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1 Tittelen er et sitat fra en av studiens deltakere. Jeg mener det illustrerer hvordan deltakerne 

av og til kan oppleve det å koble ut som en positiv funksjon som gir en pause fra det «trykket» 

de kan oppleve i hverdagen. 
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Sammendrag  

Forfatter: Ragnar Lerfaldet  

Tittel: “Alt er bedre enn å stå i det derre… trøkket»” - En kvalitativ studie av hvordan 

personer med dissosiative lidelser selv opplever at deres symptomer kan ha en funksjon. 

Hovedveileder: Margrethe Seeger Halvorsen, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, 

UIO. Biveileder: Ingunn Holbæk, psykologspesialist og daglig leder ved 

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo.   

Forskningsspørsmål: 1) Om og på hvilken måte har personer med dissosiative lidelser 

forståelse for at symptomene kan ha en hjelpende eller positiv funksjon? 2) Har opplevelsen 

av symptomenes positive funksjon endret seg over tid, fra den gang de oppsto og fram til i 

dag? 

Bakgrunn og metode: Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, startet i 2016 opp et 

longitudinelt forskningsprosjekt på dissosiative lidelser. Dataene til denne hovedoppgaven er 

hentet fra dette prosjektet. Min studie er kvalitativ og undersøker spesifikt hvordan personer 

med dissosiative lidelser selv forstår om og på hvilken måte deres symptomer kan ha en 

positiv funksjon. Mitt datamateriale bestod av syv intervjuer, gjennomført av erfarne 

psykologer ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Samtlige av deltakerne som er 

inkludert i studien oppfyller kriteriene for en dissosiativ lidelse i DSM-5. Jeg har benyttet 

fortolkende fenomenologisk analyse (IPA), som er en kvalitativ forskningstilnærming som har 

som mål å undersøke nettopp hvordan folk forstår viktige erfaringer i deres liv. 

Resultat og konklusjon: Analysen resulterte i tre hovedtemaer; “Symptomer gir pause i 

hverdagen”, “Symptomer som beskyttelse” og “Ambivalens når det gjelder symptomenes 

funksjon”, og ni undertemaer. I studien ble det funnet at det symptomet som flest deltakere 

kunne oppfatte som å ha en positiv funksjon i dag var utkobling. Imidlertid hadde også flere 

av deltakerne en forståelse av at symptomene hadde gitt dem en form for beskyttelse tidligere 

i livet. Dersom de hadde en opplevelse av at symptomene kunne gi beskyttelse i dag, så var 

det først og fremst gjennom skifting til en annen del. Dog var deltakerne lite opptatt av 

symptomenes eventuelle positive funksjon, og det var stor grad av ambivalens når det gjelder 

symptomenes funksjon. Funnene kan indikere at psykoedukasjon med informasjon om 

symptomenes funksjon kan bidra til å gjøre det lettere for denne pasientgruppen å akseptere 

de forskjellige delene, hvilket kan bidra til den integrasjonen det jobbes mot i behandling.  
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Forord 

Det har vært en spesiell tid, et spesielt semester, med covid-19 og alle begrensningene 

som fulgte med. Men mennesker og organisasjonene de skaper er heldigvis 

tilpasningsdyktige, institusjoner og enkeltpersoner finner alltids nye måter å operere på, både 

hver for seg og sammen. Jeg vil derfor takke både institusjonene og menneskene som har vært 

der for meg denne tiden hvor jeg har lært og forstått så mye om et særdeles interessant fagfelt, 

et fagfelt jeg hadde begrenset kunnskap om da jeg begynte på denne oppgaven. Men desto 

mer glad er jeg for at jeg fikk denne muligheten til å akkumulere så mye kunnskap og 

forståelse innen nettopp dette feltet. 

En stor takk til deltakerne i denne studien, som med sine fortellinger har gitt meg økt 

kunnskap om hvordan det er å leve med dissosiative lidelser, og til Traumepoliklinikken, 

Modum Bad i Oslo som lot meg få del i deres materiale.  

En stor takk også til hovedveileder Margrethe Seeger Halvorsen og biveileder Ingunn 

Holbæk som begge har kommet med nyttige råd og veiledning. Takk også til Alexandra 

Johansen for gjennomlesning og kommentarer, og mine foreldre Åse og Egil for god støtte i 

perioden med skrivingen av hovedoppgaven. 

 

Ragnar Lerfaldet 

Universitetet i Oslo, oktober 2020 
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1 Innledning 

Frem til i dag har det vært begrenset med forskning knyttet til forståelse og behandling 

av mennesker med dissosiative lidelser (Modum Bad, 2016). Dette til tross for at dissosiative 

lidelser både medfører høye kostnader for samfunnet, og i stor grad innebærer redusert 

livskvalitet for de som har lidelsen. Jakobsen, Benum og Anstorp (2006) skriver at voksne 

med dissosiativ lidelse kan gå lenge uten å bli diagnostisert. Ofte har disse personene i lengre 

tid vært ut og inn av behandlingsapparatet, og de har gjerne vært innlagt flere ganger. I tillegg 

er det ofte heller ikke dissosieringen som er årsaken til at de kommer til behandlingsapparatet. 

