhjelpsbegrepet, uavhengig av de 

forskjellige aktørenes bakgrunn og dagsaktuelle virkelighet (Talseth, 1999, 

s. 37). 

Dette er ikke en ubegrunnet frykt, i møte med behandlingsapparatet er selvhjelpsarbeidet, 

som poengtert tidligere, den svake part (Borkman, 1990; Gotaas, 2019). 

Mangelen på konkret forbindelse mellom tegn og referanse kan også kaste lys over en 

spennvidde innad i formidlingsarbeidet; mellom på den ene siden en strenghet og 

standardisering når det gjelder metodisk fremgangsmåte, slik jeg har vist over. På den andre 

siden utstrakt bruk av et fleksibelt «følelsesspråk»; ord og uttrykk som appellerer direkte til 

indre tilstander, slik som busskampanjen vi husker fra kapittel 2, der plakaten lister opp 

følelser: «Trist?», «Deppa?», «Sint?», med fler. Senteret gjør også utstrakt bruk av anekdoter 

og historiefortelling om enkeltdeltakeres transformasjonsprosesser; et informasjonshefte 

heter «selvhjelpshistorier».387 Generelt vil formidling av erfaringskunnskap og 

transformasjonsprosesser, uavhengig av felt, nettopp i stor grad måtte skje gjennom 

konkrete beskrivelser av forløp, i dette tilfellet som personlige vitnesbyrd. Det muntlige 

formidlingsarbeidet – slik vi forskerne har observert det på seminarer og konferanser – har 

også vært preget av overbevisningskraft med karismatiske elementer, egnet til å vekke både 

nysgjerrighet og engasjement (Gotaas, 2019).  

                                                      
387 I heftet presenteres deltakerhistorier fra både problemspesifikke grupper og grupper på tvers. 
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Vanskelighetene med å definere en konkret «kjerne» i – og referanse for – 

selvhjelpsarbeidet (utenom metoden) og et ønske om å få frem det transformative 

potensialet i praksisen, gir seg til dels uttrykk i formulering av «læresetninger» om hva 

selvhjelp «er». Noen eksempler på slike selvhjelpssetninger som ofte brukes i 

formidlingsarbeidet (se også kap. 5):  

«Selvhjelp er å ta i bruk egne krefter» 

«Selvhjelp er å ta ansvar for eget liv» 

«Selvhjelp er å gå fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv» 

«Selvhjelp er å se problemet som ressurs» 

Til sammen illustrerer den retoriske stilen at man forsøker å vekke folks interesse og 

gjenkjennelse (inne i seg selv). Det innebærer et arbeid for å vise sammenhengen mellom 

tegn og referanse, å overbevise om og å sannsynligjøre en forbindelse som ikke umiddelbart 

fremstår som åpenbar.  

Oppsummering 

Jeg har ønsket å vise hvordan den unike modellen med grupper på tvers av problematikk er 

knyttet til en særegen form for politisering og institusjonalisering av selvhjelpsarbeid.  

Utvikling av den begrepsmessige og institusjonelle modellen er tett koblet til utviklingen av 

den norske velferdsstaten, som en «generøs» stat med ambisjon om universelle ordninger 

som søker å støtte oppunder innbyggernes autonomi og evne til å mestre seg selv og sin 

livssituasjon. Samtidig sees selvhjelp som en praksis som kan virke til å avlaste og begrense 

omfanget av velferdsstatens virkeområde. Ikke ved å erstatte offentlige tjenester, men ved å 

redusere behovet for bruken av dem (og ved at folk kan bruke dem mer hensiktsmessig). 

Selvhjelp defineres også som en praksis som kan bidra til å forbedre tjenestene ved å 

produsere og synliggjøre erfaringskunnskap.  

Gjennom kapitlet har jeg lagt vekt på Norsk Selvhjelpsforum og Selvhjelp Norges roller som 

eksemplifiseringer av et særegent forhold mellom stat og frivillige organisasjoner i Norden 

og Norge spesielt. De er uttrykk for en samfunnskontrakt med tradisjonelt stor grad av tillit 

mellom stat og borgere, og mellom stat og frivillige organisasjoner, med tradisjon for 

alliansebygging og inkorporering av lokale og frivillige initiativ i statens styringsstrukturer, 

spesielt på helse- og velferdsfeltet. Selvhjelpsarbeidet er et eksempel på denne type prosess. 

Karakteristisk er også at den nasjonale delen av arbeidet inkorpores, men i en usikker 

posisjon i ytterkant av statens styringsstrukturer. Over tid leder denne posisjonen til en viss 

likedanning og tilnærming til statens rasjonalitet, en utvikling som gjelder det brede feltet av 

frivillige organisasjoner generelt. Samtidig ser selvhjelpsentreprenørene alliansen med 

staten som en måte å sikre selvhjelpsarbeidets levedyktighet og autonomi mot trusler om 

fragmentering eller kooptering. En rød tråd gjennom senterets virketid er at grupper skal 

være lokale initiativ og selvstyrte enheter etter en eventuell igangsettingsperiode. 

Fremveksten av den grensekryssende modellen for gruppearbeid og institusjonaliseringen av 

rammer for selvhjelpsarbeid på nasjonalt nivå er sosiale former med en hybrid og 
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sammensatt karakter og kan betegnes som henholdsvis en sosial grenseflateteknologi og en 

grenseflateorganisasjon. De har trekk av heterotopier, praksiser som befinner seg i og 

mellom felt og som henter mye av sin identitet og legitimitet ved «å organisere deler av 

verden på nye måter». Slike former for en slags flytende hybriditet er typisk for sosialt 

entreprenørskap under senmoderne og nyliberale styringsformer. Selvhjelp Norge har evnet 

å bruke posisjonen betwixt and between og fremstår som et «centre of authority» på 

selvhjelpsfeltet. I samarbeid med staten har man utviklet omfattende ambisjoner hvor man 

søker å «alminneligjøre» selvhjelpsarbeid, på to måter: Å nå ut med informasjon til hele 

befolkningen og utvikle en universell og standardisert selvhjelpsmetodikk på tvers av 

problemdefinisjoner (man kan si at selvhjelp som grenseflateteknologi utvides og innsnevres 

samtidig). Jeg forsøker å vise hvordan en slik modell kan forstås som uttrykk for generelle 

utviklingstrekk i senmoderniteten i form av sublimeringprosesser, prosesser som endrer 

forholdet mellom tegn og objekt til et mer «flytende» forhold. Praksisen med «grupper på 

tvers» knytter også an til tradisjonelle, norske verdier omkring likhet.388 Til slutt ser vi 

hvordan dette gir betingelser for hvordan selvhjelp forstås og formidles. 

Vi kan gå tilbake til episoden fra innledningen i kapittel 2, der vi fulgte Stians vei inn i en 

selvhjelpsgruppe, via reklameplakater på rødbussene i Oslo. I arbeidet med å nå ut til hele 

befolkningen på tvers av problemtyper, har Selvhjelp Norge, og også LINK Oslo, prøvd ut og 

tatt i bruk en rekke ulike formidlingskanaler, blant annet bredt anlagte 

informasjonskampanjer. Det var en slik plakat fra LINK Oslo som «traff» Stian på hans vei 

gjennom byen og ledet ham inn i en selvhjelpsgruppe. Stians senere personlige utvikling 

innenfor rammene av en gruppe henger slik sammen med institusjonalisering av 

selvhjelpsfeltet og de veivalgene som er tatt i denne prosessen; der man har utviklet en 

ambisjon om å nå ut til flest mulig mennesker og å forme grupper som tar for seg minst 

mulig forhåndskategoriserte livsproblemer.

                                                      
388 I forlengelsen av drøftingen av «norske likhetsidealer» kan man spørre: Kan det være at den type 
sublimeringsprosesser vi har sett på selvhjelpsfeltet lettere institusjonaliseres og integreres i staten fordi de 
finner resonnans – ikke bare i nyliberale utviklingstrekk, men i tradisjonelt «norske» verdisystemer? Sagt på en 
annen måte: Kan et likhetsideal der verdier gjøres «ekvivalente» på tvers av kontekster, representere et 
mottakelig jordsmonn for nyliberale formasjoner? Nettopp fordi kjennetegn ved nyliberalismen/ 
senkapitalismen er å kunne konvertere verdier fra kontekst til kontekst, å gjøre verdier og kontekster 
kompatible. 
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Kap. 13 Konklusjon 

 

Det tar veldig lang tid før jeg blir trygg, før jeg tør å åpne meg … Jeg har tross alt lært å 

snakke, å fortelle om ting uten å føle den voldsomme skammen, og også å sette grenser, 

kunne si hva jeg mener, si hva jeg føler. Akkurat følelsene der og da, for eksempel hvis noen 

sa noe sårende. Det å kunne si at det du sa nå, det såret meg. Og jeg har kunnet fortelle om 

ting som jeg tidligere ikke har fortalt til noen (deltaker). 

Ritual exchanges build mutual respect (…) exchange turns people outward (Sennett, 2003, s. 

226).  

I denne avhandlingen har jeg undersøkt sammenhenger mellom transformasjon og former 

for gjensidighet. Jeg har forsøkt å få frem kompleksiteten i sosiale samspill der målsettingen 

er personlig transformasjon innenfor en kollektiv ramme. Samhandlingen i gruppene er 

basert på en egalitær struktur med stort rom for individuell autonomi hvor det er avgjørende 

at det bygges tillit ved at deltakerne våger å ta risiko og gjøre seg sårbare for hverandre. 

Slike prosesser er avhengig av at gruppene får til et bytteforhold i form av balansert, 

transformativ gjensidighet. Jeg har undersøkt dynamikken i slike samspill og forsøkt å 

identifisere mekanismer som fremmer eller hemmer gjensidighet og transformative 

prosesser. Jeg har diskutert variasjon gjennom eksempler hvor slike balanserte, dynamiske 

bytteforhold utvikles, tilfeller der grupper delvis får det til og tilfeller der 

utvekslingsprosessene stopper opp og gruppa oppløses. 