Stort sett er det i stedet på grunn av en tilleggsproblematikk. Mange personer med dissosiative 

lidelser blir også feildiagnostisert, og de får derfor ikke riktig behandling. Dette viser at 

behovet er stort for mer kunnskap om personer med dissosiative lidelser. 

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, startet i 2016 opp et longitudinelt 

forskningsprosjekt på dissosiative lidelser. Prosjektets mål er å erverve kunnskap om hvordan 

det er å leve med dissosiative lidelser, deltakernes forståelse av symptomene og hvordan 

symptomene påvirker deres syn på seg selv og omverdenen (Modum Bad, 2016). Det er fra 

dette forskningsprosjektet dataene til denne hovedoppgaven er hentet. Denne oppgaven 

bygger på syv semistrukturerte intervjuer med personer med dissosiative lidelser. Disse 

personene deltok på et 20 ukers stabiliserings- og ferdighetstreningskurs ved 

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo i 2016. 

Etter å ha fått tilgang til datamaterialet fra Modum Bad ble jeg spesielt nysgjerrig på 

hvordan personer med dissosiative lidelser selv oppfatter funksjonen til sine symptomer, om 

de har den samme forståelsen for symptomenes funksjon som man finner igjen i forskjellige 

teoretiske perspektiv. Først og fremst ble jeg interessert i å spesifikt finne ut om disse 

personene kan ha en opplevelse av at symptomene også eventuelt kan ha en hjelpende eller 

positiv funksjon for dem. Ved å nærme seg personenes fenomenologiske beskrivelser og 

opplevelser av symptomenes funksjon kan man forhåpentligvis få økt forståelse for hvordan 

dissosiative lidelser fremstår som fenomen for de som har det. Det å øke denne forståelsen 

kan bidra til større forståelse for hvordan dissosiative lidelser skiller seg fra andre tilstander, 

og til enda bedre behandling. For en terapeut kan det være viktig å vite at pasienten faktisk 

har en opplevelse av en form for positiv funksjon ved et symptom. Ved mitt valg av en meget 

spesifikk og lite undersøkt problemstilling, med fokus på symptomenes positive funksjon, 

håper jeg at denne studien kan gi et bidrag til økt forståelse. 
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1.1 Hva er dissosiasjon? 

Begrepet dissosiasjon har sin opprinnelse i latin og betyr spalting, frakobling, å skille 

elementer som hører sammen. Dissosiasjon er altså det motsatte av assosiasjon, som betyr 

sammenslutning eller forening (Persvold, 2020). Allerede så tidlig som i 1889 beskrev Pierre 

Janet dissosiasjon som en manglende evne til kognitiv integrering av erfaring (Spiegel et al., 

2011). Begrepet dissosiasjon benyttes i stor grad i forbindelse med mentale fenomener som 

har sammenheng med traumatisering i ung alder. Traumatiseringen kan føre til at evnen til å 

integrere blir svekket. Når evnen til å ta til seg opplevelser, tanker og følelser blir forstyrret så 

finner dissosiasjon sted (Boon, Steele & van der Hart, 2014). Personlighets- og 

bevissthetskomponenter kan bli skilt fra hverandre som følge av ekstreme følelsesmessige 

påkjenninger. Dette kan medføre at disse manifesteres som ulike psykologiske tilstander i en 

person, hvilket fører til at traumene ikke blir integrert i den deklarative hukommelsen til 

personen (Eide & Fidjeland, 2016). Personer med dissosiative lidelser føler ofte at de på en 

måte er oppdelte, og ikke hele. Dette antas å skyldes at prosessene med å tilegne seg eller 

avvise erfaringer nærmest går parallelt med hverandre, hvilket innebærer at en del av 

personen tilegner seg erfaring mens en annen del ikke gjør det (Boon et al., 2014). 

Sigmund Freud betraktet dissosiasjon som psykologisk forsvar. Ifølge Vaillant (1992) 

referert i Eide & Fidjeland (2016) var dissosiasjon den første forsvarsmekanismen som ble 

beskrevet i psykoanalysen. For å beskytte seg mot de sterke inntrykkene fra traumatiske 

opplevelser, som psykisk, fysisk eller seksuelt misbruk, har barn behov for en 

mestringsstrategi som kan fungere for dem der og da. Siden de ikke kan rømme fra 

situasjonen rent fysisk, så tenker man seg at de kan benytte muligheten til å koble ut og gå inn 

i andre bevissthetstilstander og dele opp oppmerksomheten, hvilket innebærer å dissosiere 

(Hodne, 2003). Boon et al. (2014) mener at å dissosiere er en «ferdighet» som utvikler seg 

som en reaksjon på traumatiske opplevelser. Imidlertid kan det bli problematisk dersom det 

som startet som en adaptiv forsvarsmekanisme overgeneraliseres og anvendes i ufarlige 

situasjoner. Nijenhus, van der Hart og Steele (2006) skriver at forfattere som hevder at 

dissosiasjon primært er et psykologisk forsvar, vanligvis kun forholder seg til de negative 

symptomene. Positive psykoforme symptomer og positive somatoforme symptomer derimot, 

kan neppe sees som beskyttende fenomener. Nijenhuis et al. (2006) påpeker at det fortsatt 

ikke er oppnådd enighet innen fagfeltet om dissosiasjon hovedsakelig fungerer som 

psykologisk forsvar, eller kun er et tegn på mislykket integrering av det som har hendt som 

følge av den traumatiske opplevelsen.  
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1.2 Dissosiative lidelser - diagnostiske kriterier 

Det kan ofte være vanskelig å diagnostisere dissosiative symptomer (Jakobsen, Benum 

& Anstorp, 2006). Verktøyet man benytter til diagnostisering av psykiske lidelser i Norge er 

”ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders” (World Health Organization, 

1992). Her innledes kapittel F44 Dissosiative lidelser, på følgende måte; «Det som er felles 

for dissosiative lidelser (eller konversjonslidelser) er delvis eller fullstendig tap av den 

normale integrasjon mellom erindringer om fortiden, identitetsbevissthet og umiddelbare 

sansefornemmelser, og tap av kontroll over kroppsbevegelser» (ICD-10, s.88). 

Slik klassifiseres dissosiative lidelser i ICD-10: 

F44      Dissosiative lidelser (konversjonslidelser) 

F44.0   Dissosiativ amnesi 

F44.1   Dissosiativ «fugue» 

F44.2   Dissosiativ stupor 

F44.3   Transe og besettelsestilstander 

F44.4   Dissosiative motoriske forstyrrelser 

F44.5   Dissosiative krampetilstander 

F.44.6  Dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall 

F44.7   Blandet dissosiativ lidelse 

F44.8   Andre spesifiserte dissosiative lidelser, herunder: 

F44.81 Multippel personlighet (personlighetsspaltning) 

F.44.9  Uspesifisert dissosiativ lidelse 

 

Disse lidelsene hadde tidligere blitt klassifisert som ulike typer «konversjonshysteri». 

Ved utarbeidelsen av ICD-10 ble man imidlertid enige om at begrepet «hysteri» ikke lenger 

skulle benyttes i denne sammenheng. Garcia (1990) hevder at årsaken til dette var at 

psykodynamisk tankegang på denne tiden var i ferd med å miste noe av sin påvirkningskraft, 

og dermed ble konseptene nevroser og hysteri mindre viktige. Imidlertid blir begrepet 

«konversjon» fortsatt ofte brukt for noen av disse lidelsene. Konversjon innebærer i denne 

sammenheng at den ubehagelige affekt som fremkalles av problemer og konflikter personen 

ikke kan løse selv, blir omdannet til symptomer (WHO, 1992). 
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I det amerikanske diagnosesystemet DSM-5 (American Psyciatric Association, 2013) 

er dissosiative lidelser karakterisert ved forstyrrelse og/eller diskontinuitet i den normale 

integreringen av bevissthet, hukommelse, identitet, emosjoner, persepsjon, kropps-

representasjoner, motorkontroll og adferd. I forskningslitteraturen benyttes i stor grad DSM-

systemet. Lidelsene deles inn i: 

- Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) - opplevelse av to eller flere separate 

personlighetstilstander, og amnesi 

- Dissosiativ amnesi - amnesi for personlige hendelser og opplevelser 

- Depersonalisering/derealiseringslidelse – følelse av å se seg selv utenfra, eller opplevelse av 

at gjenstander og personer kan endre form eller at mennesker er annerledes enn til vanlig 

- Annen spesifisert dissosiativ lidelse  

- Uspesifisert dissosiativ lidelse – møter kravene til dissosiativ lidelse, men oppfyller ikke 

kriteriene til noen av de spesifikke subkategoriene 

 

Den siste kategorien betegnes ofte fortsatt som DDNOS på grunn av den i DSM-4 het 

«Dissociative Disorder Not Otherwise Specified». I DSM-5 er midlertid betegnelsen endret til 

«Unspecified Dissociative Disorder». 

 

1.2.1 Traumer i ICD-10 og ICD-11 

De klassiske traumediagnosene er posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kompleks 

posttraumatisk stresslidelse og dissosiative lidelser (Regionalt ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging [RTVS], region øst, 2020). For at diagnosen 

PTSD kan stilles er det ifølge ICD-10 flere viktige kriterier som bør oppfylles. Først må 

personen ha opplevd en hendelse eller situasjon som er av spesielt truende eller katastrofal art. 

Personen gjenopplever traumet mange ganger i form av påtrengende minner, drømmer eller 

mareritt, samtidig som personen opplever en form for «nummenhet» og følelsesmessig 

avflating. Personen vil ønske å distansere seg fra andre mennesker, det vil være nedsatte 

reaksjoner på omgivelsene, og personen vil frykte og prøve å unngå situasjoner og aktiviteter 

som minner om traumet (ICD-10, s.85). Imidlertid opplever en del traumeutsatte mennesker at 

de har flere plager enn de som er inkludert i PTSD-diagnosen, og da kan det være snakk om 
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kompleks traumatisering. Kompleks PTSD innebærer å ha opplevd traumatiske hendelser som 

skjer om og om igjen, og situasjonene er slik at den utsatte ikke kan slippe unna (Bækkelund, 