Vi husker at psykiaterne Yalom og Leszcz viste til Freuds sammenlikning av sjakk og 

psykoterapi: man har tallrike analyser av åpnings- og avslutningssekvenser, mens det er 

påfallende lite kunnskap om «the middle game» (kap. 1). I kvalitative studier av 

selvhjelpsgrupper, inkludert antropologiske, er det også få beskrivelser av konkrete 

samhandlingsforløp i grupper over tid. I denne avhandlingen har jeg forsøkt å trenge inn i 

«the middle game», å lete etter samhandlingsdynamikk og virkningsmekanismer i selve 

hovedfasen. 

Selvhjelp er en praksis som på ett plan fremstår som enkel, som en lite krevende «sosial 

teknologi»: En liten gruppe mennesker sitter i en sirkel, rundt et bord og snakker sammen 

om seg selv og livene sine. På et annet plan representerer dette sosiale rommet intrikate og 

krevende former for sosialt bytte. Samhandlingslogikken har likhetstrekk med det Richard 

Sennet kaller «social jazz» (2003, s. 259-260), en løs samhandlingsstruktur basert på enkelte 

grunnregler, der det er opp til deltakerne i fellesskap å fortolke hverandre og improvisere 

fram samspillet og derigjennom skape nye mønstre. 

Rites de passage i «prosjektsamfunnet» 
Gjennom avhandlingen har jeg argumentert for at selvhjelpsgrupper representerer en form 

for senmoderne healingritual av transformativ karakter. Den rituelle formen har strukturelle 
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likhetstrekk med klassiske overgangsritualer, særlig av type initieringsritual. Dette er ikke et 

originalt poeng, mange har sett perspektivet som nyttig for å belyse transformative 

prosesser knyttet til ulike terapeutiske praksiser: For eksempel Frank og Frank om 

helbredelsesritualer generelt (1991), Davies om psykoterapi (2012), og Brottveit i analyse av 

nettverksmøter i psykiatrien (2013b). Blant de få antropologene som har studert ulike typer 

av selvhjelpsgrupper, har de i begrenset grad gjort bruk av modellen (Fainzang, 1994; Seltzer 

& Gabor, 2009). Her forsøker jeg å anvende teorien mer systematisk for å belyse dette 

spesifikke grupperitualets forløp og innretning. Ved å knytte sammen teorien om rites de 

passage med teori om transformerende helbredelsesritual og perspektiver omkring ulike 

tradisjoner for håndtering av følelsesmessig smerte, tegnes konturene av en teoretisk 

plattform som jeg mener er egnet til å få frem både empiriske særtrekk ved 

selvhjelpsgrupper, og hvordan praksisen i gruppene knytter an til brede tema omkring 

kulturelle formasjoner i senmoderniteten. 

Den liminale midtfasen er særlig elaborert i initieringsritualer. Det er her selve 

transformasjonen foregår. Novisene samles i et forum markert med sterke symbolske og 

fysiske grenser (i gruppene i form av taushetsplikt, anonymitet, møter som finner sted på en 

avsondret arena) for å gi rom for risikofylte og utprøvende prosesser i et beskyttet, sosialt 

rom. Det liminale er en tilstand av å være «betwixt and between», man går fra noe kjent til 

noe ukjent. Det stilles spørsmål ved, og kan snus opp ned på, vante kategorier. Deltakerne 

må håndtere usikkerhet og «uorden». Liminalitet – særlig i ikke-tradisjonelle samfunn – 

åpner for refleksivitet, kreativitet og nyskaping. 

Sammenliknet med tradisjonelle initieringsritualer, er det særlig to karakteristika som trer 

frem som spesielle for selvhjelpsgrupper av SN-type: For det første, at et kollektivt ritual som 

er innrettet mot personlig transformasjon er preget av en såpass åpen, rituell grammatikk 

som det i stor grad er opp til novisene selv å utvikle. Igangsetteren, den rituelle eksperten, 

innvier deltakerne i grunnleggende prinsipper for samhandlingen og søker «å gjøre» reglene 

gjennom egen fremferd. Deretter trekker eksperten seg tilbake og overlater utforming av 

liminalfasen til deltakerne selv.  

For det andre, og sterkt sammenvevet med det første: Målet for ritualet er ikke konkret 

definert; det venter ingen fastlagt, ny identitet eller status deltakerne kan tre inn i når 

ritualet er gjennomført. I Selvhjelp Norges virkningsteori er det på mange måter selve veien 

som er målet, å komme i gang med og vedlikeholde en endrings- og læringsprosess. Dette til 

forskjell fra et liknende egalitært fellesskap med transformerende målsetting: Anonyme 

Alkoholikere. Her har rituell ekspertise en mer permanent rolle i form av erfarne «elders», 

ritualets form (hovedgrammatikk) ligger i prinsippet fast (med rom for lokale tilpasninger) og 

målet er konkret og entydig: å slutte å drikke og erverve en identitet som tørrlagt 

alkoholiker. Deretter er målsettingen å vedlikeholde og å «slå seg til ro» i denne identiteten, 

i et støttende fellesskap.  
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I internasjonal sammenheng, og i kontrast til grupper som settes i gang av bruker- og 

interesseorganisasjoner, er det unikt at deltakerne i grupper av SN-type settes sammen på 

tvers av hva slags type problem de ønsker å bearbeide. Felles for deltakerne er en 

motivasjon om å endre noe vesentlig i tilnærmingen til egen livssituasjon. Mange av 

deltakerne står i relasjoner og livssituasjoner som oppleves som liminale, eller som står på 

terskelen til å bli det, eller man er i ferd med å tilvenne seg en ny identitet (som for 

eksemepel kronisk syk, arbeidsløs, nyskilt). Mange sliter med forventninger og krav som 

oppleves som store, uklare og grenseløse. Det vil si at «objektet» for arbeidet er vidt definert 

og på ett nivå kan variere ganske mye mellom deltakerne i gruppa. På et annet nivå er 

objektet felles definert i den forstand at deltakerne søker å finne frem til måter for bedre å 

forstå og håndtere seg selv og sine relasjoner. Fellesnevner for gruppearbeidet er 

deltakernes selvarbeid; arbeid med egen subjektivitet og eget selv. Å delvis utforme og ta 

ansvar for den kollektive formen hvor dette arbeidet skal foregå, selve den rituelle 

grammatikken, betraktes av Selvhjelp Norge som en vesentlig del av læringsprosessen og 

selvarbeidet. 

Gruppene har fellestrekk med overgangsrituelle praksiser i det som den danske filsofen 

Anders Fogh Jensen kaller prosjektsamfunnet. Mens industrisamfunnet var preget av et 

«disiplinsystem» basert på regler som man kunne lære seg og i stor grad følge, er dette i stor 

grad erstattet av et «prosjektsystem». Dette er basert mer på en underliggende «stil» enn av 

eksplisitte regler, noe som betyr «(…) at man ikke længere kan gå frem efter manualen eller 

reglen, men må gå frem i et førstegangsforetagende. Man må, sagt lidt forslidt, opfinde 

forfra hver gang» (Jensen, 2009, s. 17). Dette er en annen måte å begrepsfeste og vektlegge 

visse organiserende prinsipper ved det Bauman kaller «flytende modernitet».389  

Disiplinsystemet og prosjektsystemet vil ofte samvirke. I selvhjelpsgruppene er det noen få, 

absolutte regler som det ikke kan forhandles om (det gjelder først og fremst grensene rundt 

gruppa; taushetsplikt, anonymitet, grupper lukkes etter oppstart). Igangsetteren 

viderebringer akkumulert erfaringskunnskap om hvordan «stilen» kan gjøres, gjennom sin 

fremferd, ved en mester/svenn-modell for læring. Akkumulert kunnskap formidles også 

gjennom Selvhjelp Norges utadrettede formidlingsarbeid. Utover det må hver gruppe 

«oppfinde forfra hver gang». Mens i AA ligger formen relativt fast, nye deltakere 

innsosialiseres i en lite forhandlingsbar, rituell grammatikk. I SN-gruppene må deltakerne 

sammen utvikle stilen, finne rytmen for samhandlingen. De undersøker og forhandler om 

hvordan de «løsere» og mer «tolkbare» reglene kan praktiseres; hva innebærer det, og 

hvordan får man til, å «snakke ut ifra seg selv», ta utgangspunkt i «her og nå», og «å ikke gi 

råd»? Disse anbefalingene er retningsgivende for hvordan deltakerne kan lære å lete fram og 

uttrykke reaksjoner og emosjoner, forholde seg i relasjoner og kunne forvalte egen og 

andres autonomi samtidig som man bygger et moralsk fellesskap. 

                                                      
389 Man kan se Baumans flytende modernitet som en parallell til prosjektsamfunnet og fast modernitet som en 
delvis parallell til disiplinsamfunnet.  
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Social jazz  

Vi kan her ta jazzmetaforen et hakk videre som illustrasjon på sosialt samspill. Sosiologen og 

jazzmusikeren Frank J. Barret går mer detaljert og analytisk til verks enn Sennet når han 

fremhever hvordan jazz er basert på et minimum av uttalte regler, med maksimalt rom for 

individuell autonomi, noe som både krever og fremmer kreativitet og improvisasjon. En slik 

samhandlingslogikk krever vilje til finstemt lytting og til fortolkning av andres intensjoner. 

Man må lære å tilpasse seg og samtidig kunne ta plass og spille solosekvenser, musikerne vil 

skifte på å ta en ledende posisjon og en lyttende og oppfølgende posisjon. De må tørre å ta 

sjanser og prøve seg fram i hvordan deres bidrag kan utformes.390 Man kan si at på liknende 

måte som i det liminale, er nye fortolkninger avhengig av at deltakerne sier «yes to the 

mess» (Barrett, 2012). 