2019). Denne diagnosen inneholder alle symptomene til PTSD, men krever i tillegg; alvorlige 

og vedvarende problemer med affektregulering, oppfatning av seg selv som redusert, beseiret 

eller verdiløs, fulgt av en følelse av skam, skyld eller mislykkethet relatert til den traumatiske 

hendelsen, og problemer med å opprettholde forhold og å føle seg nær andre (Gaebel & Kerst, 

2019). Kompleks PTSD har imidlertid ikke vært en egen diagnose som har stått i ICD-10, selv 

om betegnelsen allikevel har blitt benyttet i klinisk sammenheng. Men i juni 2018 ble den 

engelske versjonen av ICD-11 presentert, og her er kompleks PTSD presentert som en egen 

diagnose, med de nevnte symptomene.  

I forhold til ICD-10 blir gruppen med dissosiative lidelser reorganisert og forenklet i 

ICD-11, og begrepet konversjon utelates fra grupperingstittelen (Reed et.al., 2019). 

Dissosiative nevrologiske symptomlidelser blir i ICD-11 brukt om de lidelsene som i ICD-10 

handler om motorikk og sansing (F44.4 – F44.7), og blir i stedet presentert som kun én lidelse 

med 12 undertyper, ut fra hva som er det dominerende nevrologiske symptomet (WHO, 

2018). Dissosiativ amnesi (F44.0) omhandler i ICD-11 også hvorvidt dissosiativ fugue er til 

stede, mens dette fenomenet ble klassifisert som en egen lidelse i ICD-10 (Reed et.al., 2019). 

Transe og besettelsestilstander (F.44.3) blir i ICD-11 delt inn i separate diagnoser, 

transetilstander og besettelses-transetilstander. I ICD-10 er depersonalisering og derealisering 

plassert i gruppen med nevrologiske lidelser, men i ICD-11 flyttes disse til gruppen med 

dissosiative lidelser (WHO, 2018). Multippel personlighetsforstyrrelse (F44.81) i ICD-10 blir 

erstattet med betegnelsen dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) i ICD-11. Dette skjer for at 

ICD-11 skal benytte samme begrep som ellers benyttes både klinisk og i forskningen. I tillegg 

innføres en ny kategori; delvis dissosiativ identitetsforstyrrelse. I motsetning til ved DID er 

det her en dominant personlighetstilstand som har kontrollen mesteparten av tiden, og ikke-

dominante personlighetstilstander tar ikke ofte eksekutiv kontroll over individets bevissthet 

og fungering (Reed et al, 2019). 

 

 

1.3 Årsaker og traumers påvirkning 

Det pågår fortsatt diskusjoner rundt årsaken til at noen utvikler dissosiative lidelser. 

Debatten er spesielt tilspisset mellom tilhengere av det som kalles en traumemodell og 

tilhengere av en fantasimodell. Traumemodellen hevder at dissosiasjon er relatert til objektive 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cambridge.org%2Fcore%2Fjournals%2Fbjpsych-advances%2Farticle%2Fdissociative-identity-disorder-needs-reexamination%2FFCEA16FDBCDF11FCA024AF6B6CED2E57%2Fcore-reader%23ref9&data=02%7C01%7C%7Cb1a112a7de944accf0ef08d85be9999f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637360406140617005&sdata=elFHAi%2FVv33WN4PJKNI7nUxTy26M2wgAxe5Ikgpmc3k%3D&reserved=0
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traumer og at selvrapporter om traumer er genuint ekte. Ut fra dette antas det at traumatisk 

stress kan forårsake dissosiasjon (Dalenberg et al., 2012). Fantasimodellen postulerer derimot 

at det er dissosiative trekk ved en person som får denne til å konstruere fantasier om overgrep, 

som så blir forvekslet med ekte minner (Lynn et al., 2014). Modellen hevder at en persons 

tilbøyelighet til å fantasere kan være minst like viktig som barndomstraumer for at personen 

skal utvikle dissosiative lidelser (Pekala, Angelini, & Kumar, 2001).  

Dalenberg et al. (2012) ønsket å undersøke hvilken av de to modellene som hadde 

størst forklaringskraft. De kom frem til åtte sentrale punkter hvor traumemodellen og 

fantasimodellen ville predikere motsatt utfall. Blant disse punktene var styrken på forholdet 

mellom traumer og dissosiasjon, styrken på forholdet mellom traumer og dissosiasjon i 

objektive kontra subjektive rapporteringer, og om personer med dissosiative lidelser har større 

risiko for falske minner. En grundig gjennomgang av et stort antall studier viste at 

traumemodellen fikk sterk støtte når det gjaldt så å si samtlige av disse punktene. En studie 

gjennomført av Reinders et al. (2012) indikerer også at fantasimodellen kan ta feil i sin 

antagelse om at det er dissosiative trekk ved en person som får denne til å konstruere fantasier 

om overgrep. Forskernes funn tydet ikke på at dissosiative pasienter er mer påvirkbare eller 

suggestive enn andre. I en studie fra 2016 kom også Vissia et al. frem til at dissosiative 

pasienter ikke er spesielt tilbøyelige til å fantasere, og konkluderte med at deres funn støttet 

traumemodellen.  

 

1.3.1 Nevrologisk påvirkning av traumer 

Barns hjerner er i konstant utvikling, og gjentatte traumatiske opplevelser i oppveksten 

kan påvirke hvordan denne utviklingen foregår. Bildediagnostiske teknikker har i stadig større 

grad påvist at traumatiske opplevelser i barndommen har skadelig effekt på hjernestrukturen 

(Frodl, 2016). Jakobsen (2006) skriver at studier har påvist ca. syv prosent mindre 

hjernevolum hos en gruppe barn og ungdommer som hadde vært utsatt for overgrep. Brenner 

og medarbeidere målte hippocampus på begge sider av hjernen hos kvinnelige pasienter som 

hadde vært utsatt for overgrep i barndommen, og som led av kronisk PTSD. De fant en 

gjennomsnittlig reduksjon på 12 prosent av venstre hippocampus (Jakobsen, 2006). I en studie 

av De Brito et al. (2013) ble 18 barn som hadde opplevd mishandling i barndommen 

sammenlignet med 20 barn som ikke hadde opplevd mishandling. De mishandlede barna fikk 
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påvist redusert grå substans i medial orbitofrontal cortex og i den venstre midtre temporal 

gyrus. 

Flere studier har vist at gjentakende traumatisering i barndommen påvirker hjernens 

utvikling og personens nevrale forutsetninger for selvregulering. Schore (2001) referert i 

Kleive (2009) har påvist endrede tilstander i det limbiske systemet hos traumatiserte barn. 

Dette systemet er sentralt for regulering av affekter, og er viktig når det limbiske systemet og 

høyre frontallkapp kommuniserer. Den endrede tilstanden i det limbiske systemet hos 

traumatiserte barn fører til en svekkelse av kapasiteten til affektregulering. Nevrobiologisk 

forskning har også vist at nettopp traumatiske barndomsopplevelser som er av en slik art at de 

hindrer utviklingen av hjernens evne til å regulere affekt, er spesielt skadelige (Nordanger, 

2014).  

 

1.3.2 Barndomstraumer og dissosiative lidelser 

Allerede for over 100 år siden hevdet Pierre Janet at økende grad av traumatisering 

bidrar til større fragmentering i personligheten (Spiegel et al., 2011). Retrospektive studier har 

funnet at en høy andel av pasienter som har blitt diagnostisert med dissosiativ 

identitetsforstyrrelse (DID) har en historie med alvorlige barndomstraumer. Dette er vanligvis 

fysisk eller seksuelt misbruk som har startet før barnet fylte seks år, og gjennomsnittlig pågår 

misbruket i ti år (Foote, Spiegel & Hermann, 2016). Ved gjennomgang av ti studier med til 

sammen 658 pasienter med DID, ble det funnet følgende; mellom 70 og 100 prosent hadde 

opplevd seksuelt misbruk i barndommen, mellom 60 og 95 prosent hadde opplevd fysisk 

misbruk i barndommen, og mellom 77 og 100 prosent hadde opplevd en eller annen form for 

barndomstraume (Foote et al., 2016). Til sammenligning er det mellom 6 og 17 prosent av 

voksne i USA som rapporterer om å ha opplevd en eller annen form for barndomstraume. I 

Norge er tallene noe sprikende når det gjelder hvor mange pasienter som har vært utsatt for 

traumatiske opplevelser i barndommen. Fosse og Dersyd (2007) har imidlertid kommet frem 

til at minst 28-41 prosent av pasientene i spesialisthelsetjenesten har vært utsatt for fysiske 

overgrep i løpet av barndommen, mens 22-35 prosent har vært utsatt for seksuelt misbruk 

(Michalopoulos, 2012). Mennesker kan imidlertid reagere forskjellig på de samme 

hendelsene. Axelsen (2009) skriver at man ikke kan måle belastningens størrelse med noe 

annet mål enn det personen selv har. Siden det dreier seg om individets opplevelse og 

fortolkning av påkjenninger vil forskjellige individer reagere forskjellig på de samme 
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påkjenningene. Flere faktorer bidrar til å påvirke hvilke barn som vil å utvikle vansker etter 

traumatiske hendelser, blant annet utviklingsnivå, medfødt eller lært motstandskraft og sosial 

støtte (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2018). 

 

1.3.3 Toleransevinduet som forståelsesmodell 

 Toleransevinduet ble først beskrevet av Siegel (1999) og består av den ideelle «sonen» 

mellom de mer ekstreme psykologiske tilstandene over- og underaktivering (Ogden, Pain & 

Fisher, 2006). Dette innebærer at toleransevinduet er den «sonen» av kroppslig aktivering 

som er optimal for en person, der hvor denne klarer å forholde seg oppmerksomt til andre og 

kan konsentrere seg og lære (Nordanger, 2014). Personer som har opplevd gjentakende 

traumatiske situasjoner i barndommen har ofte smalere toleransevindu enn hva som ellers er 

vanlig i befolkningen, og de kan derfor raskere bli over- eller underaktivert. Når en person 

havner over toleransevinduet kan det føre til sterk uro, kaosfølelse, aggresjon og utagering. 