Som nevnt i introduksjonskapitlet, har forskning på terapeutiske virkningsmekanismer vist at 

man i psykiatrien grunnleggende sett vet svært lite om de generelle faktorene for 

helbredelse (og personlig transformasjon), det eneste man med sikkerhet kan slå fast, er at 

selve relasjonen mellom behandler og pasient er av avgjørende betydning, mer eller mindre 

uavhengig av terapeutisk metode (Wampold & Imel, 2015). I selvhjelpsgrupper, hvor man 

ikke føres gjennom hovedfasen av rituell ekspertise eller «elders», er 

samhandlingsdynamikken basert på at alle veksler på å ha roller som giver og mottaker 

(hjelper-terapeut-prinsippet) (Borkman, 1999; Riessman, 1965, 1976). I selvhjelp som 

«metode» vil alle deltakere kunne ta roller som potensielt har terapeutiske funksjoner. Det 

vil si at alle relasjoner vil være av betydning for gruppas virkemåte og for det terapeutiske 

utbyttet.  

Prinsipper om veksling av roller gjelder også i AA, men sammenliknet med AA-grupper, 

praktiserer SN-gruppene mindre formaliserte former for utveksling og gjensidighet. I AA er i 

store trekk cross-talk ikke tillatt, deltakere legger i prinsippet historier inntil hverandre i en 

sirkel og kommenterer ikke andres fremlegginger direkte. I SN-grupper går samtalene på 

kryss og tvers. Som i jazzen er «feedback non-linear», noe som fremmer «unexpteced 

behaviour» og «development of novelty» (Barrett, 2012). Hver gruppe lukkes ved oppstart 

og forhandler fram grammatikken for denne utvekslingen. I AA praktiseres turn-over av 

medlemmer; det kan man lettere gjøre når grammatikken i samhandlingen i mindre grad er 

et forhandlingstema. 

Samlet sett kan vi si at en egalitær struktur uten permanent, rituell ekspertise, med en 

relativt åpen, rituell grammatikk, rettet inn mot å fremme nye tolkninger og transformative 

prosesser, gir en samhandlingsstil med høy grad av kompleksitet i de sosiale bytteformene.  

                                                      
390 Den relativt åpne og ubestemte formen innebærer at det er takhøyde for å gjøre feil; de sees som en kilde til 
læring. Barret siterer Miles Davis: «If you’re not making a mistake, it’s a mistake» (Barrett, 2012, s. 43). Det er i 
stor grad opp til kollektivet å bruke feil kreativt, en uventet vending gir råstoff å spille videre på, noe som gir 
anledning til å utvikle samspillet i nye retninger. 
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Tillit og sosialt bytte 

I en jazz-session kan fremmede musikere komme sammen for første gang og spille bra 

sammen. De besitter allerede nødvendig tillit til hverandre, ut fra en forventning om at alle 

har en felles kompetanse og en vilje til å anvende den på best mulig måte i fellesskapet. I 

selvhjelpsgrupper betraktes man i utgangspunktet som (tilstrekkelig) kompetent i kraft av 

erfaringskunnskap og ved å besitte en uutnyttet ressurs i form av «problemet». Men 

deltakerne kjenner ikke til de andres erfaringer («kompetanse») og eventuelle vilje til å gjøre 

bruk av dem. Gruppearbeidet dreier seg i stor grad om å bli kjent med hverandres erfaringer 

og bygge felles forventninger (kultur) om hvordan denne kunnskapen kan tas i bruk. Tillit må 

i hovedsak bygges fra grunnen av.  

Et gjennomgående tema i avhandlingen er hvilke betingelser som må være til stede for å 

skape tillit og hvordan generering av tillit (og mangel på tillit) er knyttet til utøvelse av sosialt 

bytte.  

Selvhjelpsgrupper er små enheter organisert med en egalitær struktur der gjensidighet er 

basert på, som sagt, at deltakerne inntar skiftende, men likeverdige posisjoner som 

«hjelper» og «den som blir hjulpet», som givere og mottakere. Den sosiale formen 

kombinerer egalitet med stor grad av individuell autonomi: Deltakelse er frivillig, exit er en 

permanent mulighet og ingen står i en posisjon hvor de disponerer ressurser (formelle, 

symbolske eller materielle) til å bestemme over andre. Fravær av hierarki forutsetter sterkt, 

moralsk fellesskap og enighet om grunnregler. Dette har likhetstrekk med organiserende 

prinsipper for jeger- og sankersamfunn som motvirker akkumulering av ressurser og 

monopolisering av makt. Her er deling en dominerende bytteform: gjensidighet (resiprositet) 

og moralsk fellesskap genereres gjennom umiddelbar deling av ressurser.  

I selvhjelpsgruppene jeg har studert, kombineres disse prinsippene for anarkistisk solidaritet 

imidlertid med en målsetting om transformasjon; deltakerne søker å transformere seg selv 

og sine sosiale relasjoner. Samhandlingsformen tar sikte på å få til en dynamikk der gruppa 

balanserer egalitet og tilstrekkelig symmetri seg imellom med at alle deltakerne tar risiko og 

viser sårbarhet. Det innebærer også en mer eller mindre permanent utvikling og 

tranformasjon av kollektivet. I samtalene kan det åpent bli stilt spørsmål ved gruppa som 

moralsk fellesskap hvor den rituelle grammatikken kan tas opp til refleksjon og eventuelt 

revisjon. 

Med andre ord; transformasjon, som innebærer stor grad av risiko, er avhengig av 

tilstrekkelig tillit til prosessen, av håp (Frank & Frank, 1991) og forventning om bedring (Vike 

& Haukelien, 2017). Tillit er vilje til «å overlate noe dyrebart i den andres varetekt» (Baier, 

1986). Det betyr å tørre å gjøre seg sårbar, å sette seg i en posisjon hvor andre potensielt 

kan få makt over en. Slik er etablering av tillit knyttet til risiko.  

Risiko er også et element i gjensidighetprosesser i form av gavebytte; det er en risiko for at 

gaven ikke tas imot, eller at den ikke gjengjeldes, eventuelt at gjenytelsen ikke tilsvarer den 

opprinnelige gaven i verdi. Når gaven aksepteres og genererer en gjenytelse, virker den 
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sosialt integrerende, den bekrefter sosiale relasjoner og gir forventninger om fremtidige 

forpliktelser. Sagt på en annen måte: Mottakeren viser seg tilliten verdig og vil lettere kunne 

vises (enda mer) tillit ved en senere anledning. I gavebyttet veksler partene på å være giver 

og mottaker, begge gir og får (vises) tillit. Når dette skjer innenfor en egalitær ramme, 

fremmer gavebyttet symmetriske relasjoner. 

Utveksling av gaver kan i prinsippet foregå i både symmetriske og asymmetriske relasjoner 

og eventuelt bidra til hierarki, mens deling er knyttet til symmetri og egalitet. Deling 

assosieres først og fremst med gjensidighet overfor en tredjepart; et fellesskap. Mens 

gavebyttet er knyttet til sekvenser med utveksling mellom to aktører. Jeg vil nevne at dette 

for øvrig er en parallell til Lévi-Strauss påpekning av at trekanter utgjør mer stabile 

formasjoner enn dyader (1969), noe som passer godt med poenget om at gavebytte i korte 

eller lengre sekvenser innebærer assymmetri og potensiell ustabilitet. Sagt på en annen 

måte; gavebyttet åpner for endring og transformasjon fordi det innebærer risiko. 

Empirisk flyter de to analytiske formene ofte sammen, mens i sekvenser eller perioder kan 

deltakerne veksle mellom dem. Begge former virker sosialt integrerende. Men mens deling 

kan sies først og fremst å virke bekreftende på sosiale relasjoner, tenderer gavebytte i større 

grad mot forhandlinger, usikkerhet og et potensial for omfortolking og endring. Samtidig vil 

deling i denne konteksten – slik som gavebyttet – også inneholde en forventning om 

gjenytelse, at andre i gruppa på et senere tidspunkt går på leting etter sine resssurser 

(erfaringer) og gir av dem til fellesskapet. Når en deltaker fremholder at hun et stykke ut i 

gruppas livsløp begynte å fortelle mer av sine skamfulle erfaringer, var det i stor grad fordi: 

«… det er noe med «rettferdighet» … jeg måtte bidra litt, jeg også!». Man kan si at den 

kollektive forventningen om en gjenytelse her kan ha trekk av både deling og gaveutveksling.  

Gjennom teksten har jeg forsøkt å vise hvordan disse dimensjonene kan håndteres. I 

diskusjonen har jeg ikke forsøkt å trekke klare linjer mellom når utveksling har form av deling 

og når det har form av gavebytte. Jeg har først og fremt sett det som viktig å få frem hvordan 

disse aspektene ved gruppearbeidet skaper en særegen dynamikk. 

Målsettingen er at gruppene får til utvekslingsprosesser preget av det jeg vil kalle balansert, 

transformativ gjensidighet. «Balansert» i betydningen av at utveksling av verdier balanserer 

hverandre tilstrekkelig til at aktørene forblir relativt likestilte og jevnbyrdige over tid. 

«Transformativ» ved at utvekslingsprosessene må ha en dynamikk som innbefatter 

usikkerhet og risiko slik at de kan ha et «transformativt» potensial; et potensial for personlig 

endring hos deltakerne.  

I grupper av SN-type, hvor dynamikken er basert på balansering av det trygge og det utrygge, 

vil vedlikehold av den transformative prosessen innebære kontinuerlig fremlegging av 

sårbarhet. Mens AA-grupper ofte bevirker en stor transformasjon i form av en kraftig 

omveltning i novisens selvbilde ganske tidlig i forløpet (ved å innse, og ta konsekvensen av, 

at man er alkoholiker), legger SN-gruppene opp til en mer gradvis og åpen 

transformasjonsprosess. Samtidig er det svært krevende å skulle fremlegge stadig nytt 
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materiale – i form av å avdekke mer og dypere sårbarhet. Etter en tid vil det blant annet 

være ulikt hvor langt deltakerne er kommet i egen endringsprosess og hvor langt de ønsker å 

gå. Når det er bygget sterk tillit og det ikke lenger føles nødvendig, eller for vanskelig, å finne 

nye risikoer, vil utvekslingsformene ofte tendere mer mot bekreftelse i form av deling og 

mindre gavebytte. 

Med andre ord: Nye grupper er avhengig av gradvis å få til både delingsaspekter og 

gavebytte. Dersom det ikke bygges tilstrekkelig tillit («a holding environment»), vil det 

hindre deltakerne i å ta tilstrekkelig risiko og gruppa stagnerer og faller fra hverandre (for 

lite tillit og for lite risiko). Dersom gruppa får til begge, men den ene formen (deling) 

dominerer over tid, vil dynamikken mellom gjensidighet (tillit) og transformasjon (risiko) bli 

svakere. Gruppa beveger seg i større grad i retning av en støttegruppe og samhandlingen får 

i mindre grad preg av terapeutiske og transformerende prosesser. 

Gruppenes egalitære struktur er avhengig av vilje til å gi andre av sin sårbarhet. Å vise 

sårbarhet er å gi fra seg en viss kontroll over seg selv, og gi andre (potensiell) makt over en. 

Hvis alle er villige til å gjøre seg sårbare, vil alle gi og få makt over hverandre (jfr. hjelper-

terapeut-prinsippet og at man skifter roller overfor hverandre). Å vise sårbarhet – forutsatt 

at alle gjør det – virker som et slags maktfordelingsprinsipp gjennom å spre makten utover 

og sette alle i en giver- og mottakerposisjon. Alle får moralske forpliktelser overfor 

hverandre. Det er en annen måte å si at relativt likelig distribuert sårbarhet virker sosialt 

integrerende. Felles sårbarhet bidrar til en felles, moralsk økonomi. Denne dynamikken 

tydeliggjøres særlig i tilfeller hvor den brytes, når deltakere forsøker å innta en hierarkisk 

(eller distansert, ikke-utvekslende) posisjon ved ikke å være villig til å gjøre seg sårbare 

overfor gruppa. 

Bekjennelser: Sårbarhet, autentisitet og ansvar 

Selvhjelp Norge bruker metaforer som mentalt treningsstudio og verksted om 

gruppearbeidet. I et bytteteoretisk perspektiv kan vi si at deltakerne prøver seg fram og øver 

på hvordan gi, ved å dele eller utforme en risikabel gave, og hvordan man kan ta imot. 

Hvordan utveksle på en likeverdig måte som skaper en dynamikk med tilstrekkelig grad av 

både tillit og risiko? Ikke minst: Hva skal betraktes som ressurser, hva kan ha verdi i 

bytteprosessene, og hvordan kan den enkelte nyttigjøre seg disse ressursene? 

Vi har sett varierte eksempler på at deltakerne forhandler, til dels eksplisitt, til dels implisitt, 

om hvilke tema som kan regnes som viktige å snakke om i gruppa og hvordan, i hvilken form. 

Med andre ord hva som kan telle som ressurser i samhandlingsprosessene. Metaforene 

«kaffeprat» og «syklubb» fungerer som grensemarkører for at samtalen glir ut og temaene 

blir hverdagslig, at man mister det terapeutiske trøkket. Rent konkret utveksler deltakerne 
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personlige fortellinger og erfaringer med informasjon fra sine respektive livsverdener, og de 

gir og tar imot reaksjoner på egne og andres fremlegginger og andres reaksjoner.391  

Blant de viktigste ressursene som blir verdsatt av de andre i gruppa (innbakt i de konkrete 

fortellingene og reaksjonene), er vilje til å gi sårbarhet og vilje til å gi anerkjennelse. Begge er 

sentrale for å generere tillit. Det er imidlertid ikke gitt at å vise sårbarhet per definisjon 

bygger tillit. Å dele sårbarhet er tillitsgenerende på visse måter, og ikke på andre. Sårbarhet 

– som en ressurs – må presenteres, forvaltes og utposjoneres på «riktig» måte. Det er heller 

ikke gitt at folk er enige om hva som skal telle som sårbarhet og ikke. Det samme gjelder 

anerkjennelse.  

For at objektet, det som gis, skal oppfattes som verdifullt, må det utformes og overleveres 

på visse måter. Blant de viktigste kvalitetene er at det som overleveres signaliserer kulturelle 

verdier omkring autentisitet og personlig ansvar, i et relativt balansert blandingsforhold.  

Disse verdiene kommer særlig tydelig til utrykk gjennom bekjennelser – som kan forstås som 

en sekularisert versjon av det kristne skriftemålet. Bekjennelsen viderefører en tradisjon i 

den kristne kulturarv hvor indre smerte og lidelse brukes produktivt, som en 

transformerende kraft. Den representer en kulturell modell for hvordan personlige 

narrativer kan formidles og følelsesmessige og relasjonelle vansker formuleres.  

Sentralt i bekjennelsen er vilje til selvransaking (ansvar) og formidling av indre autentisitet. 

Dette er verdier forbundet med det vestlige personbegrepet og den protestantiske kulturarv, 

basert på en todeling mellom et indre og et ytre selv. Med reformasjonen reduseres 

betydningen av ytre tegn og symboler, sjelen kan komme i kontakt med det hellige, uten 

mellomledd. Individet står direkte ansvarlig overfor Gud og det er opp til den enkelte å 

forvalte dette ansvaret ved kontinuerlig å granske, tolke og forbedre sitt indre. Romantikken 

viderefører skillet mellom et indre og ytre selv i sekularisert form. Vi får idéen om et 

autonomt og unikt selv, med et ekte, ubesudlet og autentisk indre. Dette indre sees som en 

kilde til frihet og sannhet, indre subjektivitet får status som et slags moralsk kompass. 

Dette synet på selvet er også uttrykk for en kulturspesifikk, vestlig ideologi som særlig tar 

form i opplysningstiden der det generelt ansees som et gode å eksternalisere, å bringe det 

som er tildekket, frem i lyset. Idéen om at man gjennom eksternalisering, fortrinnsvis 

verbalisering, kan bringe skjulte og vonde erfaringer til overflaten og transformere 

betydningen av dem og derigjennom seg selv, har fått kraftig gjennomslag og gjennomsyrer i 

dag forestillinger om selvet og forståelse av sosiale relasjoner i vid forstand. Illouz mener den 

terapeutiske diskurs har fått form av en global habitus, Rose snakker om psy-vitenskapenes 

triumf og Sennet og andre om intimiseringen av samfunnet.  

                                                      
391 Den viktigste felles ressursen i gruppa er tillit, som ikke kan holdes atskilt fra sårbarhet. Man kan vise andre 
tillit, men tillit er ikke noe i seg selv, den har ikke form av et «objekt», man kan ikke gi den til noen. Man skaper 
tillit ved overlate noe dyrebart i den andres varetekt, ved å gjøre seg sårbar. Det man gir fra seg, er det 
dyrebare objektet. Det vil si at tillit alltid må være «klebet til noe annet». Objektet kan konkret være 
fortellinger og opplysninger der fortelleren blottlegger erfaringer eller deler av tilværelsen som er preget av 
vanskelige følelser som skam, anger, sinne eller sorg. 
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I gruppene prøver deltakerne seg fram i hvordan de kan eksternalisere og formulere 

subjektive erfaringer. For at fortellinger skal oppfattes som reelle bekjennelser, som 

verdifulle ressurser å dele med gruppa, må de utformes på bestemte måter og med visse 

narrative elementer. Bekjennelsen fremføres med signaler som vitner om motstand hos den 

bekjennede, om smertefull selvransaking, slik som nøling, og i en dempet og nøktern form 

som uttrykker alvor; tegn som viser at det er krevende å hente frem erfaringene. Det gir 

troverdighet at fremstillingen representerer genuin vilje til selvgransking og ærlighet, og ikke 

har form som en rutinisert fremføring. Bekjennelser mister sin kraft om de ikke fremstår som 

nye. Da uteblir tilstrekkelige tegn for sårbarhet, det å våge å overlate dyrebar informasjon til 

gruppa. Temporalitet og kvantitet er viktig: Ikke for mye, for tidlig. Ofte vil bekjennelser 

fremtre i en mer helhetlig form over tid, deltakerne prøver seg fram ved dryppvis å gi ut 

sårbarhet i form av personlig informasjon og se hvordan og i hvilken grad det blir tatt i mot. 

Deltakere legger lag på lag med kontekst der bekjennelsen gradvis fremtrer slik at den 

rommer dypere tema. Den mer helhetlige og nyanserte historien vekker som regel 

erkjennelse (og anerkjennelse) hos mottakerne: «Åh, jeg visste ikke at det var så ille».  

Den bekjennende må vise vilje til å ta ansvar for sin egen rolle, ikke for hva som har vært, 

men hva som er og hva som kan bli. Det innebærer å unngå negativ resiprositet (anklager) og 

vise tilstrekkelig selvkontroll. Svært sterke uttrykk for følelser i form av sorg eller sinne kan 

svekke bekjennelsen, mottakerne kan bli i tvil om den bekjennendes evne og vilje til 

selverkjennelse. 

Ofte vil deltakere fortelle om følelsesmessig smerte gjennom beskrivelse av praktiske 

problemer i tilværelsen. Mye av læringen i gruppa ligger i å hjelpe hverandre til å kunne få 

frem hva disse problemene, eller fremstillingen av dem, representerer. Det innebærer å 

bevege seg mot en mer direkte eksternalisering og formulering av følelser. Gjennom teksten 

har jeg diskutert eksempler på hvordan deltakere på ulike måter kan oppmuntre, dytte 

forsiktig eller også forsøke å presse hverandre til å vise mer av sitt indre selv, sin autentisitet. 

Slike prosesser kan ta form av forhandlinger som illustrerer et dilemma som kanskje er 

særlig fremtredende i flytende modernitet; hvordan «plikten» til å være autentisk kan 

kombineres med ansvar i og for sosiale relasjoner. 