Dersom personen havner under toleransevinduet kan det føre til fjernhet, nummenhet, tomhet, 

nedstemthet og utkobling. Personen er da gjerne vanskelig å få kontakt med, og husker 

sannsynligvis lite etterpå (Kullerud, 2015). Utkobling innebærer en endret bevissthetstilstand 

der normale deler av en opplevelse, som vanligvis tas for gitt, ikke er til stede (Dehli, 2007). 

For personer som har opplevd at underaktivering har vært et hensiktsmessig forsvar i mange 

situasjoner tidlig i livet kan det slå til i mange mer nøytrale situasjoner senere. 

Underaktivering er vanligvis vanskeligere å oppdage enn overaktivering siden en slik tilstand 

byr på mer aktive og synlige reaksjoner (Kullerud, 2015). 

 Personer med dissosiative lidelser har ofte problemer med å holde seg innenfor 

toleransevinduet. For eksempel kan en triggertanke føre til at personen kobler ut og blir helt 

fjern, slik at det nærmest er umulig for andre å få kontakt. Denne personen har da falt under 

toleransevinduet, og er underaktivert. Om slike symptomer, både når det gjelder over- og 

underaktivering, kun oppleves som negative for disse personene, eller om det på noen måte 

kan oppleves noe som helst positivt ved slike tilstander også vet vi i dag lite om. 

 

1.3.4 Tilknytning og emosjonsregulering 

Traumatiske hendelser i tidlig barndom kan ha stor påvirkning på hva slags 

tilknytningsmønster barn utvikler. Tilknytning handler om hvordan barn allerede veldig tidlig 
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danner relasjoner og knytter følelser til andre personer på en måte som er felles for alle 

mennesker (von Tetzchner, 2001). Tilkytningsteorien ble først utformet av John Bowlby, som 

utgav sitt hovedverk i 1969. Han hevdet at de tidlige tilknytningserfaringene barnet gjør skaper 

en arbeidsmodell for relasjoner videre i livet, og dette gjelder også personer som ikke er en del 

av familien (Johannesen, 2011). Dette innebærer at når barn vokser opp under ulike forhold så 

vil det bidra til å skape individuelle forskjeller i tilknytningsadferd. Mary Ainsworth 

videreutviklet Bowlbys verk med sine studier av tilknytningsmønstre (Rechenbach, 2003). Hun 

utarbeidet en ny fremgangsmåte, fremmedsituasjonen, hvor man i løpet av en 20 minutter lang 

prosedyre observerer barnet både alene og med en fremmed og med mor i rommet. Etter disse 

observasjonene mente Ainsworth at barns tilknytningsadferd kunne skilles i to dimensjoner; 

trygg og utrygg. I tillegg kunne den utrygge dimensjonen deles i to grupper; utrygg unnvikende 

og utrygg ambivalent. Senere beskrev Main og Solomon en ny gruppe hvor barna viser 

motstridende eller uforståelig adferd; desorganisert tilknytning (Gundersen, 2011).  

Tilknytningsmønster er en viktig faktor når det gjelder sannsynligheten for at en person 

skal utvikle en dissosiativ lidelse. Hvordan spedbarnet interagerer med omgivelsene, og disse 

erfaringenes kvalitet, har stor betydning for hvordan hjernen blir organisert. Omsorgspersonene 

er derfor essensielle når barnet skal lære seg emosjonell regulering. God tilknytning gir en 

mental kapasitet som bidrar til å takle stress, i tillegg til en relasjonell kapasitet som gjør at 

barnet klarer å søke andres nærhet når behovet er der (Benum, 2006). Men for at barn skal 

utvikle en god tilknytning er det en forutsetning at barnets nevropsykologiske kapasitet er 

tilstrekkelig, og denne kapasiteten kan ødelegges dersom omsorgsmiljøet i barnets første leveår 

er desorganisert eller neglisjerende (Schore 2003, i Kleive 2009).  

Dersom tilliten til å søke hjelp og støtte har blitt forstyrret på grunn av utrygg 

tilknytning, da kan dette også være til hinder for helingen etter hendelser som inntreffer som 

voksen (Benum, 2014). Carlson (1998) fant at dissosiering hos barn spesielt var assosiert med 

desorganisert tilknytning. Andre studier har indikert at desorganisert tilknytning i løpet av 

tidlige utviklingstrinn er den viktigste predikatoren for dissosiative symptomer i ungdomsårene 

(Fonagy 1997; i Nijenhuis et al., 2006).  

De siste 60 årene har ulike forskere sett at utviklingen av tilknytning og 

emosjonsregulering henger sammen, og at barn med sikker tilknytning i større grad enn barn 

med usikker tilknytning benytter seg av andre mennesker som hjelp i vanskelige situasjoner 

(Melvold, 2018). Emosjonsregulering er en viktig del av en persons selvregulering, og dette er 

et område hvor mange med dissosiative lidelser har problemer. Siden barn og unge ikke 
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nødvendigvis har kompetanse eller erfaring til å kunne vite hva som er best for seg selv så 

er det i stor grad foreldrene som må sørge for barnets selvregulering (Kraft, 2014). 