Ansvar og fleksible selv  

Et tema som preger gruppesamtalene er forståelse av ansvar, hvordan håndtere ansvar i 

nære relasjoner, i relasjoner i gruppa og ansvar overfor seg selv. Ansvar dreier seg om 

grenser, om å regulere avstand og nærhet til andre mennesker. Forvaltning av ansvar dreier 

seg i stor grad om moral og om forståelse av selvet, hvordan man forstår forholdet mellom 

den enkelte og kontekstene personen beveger seg i. Nyliberale utviklingstrekk tematiserer 

ansvar på nye måter, ansvar er i mye mindre grad gitt og festet til rettigheter og plikter i 

fastlagte statusposisjoner. Ansvar er noe som i større grad forhandles frem.  

Ifølge Bauman, Giddens (og mange andre teoretikere), skaper postindustrielle 

globaliseringsprosesser og modernitetens sene fase et ideal om flytende formasjoner, om 
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kontinuerlig bevegelse. Pluralisering av valg- og livsmuligheter kan gi nye former for frihet 

(selvrealisering), men stiller samtidig større krav til selvarbeid og selvforvaltning og gjør i stor 

grad individet ansvarlig for egen helse, sosiale relasjoner og arbeid. Identitet er ikke lenger 

gitt (føydalsamfunnet) og kan heller ikke letes fram og formes en gang for alle, for deretter å 

vedlikeholdes (slik som i modernitetens første og «faste» fase). Forming av identitet blir et 

livslangt prosjekt som krever kontinuerlig selvrefleksivitet og selvarbeid.  

Disse betingelsene fremmer sosiale relasjoner preget av fleksibilitet (Sennet) og et ideal om 

«et fleksibelt selv». Et selv som evner å tilpasse seg og manøvrere på tvers av kontekster, og 

samtidig ivareta noe genuint, en form for gjenkjennelighet og stabilitet. 

Et trekk ved en senmoderne, flytende samfunnsformasjon er at makt, i stor grad i form av 

nettverksorgansiering, er vanskelig å identifisere og at krav og forventninger – og ansvar – i 

mange sammenhenger fremstår som diffuse. Tidligere var rettigheter og forpliktelser nærere 

knyttet til sosial posisjon, der en god, regelbasert utøvelse av rollen ga grunnlag for sosial 

anerkjennelse. I tradisjonelle, hierarkiske samfunn er anerkjennelse knyttet til ære. I 

(sen)moderne samfunn, basert på en idé om universelle rettigheter og en egalitær 

samfunnsorden, er anerkjennelse knyttet til individuell verdighet (Charles Taylor, 1991). En 

slik verdighet er i stor grad forankret i selvet, i det indre. I det senmoderne fremstår sosiale 

prosesser for å høste anerkjennelse som mer flertydige og usikre (Vike & Haukelien, 2017). 

Under disse betingelsene blir autentisitet og tillit sentrale verdier og anerkjennelse et knapt 

gode.  

Selvhjelpsgrupper av SN-type kan forstås både som et uttrykk for, og et svar på, endrede 

vilkår knyttet til forvaltning av selvet i en samfunnsformasjon av senmoderne type. 

Gruppene representerer en sosial teknologi for å møte disse betingelsene, et forum hvor 

dilemma og utfordringer direkte eller indirekte kan tematiseres og handlingsalternativer 

prøves ut. En arena hvor selvene kan arbeide med sin subjektivitet og tilegne seg emosjonell 

og relasjonell kompetanse. En kompetanse som generelt verdsettes som verdifull kapital i 

senkapitalismen, hvor økonomiske verdier i stor grad skapes gjennom å kunne etablere 

fleksible, sosiale relasjoner (Illouz).  

Kondensert form 

Selvhjelpsgruppa representerer et bakrom for å trene på bytteforhold, en arena skarpt 

atskilt fra deltakernes øvrige livsverden. Til forskjell fra bakrom i Goffmans terminologi (og 

tradisjonelle initieringsritualer), har ikke deltakerne relasjoner fronstage, bakrommet er i 

utgangspunktet deres eneste, felles arena, preget av emosjonell og relasjonell intensitet. 

Som i innvielsessritualet legger man til rette for statuslikhet mellom novisene; ulik sosial 

status (alder, klasse, kjønn, arbeid, kulturell bakgrunn) som er av betydning i utenforliggende 

kontekster skal i minst mulig grad definere relasjonene dem imellom. Gruppa er basert på 

uniplekse relasjoner i form av tilnærmet rene relasjoner (Giddens); relasjoner som i stor grad 

er begrunnet i seg selv, ut fra følelsesmessig verdi.  
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Det er opp til deltakerne hvordan de presenterer seg selv og hvor mye informasjon fra sin 

øvrige livsverden de lar tilflyte gruppa. Et tilbakevendende tema i analysen er betydningen 

av tydelige grenser og dilemma som oppstår dersom grensene rundt gruppa perforeres. 

Samhandlingsdynamikken endres, det blir vanskeligere for deltakerne å ha kontroll på sin 

egen selvpresentasjon når informasjon kan konverteres mellom kontekster og 

«kontrolleres» av andre deltakere. Det gir mindre frihet i utprøving av roller i 

gruppekonteksten. Relasjoner som blir mer sammensatte og multiplekse gjør det 

vanskeligere å holde orden på hva som flyter i relasjonen, på bytteforhold og ansvar. 

Samtidig kan tykkere og mer sammensatte relasjoner også virke til å styrke fellesskapet; i 

mer langtkommende grupper som beveger seg i retning av økende deling og mindre 

risikotaking. 

For mange deltakere er en vesentlig kvalitet ved gruppa at den er fri for det som oppleves 

som diffuse og til dels overveldende forventninger i verden utenfor, med tilhørende mengde 

kryssende hensyn. Bakrommet gir anledning til direkte å problematisere og definere grenser 

og ansvar, der og da. Til forskjell fra de fleste andre sammenhenger er det akseptert, og blir 

lagt til rette for, å komme tilbake til å følge opp problematiske, relasjonelle elementer. Det 

er antakelig noe av dette Frida sikter til når hun i prologen til avhandlingen spør meg om jeg 

tror folk skjønner hvor voldsomt og virkningsfullt gruppearbeidet kan oppleves. Å lytte til 

andres fortellinger i denne settingen er ikke det samme som å sitte å høre på venner eller 

andre som forteller at de har det vanskelig. Og når gruppa gjennomlever indre motsetninger 

og konflikter er det «(…) jo ikke bare en eller annen krangel … det er på en helt annen måte». 

I gruppa manifesteres relasjonelle knuter i kondensert form. Alle deltakere blir nødt til å ta 

del, enten som tilhører eller aktiv. Det «tvinger frem» en refleksiv innsats om egen og andres 

rolle som gir mulighet for læring. Det blir vanskelig å vike unna, å vedlikeholde gamle 

mønstre (noe spesielt deltakere i tilhørerposisjon ofte fremhever som svært nyttig). Om man 

forsøker, er det gruppas plikt å påpeke unnamanøveren. Det ligger i kortene at det 

vanskelige må bearbeides og at endring er påkrevet.  

En gruppe av SN-type er en arena for kollektiv opplevelse av direkte og umiddelbar nærhet 

og forståelse (communitas), samtidig som den er et forum for refleksivitet og kritikk. I en 

forstand kan kritikk og intens fellesskapsfølelse sees som motstridende prosesser. I gruppa 

vil de imidlertid kunne løpe sammen og generere hverandre; konflikt kan virke integrerende 

og kritikk kan fungere som anerkjennelse. Som igjen gir trygghet til å gi og å tåle å ta imot 

kritikk og møte nye konflikter. Motsatt kan kritiske påpekninger, som ikke oppfattes å 

signalisere nok kunnskap om og «god vilje» overfor den andre og der kritikeren ikke selv 

våger å gjøre seg sårbar, oppfattes som manglende anerkjennelse. Det har desintegrerende 

virkning for det moralske kollektivet om denne type kritikk ikke blir møtt med oppklarende 

og oppfølgende reaksjoner. 
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Anerkjennelse som gave 

Det aller viktigste deltakerne kan gi hverandre, er anerkjennelse. Anerkjennelse av den 

andres subjektivitet, av den andres livserfaringer, dilemma og smerte. Anerkjennelse vil ofte 

oppfattes som en gave, ettersom den ikke er selvsagt (knapp ressurs). Det er en gave som 

kan bevirke at mottakeren i større grad anerkjenner seg selv. En gave som kan øke 

selvrespekt og selvaksept. Heri ligger mye av den transformative kraften i bytteprosessene. 

Som med gaver generelt, er anerkjennelse (i enda mindre grad enn sårbarhet) en ressurs 

man i gruppene i liten grad kan kreve eller be om (negativ resiprositet).392 Som ved tillit, er 

det noe man må gjøre seg fortjent til, ved først å gi noe, ved å gi sårbarhet, uten uttalt 

forventning om gjenytelse. Anerkjennelse får særlig verdi ved å være frivillig og autentisk.  

Anerkjennelse kan ha utallige former. Mye av fortolkningarbeidet i gruppene dreier seg om å 

kunne utveksle anerkjennelse. Både ytelser og gjenytelser kan være vanskelig å identifisere; 

Har du gitt en «gave» og er det å betrakte som en anerkjennelse når en annen tar opp 

tråden i din historie og tar den videre ved å fortelle om seg selv? Eller oppfattes det heller 

som et «overflatisk» eller manglende mottak, hvis neste forteller ikke uttrykker innlevelse i 

det du nettopp fortalte? Eventuelt kan det sees som «negativ resiprositet», et slags tyveri, 

hvor mottakeren tar det du nettopp ga og bruker det til å fremheve seg selv? Hva er stillhet 

et uttrykk for; når er det dyp anerkjennelse? Når er det rådvillhet og/eller manglende vilje til 

å ta risiko ved å respondere og si at dette skjønner jeg ikke, eller er uenig i, eller blir 

provosert av, eller det vekker andre sterke følelser i meg? 

Ikke minst kan, som nevnt over, anerkjennelse gis i form av motstand og kritikk. I hvilken 

grad slike «sannheter» blir tolket som noe mottakeren kan nyttiggjøre seg eller blir avvist, er 

avhengig av mange faktorer, både kritikkens form og i hvilken grad deltakerne har bygget 

viten om hverandres erfaringer, slik at kritikken oppleves å være basert på en «helhetlig» 

(autentisk og sann) kunnskap om den enkelte.  

Bekreftelse kan gis direkte, som når flere i en gruppe respondererer umiddelbart. Vel så ofte 

gis anerkjennelse mer eller mindre indirekte. Gaveutveksling vil ofte ha form av utsatt bytte 

hvor gjenytelsen kommer stykkevis, eller en stund etterpå. Det gjør tolkningen komplisert og 

identifikasjonen av gaven, og verdsetting av gavens verdi, til en prosess som kan strekke seg 

over tid. På mange måter kan man si at verdsettingen av egne og andres bidrag tolkes og 

omfortolkes gjennom hele gruppeforløpet.393 

Noe av det mest slående ved gruppearbeidet er at anerkjennelse ofte kommer overraskende 

på mottakeren, og i overraskende form. Det er ofte ikke et klart skille mellom den som gir og 

får, man kan gi en gave uten at den var ment som det og bli positivt overrasket ved at den 

                                                      
392 I andre kontekster kan anerkjennelse i større grad kreves - ihvertfalt formelt - slik Taylor viser med 
diskusjonen av «anerkjennelsens politikk» (Charles Taylor et al., 1994). 
393 Sørhaug (1996) påpeker at tillitsbygging har tautologiske trekk. I en viss forstand må man ha tillit for å få 
tillit. Man kan heller ikke sette et klart skille mellom den som gir og tar imot tillit; en som får tillit kan for 
eksempel ha lagt en innsats i å vise seg tilliten verdig og slik ha vært med å skape den andres tillit til seg selv 
(«tillitsprodusent») (Danielsen & Serck-Hanssen, 2001). 
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blir sett på som verdifull av andre, og man får umiddelbart en motytelse i retur; 

anerkjennelse. Motsatt kan en deltaker dele noe og selv oppleve fortellingen som vesentlig, 

og at vedkommende har forsøkt å gjøre den gave-aktig, mens mottakerne ikke tolker den 

som en ressurs. I slike tilfeller vil mangel på anerkjennelse også virke overraskende. I begge 

tilfeller virker uventede, autentiske reaksjoner som et insentiv til refleksivitet og nytolking. 

Gjennom teksten kommer det frem at deltakere på ulike måter føler seg skamfulle. Jeg har 

ikke belyst «skam» som et eget tema, men latt det tre frem der det kommer til syne i 

samtalene. I senmoderne forståelser av selvet fremstår «skam» som at det er noe feil med 

individet, med hele personen, i motsetning til «synd», som knyttes til konkrete handlinger 

(Skårderud, 2013; Wyller, 2001). Mange deltakere oppgir at de har oppsøkt selvhjelpsarbeid 

på grunn av manglende selvtillit, angst, dårlig selvfølelse og andre vide merkelapper som 

ofte rommer former for skam og selvforakt. Bearbeiding og reduksjon av skam skjer i stor 

grad gjennom andres anerkjennelse, av hele deg, som i gruppene i stor grad representeres 

ved personens subjektive indre. Omarbeiding av skam illustrerer slik deler av 

selvhjelpsgruppenes virkemåte der det som oppleves som et stigma eller noe skamfullt i 

andre kontekster, i gruppene kan få en verdi i bytteforholdet. «Problemet» omdefineres til 

dels som en «ressurs», som gir mulighet for å vise sårbarhet og bygge tillit, som gjør det 

mulig å løfte det skamfulle ut og frem, objektivere det, omfortolke og integrere smertefulle 

erfaringer på nye måter.  

Endring i deltakernes meningshorisont og selvfølelse er grunnet i prosesser der man 

oppdager at man kan gå på jakt i sitt indre og i sine erfaringer og dele det man finner, og det 

blir satt pris på. Man oppdager at man har gaver å gi, og at noen vil ha dem.  

Rituell bærekraft 

Ritualer som viser seg «bærekraftige» (i Handelmans betydning), produserer en dynamikk 

hvor samhandlingen «kurver innover». Man kan si at rituell bærekraft er avhengig av en 

indre kompleksitet hvor ritualet i stor grad «nærer seg selv». Selvhjelpsgrupper er 

bærekraftige når deltakerne utvikler en rituell grammatikk for sosialt bytte som i tilstrekkelig 

grad balanserer trygghet og risiko: En dynamikk som bevirker transformative prosesser 

innenfor en egalitær form; det jeg har kalt en balansert, transformativ gjensidighet. En slik 

indre kompleksitet med transformativ kraft – en liminalitet – kan vanskelig opprettholdes 

over lang tid, over tid vil den rituelle grammatikken skifte retning, enten i form av oppløsning 

eller at deling som bytteform tar over for gavebyttet.  

Jeg har vist at en slik rituell form gir stort potensial for individuell transformasjon. Samtidig 

som det varierer i hvilken grad gruppene klarer å utvikle en nødvendig dynamikk, og i hvilken 

grad deltakere er villige til å gå inn i utvekslingsprossesser hvor vilje til å vise sårbarhet er en 

permanent faktor for å kunne skape tillit og transformasjon.  
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Stat, selvhjelp og individuell frihet og subjektivitet 

I Norge har staten og selvhjelpsentreprenører fra frivillighetsfeltet samarbeidet tett om å 

bygge opp nasjonale rammer for selvhjelpsarbeid. Selvhjelpsarbeid har blitt politisert ved å 

defineres som en del av velferdsstatens folkehelsepolitikk, et universelt redskap og en 

permanent mulighet for innbyggerne i håndtering av livsproblemer av ulike slag. Som del av 

den universelle tilnærmingen har man utviklet en praksis med sammensatte 

selvhjelpsgrupper hvor deltakere møtes på tvers av problematikk. Dette er en modell hvor 

hovedstrukturen er relativt standardisert og det trekkes klare grenser mot tilstøtende 

praksiser, mens det samtidig legges opp til en relativt åpen rituell grammatikk innad i 

gruppene. En slik praksisform ser ut til å være avhengig av en viss institusjonell støtte. For at 

fremmede – uten et klart definert felles «objekt» for bytteprosessene – skal utvikle et 

transformerende, moralsk fellesskap, trengs hjelp til etablering og rituell veiledning.  

I selvhjelpsfeltets utvikling nasjonalt og internasjonalt har forholdet mellom autonomi og 

integrasjon, særlig overfor profesjonene, vært et sentralt tema. Man er opptatt av at 

selvhjelpsgrupper må ha form av selvstendige, selvstyrte enheter for å produsere kunnskap 

med visse kvaliteter; erfaringsbasert kunnskap der deltakerne og gruppa i størst mulig grad 

utvikler sin subjektivitet på egne premisser, uten bruk av ytre autoriteter. I den norske 

modellen, med et sentralt kompetansesenter, gis det samtidig bestemte føringer for 

hvordan folk kan forstå seg selv og andre og hvordan de kan øve opp evnen til å håndtere 

seg selv og sine relasjoner. 

I et post-strukturalistisk perspektiv (i tradisjonen etter Foucault), vil man si at denne 

modellen har form av en sosial teknologi som er representativ for en indirekte form for 

styring, karakteristisk for avanserte, liberale velferdsstater. Staten legger til rette for at 

borgerne skal utvikle og forme seg selv og sin subjektivitet, på bestemte måter (Rose). Makt 

har en produktiv form ved å «(…) mobilize energies, processes and movement inherent in 

the object of government» (Villadsen & Karlsen, 2012, s. 139). Makten opererer på avstand, 

gjennom frie subjekter og, legger sosiologene Villadsen og Karlsen til, også gjennom ikke-

statlige grupper og organisasjoner «(…) by harnessing their capacities and taking their 

aspirations and tactics into account» (s. 139). 

Dette bildet er likevel mer sammensatt, spesielt i lys av en norsk og nordisk tradisjon for 

«statsindividualisme», hvor staten sees som garantist for individuell frihet og en alliert i 

borgernes mulighet for å realisere sitt potensial. Når selvhjelpsarbeid forhandles inn i statens 

strukturer av sivilsamfunnsaktører og er med å omforme myndighetenes problemforståelse 

og politikkutforming (slik kravet om brukermedvirkning illustrerer spesielt tydelig), kan man 

spørre: I hvilken grad er det staten som former borgerne i sitt bilde og/eller borgerne som 

former staten? (se f. eks. Villadsen & Karlsen, 2012). 

Eva Illouz legger til grunn Foucaults premiss om at den moderne staten organiserer mye av 

sin makt gjennom kulturelle oppfatninger omkring individualitet, der staten har tatt til seg 

psykologiserende forståelsesmåter og til og med blir kalt «den terapeutiske stat». Hun sier 
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samtidig at den teraputiske diskurs ikke først og fremst dreier seg om «surveillance» eller 

«bio-power» (slik som hos mange av post-strukturalistene), men om å ta opp i seg og 

håndtere motsetninger i moderniteten: «The self has become the prime site for the 

management of the contradictions of modernity, and psychology has offered techniques to 

manage those contradictions» (Illouz, 2008, s. 243). Nedbygging av hierarkier representerer 

en demokratisering som har gjort livsverdenen mer «chaotic» hvor selvet må:  

(…) perform many more, contradictory tasks to monitor social relationships: 

become self-reliant, yet attuned to others’ needs; conduct relationships in a 

highly rational way, yet be highly focused on its own and others’ emotions; 

be a unique individual, yet constantly cooperate with others. Psychology 

played a crucial role in providing dialogical models of interaction that could 

presumably manage these tensions, inside the workplace and the family 

(2008, s. 243-45). 

Vi har sett at selvorganiserte selvhjelpsgrupper på mange måter representerer en arena for 

å håndtere sen-modernitetens motsetninger gjennom en slik psykologisk orientert, dialogisk 

praksis.  