Omsorgspersonens oppgave er å gi barnet reguleringsstøtte, hvilket innebærer å være 

sensitiv i forhold til barnets følelser og adferd slik at barnet kan utvikle egne evner til å 

regulere seg selv (Nordanger, 2014). Når foreldrene ikke klarer å hjelpe barnet til å utvikle 

en god selvregulering kan dette få store konsekvenser. Allan Schore (2003) referert i 

Benum (2014) hevder at den største skadevirkningen etter tidlig traumatisering er nettopp 

den manglende kapasiteten til å regulere emosjoner. Posttraumatiske plager handler ofte 

om regulering av affekt, slik som sinne eller angst, og at evnen til å regulere disse affektene 

har blitt svekket (Nordanger, 2014). 

 

1.3.5 Komorbiditet 

Dissoasiative lidelser har høy grad av komorbiditet med en rekke andre lidelser. For personer 

med DID har det blant annet blitt funnet følgende komorbiditet til andre lidelser; PTSD (79-

100 prosent), depresjon (83-96 prosent), rusmisbruk (83-96 prosent), hodepine (79-91 

prosent), somatoforme lidelser (35-61 prosent), unnvikende personlighetsforstyrrelse (76 

prosent) og borderline personlighetsforstyrrelse (31-83 prosent) (Foote et al., 2016).  

 

1.4 Begrepet dissosiasjon og strukturell dissosiasjonsteori 

Som nevnt råder det stor grad av uenighet og det er en del kontroverser rundt begrepet 

dissosiasjon. Det har lenge vært et problem at fagmiljøene ikke har klart å enes om en klar 

definisjon av dissosiasjon, og heller ikke om hva dissosiative lidelser egentlig er. Det har 

delvis vært en sammenblanding av symptomene og prosessene som leder frem til dem, i 

tillegg til vekslende meninger om hvilke fenomener begrepet dissosiasjon skal dekke (Kleive, 

2009). Diskusjonen har en spennvidde fra forskere som mener begrepet er alt for vidt og 

dermed kan omhandle det meste, til enkelte forskere som hevder at dissosiasjon ikke finnes 

(Eide & Fidjeland, 2016).  

Dissosiasjon blir i ett perspektiv sett på som et kontinuum mellom normal og 

patologisk dissosiasjon (Putnam, 1993, i Bækkelund & Berg, 2014). Her inkluderes da 

bevissthetsforandringer som er av en slik karakter at de er en del av alle menneskers liv. Dette 

kan være opplevelser som at man har vært helt oppslukt av en bok og derfor ikke fått med seg 
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hva som har skjedd i miljøet rundt. Dissosiasjon blir av og til også brukt så å si synonymt med 

alle former for autonom underaktivering eller følelsesavkobling (Bækkelund & Berg, 2014). 

Mange forskere betrakter imidlertid dissosiasjon kun som et patologisk fenomen som følger 

av traumatiske opplevelser og strukturell oppsplitting av personligheten. Strukturell 

dissosiasjonsteori springer ut fra denne måten å oppfatte dissosiasjon på (Nijenhuis et al., 

2006). Den er en mye benyttet teori innen traumebehandlingsfeltet, og den har vist seg å være 

klinisk nyttig for pasienter med dissosiative lidelser.  

 

1.4.1 Traumerelatert strukturell dissosiasjon 

Janet og hans samtidige ga grunnlaget for å betrakte dissosiasjon som en strukturell 

dissosiasjon av personligheten (Nijenhuis et al., 2006). Siden arbeidet Charles Meyers med 

traumatiserte soldater fra første verdenskrig, og her observerte han at soldatene kunne veksle 

mellom meget forskjellige personlighetstilstander. Han foreslo da at traumerelatert 

dissosiasjon innebærer en oppsplitting i to hoveddeler, hvilket han kalte en «tilsynelatende 

normal» personlighet og en «emosjonell» personlighet. Og nettopp dette arbeidet til Meyers, 

med en strukturell klassifikasjon, ble utgangspunktet for teorien om strukturell dissosiasjon av 

personligheten (Nijenhuis et al., 2006). 

Teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten har som grunnlag at 

personligheten er et samlet biopsykososialt system med forskjellige funksjonelle 

«handlingssystemer» (Panksepp, 1998, i Eide & Fidjeland, 2016). Allerede fra fødselen har 

mennesket fått nedlagt en rekke handlingssystemer, og disse utvikles med tiden og modnes av 

erfaringer, og slik legges grunnlaget for våre tanker og handlinger. De mest sentrale 

handlingssystemene er forsvar mot fare, tilknytning mellom barn og foreldre, forplantning, 

sosialisering, energibalanse, utforskning og lek (Nijenhuis et al., 2006). Disse 

handlingssystemene kan igjen ha en rekke undersystemer.  