Illouz er imidertid sterkt kritisk til den terapeutiske diskurs’ gjennomslag, av flere grunner: 

Krav om emosjonell og relasjonell kompetanse skaper nye inklusjons- og 

eksklusjonsmekanismer som favoriserer middelklassens verdier og kjønnsoppfatning. Evne til 

å være oppmerksom på og håndtere egne og andres følelser og relasjoner blir til sosial 

kapital, og i bunn og grunn en instrumentalisering av følelser. Hun mener utviklingen er 

særlig bekymringsfull fordi den låser individet i en prosess av evig selvforbedring og hindrer 

en generell oppmerksomhet mot strukturelle og samfunnsmessige faktorer. Etter hennes 

syn skaper den teraputiske kultur ikke mindre, men mer, lidelse ved å lokalisere årsaker til 

lidelse i individets indre, i en «wounded and mismanaged psyche». Illouz vil vise premissene 

for hvordan vi bruker dominerende diskurser til å skape oss selv på måter som dypest sett 

ikke er bra for oss, fordi de legger et uopphørlig press på enkeltindividet og frarøver oss 

muligheten til å bygge gode kollektiver og se oss selv som betinget av livs- og 

samfunnskrefter utenfor oss selv. Slik sett føyer hennes kritikk seg inn i en bred, 

samfunnsvitenskapelig kulturkritikk hvor individualiserings- og intimiseringsprosesser 

betraktes som trusler mot fellesskap og tradisjonelle former for politikk (f. eks. Fukuyama, 

2018; Lasch, 2006; Sennett, 1974, se også Madsen, 2010). Felles for disse arbeidene er 

imidlertid at de i liten grad bygger på systematiske, empirisk «tykke» studier av folks 

meningshorisonter, vurderinger og valg.394 

                                                      
394 Illouz argumenterer for at en kritikk av den terapeutiske diskurs må ta utgangspunkt i en «tykk» forståelse 
av folks ønsker og behov. Sitatene fra intervjumaterialet blir imidlertid kontekstualisert analytisk og teoretisk, 
og i liten grad empirisk. Hun gir ikke beskrivelser av den enkeltes livsbetingelser og ulike strategier for å 
håndtere dem. I en fotnote i kapittel 10 har jeg utdypet denne kritikken. 
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Det gjelder også Illouz’ brede, kulturkritiske analyse. Det er en analyse med stor 

forklaringskraft, samtidig fremstår den problematisk ved at den tegner et totaliserende 

bilde. Analytisk hevder hun at den terapeutiske kultur er en global, kulturell formasjon av 

altomfattende karakter, på tvers av kontekster. Empirisk viser hun frem lite variasjon, både 

mellom informanter og kontekster. Fra et antropologisk ståsted blir det noe utilstrekkelig 

ved slike altomfattende tilnærminger. Den enkeltes subjektivitet fremstår som totalt preget 

av dominerende trekk i en kulturell formasjon, uten å være kontekstavhengig eller variere 

med individers forutsetninger og ulike valg.395  

Jeg deler en generell bekymring for hvordan intimisering av fellesarenaer og det offentlige 

rom endrer vilkårene for fellesskapsløsninger og politikken slik vi kjenner den, noe som reelt 

sett kan minske muligheten for individuell autonomi, under dekke av å fremme den. Det er 

samtidig avgjørende å skille mellom typer av kontekster og prosesser. Man kan se åpenbare, 

kulturelle likhetstrekk mellom folks intime betroelser i det offentlige, virtuelle rom og det å 

arbeide med å håndtere seg selv og sine relasjoner gjennom hard, refleksiv innsats i et 

kollektiv, på en fysisk arena. Selv om disse praksisene er knyttet til sammenfallende, 

kulturelle formasjoner, er de ikke «like» og representerer ingen automatikk i hvordan de 

virker og hva de betyr for folk. Verdsetting av autentisitet, personlige bekjennelser og 

fleksible former for selvregulering gir både mulighet for forsterket, individuell autonomi og 

økt disiplinering og forming av individuell subjektivitet. Som Sørhaug påpeker, vil det alltid 

være forbundet med usikkerhet å vurdere i hvilken grad det fører til det ene eller det andre: 

«Antakelig betyr det begge deler» (Sørhaug, 1996, s. 109). 

Desjarlais og Throop (2011) fremholder at man trenger fenomenologiske tilnærminger, 

basert på etnografiske metoder, for å få frem folks rikholdige og sammensatte erfaringer, 

deres bekymringer, forpliktelser og engasjement. Det inkluderer å undersøke «(…) 

individuals’ existential possibilities for taking up complexly textured, variegated, and, at 

times, conflicted and deeply ambivalent orientations to their worlds of experience» (s. 96). Å 

rette oppmerksomheten mot subjektive erfaringer, gjennom deskriptive og detaljerte 

analyser, står ikke i veien for å koble disse til brede historiske sosiale, kulturelle, økonomiske 

og politiske prosesser. Tvert i mot, det er en fenomenologisk orientert antropologis styrke 

«(…) to be attuned to both particular situations and the common threads of existence that 

weave through all our lives» (s. 97). Som de bemerker: At det er krevende, bør ikke hindre 

antropologien i å forsøke. 

På mange måter dreier spørsmålene ovenfor seg om klassiske tema, om hvordan man 

forstår – og undersøker – frihet, autonomi og subjektivitet. Hva regnes som individuell frihet, 

hvordan skapes subjektivitet, gjennom hvilke typer kollektive konstellasjoner? Ortner 

                                                      
395 Ellingsæter og Solheims (2002) oppsummering av Foucualts innvirkning på feministisk maktteori kan stå som 
eksempel på en mer generell kritikk: «Ikke minst de usynlige former for disiplinering synes å gripe viktige sider 
ved moderne former for kjønnsmakt. Samtidig har svært mange feministiske forskere vært kritiske både til 
annullering av subjektet og den manglende lokalisering av maktutøvelse som synes å ligge implisitt i dette 
perspektivet. Subjektet blir redusert til en effekt av maktens operasjoner – samtidig som denne makten 
befinner seg overalt og unndrar seg bestemmelse» (s. 25).  
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argumenterer for at subjektivitet må forstås som komplekse kombinasjoner av kulturelle 

formasjoner og individuell bevissthet (2005). Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er skjermede 

arenaer for å oppøve livsmestring, som hviler på premisser i det terapeutiske ethos. De er 

samtidig et forum for å drøfte, yte motstand og omforme disse premissene. Deltakerne er 

ikke totalt omsluttet av en standardisert, kulturell formasjon, men kan ta i bruk dens 

narrativer, verdier og redskaper til å omforme normer, identitetsforståelse og maktforhold. 

Gruppene er en arena hvor folk har mulighet til i fellesskap å belyse og forhandle om 

hvordan deres egen og andres subjektivitet formes, og hvilke forståelses - og handlemåter 

de vil betrakte som reelt styrkende og eventuelt frigjørende. 

Epilog  

På et gruppemøte (kap. 8) responderer Kristin på det Marte nettopp har fortalt ved å utbryte 

stillferdig, men intenst: «Takk for tilliten, takk for at du delte dette med oss». Utsagnet ser ut 

til å gjøre inntrykk på flere enn meg. Kristin er ellers sparsom med å gi ros og pleier heller 

ikke å gi uttrykk for at andres fremlegginger gjør følelsesmessig sterkt inntrykk på henne. 

Kristins dypfølte takk kommer som en umiddelbar respons på det Marte nettopp har fortalt. 

Hun har gitt konkrete beskrivelser av hvordan hun forsøker å håndtere angsten hun lever 

med i hverdagen. Et mørke og en usikkerhet hennes daglige omgivelser ikke kjenner til. Hun 

har vært inne på disse delene av livssituasjonen på tidligere møter. Denne gangen gir hun 

opplysninger som lenker de tidligere brokkene sammen til et større bilde. Vi ser en bredere 

og dypere kontekst; vi forstår mer av smerten hun bærer på og hvordan den i perioder kan 

styre og lamme tilværelsen. Martes bekjennelse blir tatt imot som en verdifull gave. 

Kristins mottak og anerkjennelse av gaven er nesten identisk med AAs standardiserte 

respons som møtelederen gir etter hver talers fremlegging, før ordet går videre til 

nestemann: «Takk for at du delte dette med oss». Kristins respons er imidlertid ikke 

seremoniell, tvert imot. Den er genuin, og overraskende, der og da, som en dyptfølt respons 

på noe Kristin åpenbart ikke tar for gitt; at hun vises tillit. Hun tar imot Martes vilje til å 

overlate noe dyrebart i hennes og gruppas varetekt som en anerkjennelse, som en gave 

(både sårbarheten og det konkrete innholdet). Derfor er det nødvendig for henne å ikke bare 

takke for delingen, men for tilliten. Den er ikke selvfølgelig, heller ikke i denne gruppa som 

har arbeidet sammen en stund; den er dyrebar. Marte definerer Kristin, og resten av gruppa, 

som tillitsverdig. Noe som representerer en dyp anerkjennelse av mottakeren. Kristin tar 

imot og gir umiddelbart anerkjennelse tilbake. En anerkjennelse begge parter oppfatter som 

dypt autentisk og derfor svært verdifull. Grunnlaget for den gjensidige anerkjennelsen er 

hardt tilkjempet, over tid har deltakerne i fellesskap samhandlet frem en dynamikk med 

tilstrekkelig balanse mellom trygghet og vilje til risiko.  

 

 





 

373 

Referanser 

Abrahamsen, K. S. (1995). Felles skjebne - felles løft. Om sosiale nettverk, selvhjelp og livskvalitet. 
Oslo: Universitetsforlaget.  

Adamsen, L. (1997). Selvhjælpsgrupper i en skandinavisk velfærdstradition. I T. J. Hegland, L. S. 
Henriksen, C. J. Kristensen & H. K. Krogstrup (Red.), Sammenbrud eller sammenhold? Nogle 
udviklingstendenser for velfærdssamfundet (s. 187-209). København: Akademisk forlag.  

Adamsen, L. & Rasmussen, J. M. (2001). Sociological perspectives on self‐help groups: Reflections on 
conceptualization and social processes. Journal of Advanced Nursing, 35(6), 909-917. 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01928.x 

Aglen, B., Hedlund, M. & Landstad, B. (2011). Self-help and self-help groups for people with long-
lasting health problems or mental health difficulties in the Nordic context: A review. 
Scandinavian Journal of Public Health, 39(8), 813-822.  

Agrama, H. A. (2010). Ethics, tradition, authority: Toward an anthropology of the fatwa. American 
Ethnologist, 37(1), 2-18.  

Alexander, B. C. (1997). Ritual and current studies on ritual. Overview. I S. D. Glazier (Red.), 
Anthropology of religion: A handbook (s. 139-160). Westport, CT: Greenwood Press.  

Alm Andreassen, T. (2006). Truet frivillighet og forvitrede folkebevegelser? En diskusjon av hva 
perspektiver fra studier av sosiale bevegelser kan tilføre forskningen om frivillige 
organisasjoner. Sosiologisk tidsskrift, 14, 146-170.  

Alm Andreassen, T. (2011). Innovasjoner som kjempes fram: Fra politisk nytenkning til institusjonell 
nyskaping. I H. C. Garmann Johnsen & Ø. Pålshauen (Red.), Hva er innovasjon? Perspektiver i 
norsk innovasjonsforskning. Bind 1: System og institusjon (s. 270-291). Kristiansand: 
Høyskoleforlaget.  

Alm Andreassen, T., Breit, E. & Legard, S. (2014). The making of 'professional amateurs': 
Professionalizing the voluntary work of service user representatives. Acta Sociologica, 57(4), 
325-340. https://doi.org/10.1177/0001699314552736 

Andenæs, K., Gotaas, N., Nilsen, A. B. & Papendorf, K. (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. 
Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Oslo: Unipub forlag.  

Angstringen Norge. (2010). Retningslinjer for angstringer [Brosjyre]. Fredrikstad/Oslo: Angstringen 
Norge. 

Angstringen Oslo. (1996). Deltagelse i Angstringen - Oslos selvhjelpsgrupper: Hvilke erfaringer har vi 
gjort siden 1986? Rapport fra en undersøkelse gjennomført blant medlemmene og en 
diskusjon av begrepene angst og selvhjelp. Oslo: Angstringen Oslo.  

Anonyme Alkoholikere. (1939/2006). Anonyme Alkoholikere Storboka. Anonyme Alkoholikere Norge.  
Antonovsky, A. & Sjøbu, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal 

akademisk.  
Antze, P. (1987). Symbolic action in Alcoholics Anonymous. I M. Douglas (Red.), Constructive drinking: 

Perspectives on drink from anthropology (s. 149-181). Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Appuhamilage, U. M. H. (2017). A Fluid Ambiguity: Individual, Dividual and Personhood. The Asia 
Pacific Journal of Anthropology, 18(1), 1-17. 
https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1249020 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet. (2009). Strategiplan for 
arbeid og psykisk helse 2007-2012. Oslo: Arbeids-og inkluderingsdepartementet, Helse-og 
omsorgsdepartementet.  

Archetti, E. (1984). Om maktens ideologi: En krysskulturell analyse. I A. M. Klausen (Red.), Den norske 
væremåten (s. 45-60). Oslo: Cappelen.  

Arminen, I. (1998a). Sharing experiences: Doing therapy with the help of mutual references in the 
meetings of Alcoholics Anonymous. The Sociological Quarterly, 39(3), 491-515.  

ttps://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01928.x
ttps://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01928.x
ttps://doi.org/10.1177/0001699314552736
ttps://doi.org/10.1177/0001699314552736
ttps://doi.org/10.1080/14442213.2016.1249020
ttps://doi.org/10.1080/14442213.2016.1249020


 

374 

Arminen, I. (1998b). Therapeutic interaction: A study of mutual help in the meetings of Alcholics 
Anonymous (Doktoravhandling). University of Helsinki, Finnish Foundation for Alcohol 
Studies, Helsinki.  

Arminen, I. (2001). Closing of Turns in the Meetings of Alcoholics Anonymous: Members' Methods 
for Closing "Sharing Experiences". Research on Language & Social Interaction, 34(2), 211-251. 
https://doi.org/10.1207/S15327973RLSI34-2_3 

Arminen, I. (2004). Second stories: The salience of interpersonal communication for mutual help in 
Alcoholics Anonymous. Journal of Pragmatics, 36(2), 319-347. 
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2003.07.001 

Asdal, K. (2005). Returning the Kingdom to the King: A Post-Constructivist Response to the Critique of 
Positivism. Acta Sociologica 48(3), 253-261.  

Askheim, O. P. (Red.). (2007). Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.  
Axelsen, E. D. (2009). Symptomet som ressurs: Psykiske problemer og psykoterapi. Oslo: Pax.  
Babcock, B. A. (1980). Reflexivity: Definitions and discriminations. Semiotica, 30(1/2), 1-14. 

https://doi.org/10.1515/semi.1980.30.1-2.1 
Babcock, B. A. & MacAloon, J. J. (1987). Commemorative essay. Victor W. Turner (1920-1983). 

Semiotica, 65(1/2), 1-27.  
Baier, A. (1986). Trust and Antitrust. Ethics, 96(2), 231-260. https://doi.org/10.1086/292745 
Bakken, R., Brinchmann, A., Haukelien, H., Kroken, R. & Vike, H. (2002). Maktens samvittighet: Om 

politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk.  
Barnard, A. & Spencer, J. (2010). Encyclopedia of social and cultural anthropology (2 utg.). Milton 

Park: Routledge.  
Barrett, F. J. (2012). Yes to the mess: Surprising leadership lessons from jazz. Boston, MA: Harvard 

Business Review Press.  
Barth, F. (1967). Economic spheres in Darfur. I R. Firth (Red.), Themes in Economic Anthropology (s. 

149-174). London: Tavistock.  
Barth, F. (2002). An Anthropology of Knowledge Current Anthropology, 43(1), 1-18. 

https://doi.org/10.1086/324131 
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, 

evolution, and epistemology. London: Intertext Books.  
Bauman, Z., Nygård, M., Kolstad, H. & Christie, N. (2006). Flytende modernitet. Oslo: Vidarforl.  
Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. London: Sage.  
Beck, U., Giddens, A. & Lash, S. (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in 

the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press.  
Bekken, W. (2014). Children's participation in paediatric rehabilitation: An exploration of consultation 

practices. (Doktoravhandling). Universitet i Oslo, Oslo.  
Bell, C. & Aslan, R. (2009). Ritual: Perspectives and dimensions. Oxford UK: Oxford University Press.  
Benton, T. & Craib, I. (2011). Philosophy of Social Science. The Philosophical Foundations of Social 

Thought. London and New York: Palgrave Macmillan.  
Berger, P. L., Berger, B. & Kellner, H. (1974). The homeless mind: Modernization and consciousness. 

Harmondsworth: Penguin Books.  
Berger, P. L. & Luckmann, T. (1983/1966). Den samfundsskabte virkelighed: En videnssociologisk 

afhandling (3. utg.). København: Lindhardt og Ringhof.  
Berman, M. (1982). All that is solid melts into air: The experience of modernity. New York: Simon & 

Schuster.  
Bion, W. R. (1993). Erfaringer i grupper og andre artikler. København: Reitzel.  
Bjerke, T. N. (2006-2007). Cross-cultural gateway to recovery: A qualitative study of recovery 

experiences in international AA online groups. International Journal of Self-Help and Self-
Care, Vol. 5(1) 73-104.  

Bloch, M. (1986). From blessing to violence. Cambridge: Cambridge University Press.  

ttps://doi.org/10.1207/S15327973RLSI34-2_3
ttps://doi.org/10.1207/S15327973RLSI34-2_3
ttps://doi.org/10.1016/j.pragma.2003.07.001
ttps://doi.org/10.1016/j.pragma.2003.07.001
ttps://doi.org/10.1515/semi.1980.30.1-2.1
ttps://doi.org/10.1515/semi.1980.30.1-2.1
ttps://doi.org/10.1086/292745
ttps://doi.org/10.1086/292745
ttps://doi.org/10.1086/324131
ttps://doi.org/10.1086/324131


 

375 

Blok, A. (2015). Mafia, Anthropology of. I International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences (2. utg., Vol. 14, s. 422-428)Elsevier Science. https://doi.org/DOI: 10.1016/B978-0-
08-097086-8.12103-8  

Blume, S. (2017). In search of experiential knowledge. Innovation: The European Journal of Social 
Science Research, 30(1), 91-103. https://doi.org/10.1080/13511610.2016.1210505 

Bonde Petersen, L. (1988). Kan vi støtte hinanden? En bog om selvhjælpsgrupper. Kolding: Kroghs 
Forlag.  

Borchgrevink, T. (1990). Kjærlighetens diktatur: Kjønn, arbeidsdeling og modernitet. I Oslo occasional 
papers in social anthropology (Vol. 21). Oslo: Universitetet i Oslo.  

Borchgrevink, T. (1994). Høydeskrekk? Perspektiver på kjønn i forandring. I G. Hagemann & A. 
Krogstad (Red.), Høydeskrekk : kvinner og offentlighet (s. 97-120). Oslo: Ad Notam Gyldendal.  

Borkman, T. (1976). Experiential Knowledge: A New Concept for the Analysis of Self-Help Groups. 
Social Service Review, 50(3), 445-456.  

Borkman, T. (1990). Self‐help groups at the turning point: Emerging egalitarian alliances with the 
formal health care system? American Journal of Community Psychology, 18(2), 321-332. 
https://doi.org/10.1007/BF00931307 

Borkman, T. (1991). Introduction to the special issue. American Journal of Community Psychology, 
19(5), 643-650. https://doi.org/10.1007/BF00938036 

Borkman, T. (1999). Understanding self-help/mutual aid. Experiential learning in the commons. New 
Brunswick, N.J: Rutgers University Press.  

Borkman, T. & Munn-Giddings, C. (2008). Self-help groups challenge health care systems in the US 
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