Imidlertid kan disse evolusjonsmessig utviklede handlingssystemene deles inn i to 

hovedgrupper. Den ene gruppen består av de systemene som er lystbaserte og som søker å 

tilnærme seg belønning i form av sosiale og materielle ressurser, slik som ved lek, omsorg og 

sosialisering. Den andre gruppen består av de systemene som har en mer fryktbasert 

tilnærming, og som søker mot trygghetsskapende omgivelser (Gojkovic, 2015). I tillegg er 

disse systemene opptatt av forsvar og ønsker å fjerne seg fra alt som oppfattes som 

ubehagelig. Det kan forekomme både fysisk tilbaketrekning og passivt fysisk forsvar i form 
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av total underkastelse. Dette er da en tilstand som preges av mental flukt og unngåelse 

(Gojkovic, 2015). Til grunn for traumerelatert strukturell dissosiasjon ligger en mangel på 

integrasjon mellom de delene av personligheten som styrer handlingssystemene for 

dagliglivets fungering, og de handlingssystemene som tar seg av forvaret. Når 

handlingssystemene blir utløst under fare vil ofte de medfødte handlingsmønstrene som er 

knyttet til disse hemme hverandre, og dermed også integreringen (Nijenhuis et al., 2006). 

Myers beskrev denne formen for primær strukturell dissosiasjon som å innebære 

skiftninger mellom en emosjonell del av personligheten (Emotional Part, EP) og en 

tilsynelatende normal (Apparently Normal Part, ANP) del av personligheten (Nijenhuis, van 

der Hart & Steele, 2010). Mens EP er dedikert til forsvar, så tar ANP seg av daglig fungering. 

EP består av deler av personligheten som sitter fast i traumeopplevelsene, og disse delene 

reagerer hovedsakelig emosjonelt og kroppslig. EP holder seg til fikserte handlingsmønstre og 

har begrenset oppmerksomhet overfor et lite antall cues, og dermed blir oppmerksomheten til 

EP primært fokusert på traumet (Nijenhuis et al., 2006). EP har ikke gjennomgått noen 

prosessering av traumeminnene, hvilket fører til at når sterke følelser knyttet til 

traumehendelsene blir aktivert, så opplever EP det som om traumene fortsatt pågår (Eide & 

Fidjeland, 2016). 

ANP er viet til daglig fungering. Men siden ANP utvikler et fobisk forhold til 

traumatiske minner så vil denne delen unngå EP siden det er her disse minnene befinner seg. 

ANP klarer dette ved å innsnevre oppmerksomheten til temaer som angår å fungere best 

mulig i dagliglivet. Denne fobiske unngåelsen fører etter hvert til større eller mindre grad av 

amnesi for traumet, og dette har som følge en distansering eller nummenhet når personen 

fungerer på ANP-nivå (Nijenhuis et al., 2006). Når en person med dissosiativ lidelse kommer 

til psykolog, og da gjerne med symptomer som oppleves uforståelige for vedkommende, så er 

det i utgangspunktet ANP som kommer til terapien (Benum, 2006). 

 

1.4.1.1 Tre prototypiske nivåer  

I teorien om strukturell dissosiasjon beskrives ulike grader av dissosiasjon mellom 

ANP og EP. For å gi en tydelig oversikt differensierte Nijenhuis et al., (2006) mellom tre 

prototypiske nivåer som de kalte for primær, sekundær og tertiær dissosiasjon. Her vises det 

til at ulik grad av dissosiering tilsvarer ulik alvorlighetsgrad i omfanget av dissosieringen. 

Dette gjelder hele spekteret fra PTSD til DID (Nijenhuis et al., 2006). 
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Primær strukturell disossiasjon (figur 1A) handler om splitting av hukommelsen. Her 

er det kun én ANP som søker å distansere seg fra traumet. Ulike grader av amnesi for traumet 

utvikles, og nummenhet for enkelte sanseinntrykk kan oppstå (Gojkovic, 2015). Det vil også 

kun være én EP, og omfanget til denne er ofte noe begrenset. Enkel PTSD eller enkel 

dissosiativ amnesi er eksempler på dette (Harper, 2011). I slike tilfeller vil ANP fremstå som 

frakoblet, være nummen og ha komplett amnesi for traumet, samtidig som EP gjenopplever 

traumet. Axelsen og Wessel (2006) skriver at kliniske erfaringer peker på at personer som 

opplever traumatiske hendelser konsentrerer seg om utvalgte stimuli gjennom å splitte 

hukommelsen mens handlingen foregår. Det er normalt å reagere på en traumatisk hendelse 

med å gå inn og ut av situasjonen både perseptuelt og opplevelsesmessig.  

 

Strukturell dissosiasjon av personligheten 

Figur: 1A, Primær dissosiasjon        1B, Sekundær dissosiasjon          1C, Tertiær dissosiasjon  

 

 

 

 1A         1B     1C 

 

Sekundær strukturell dissosiasjon (figur 1B) handler om splitting av følelsene og 

forsvaret. Når en person blir utsatt for gjentatt og alvorlig traumatisering så er det store 

muligheter for at dette påvirker den integrative kapasiteten. Da kan det hende at det ikke er 

nok med kun en enkelt ANP og en enkelt EP (Gojkovic, 2015). Personen har behov for 

ytterligere mekanismer for å fjerne seg emosjonelt fra seg selv og de gjentatte vonde 

hendelsene (Benum, 2006). Dermed skjer det en videre oppdeling mellom to eller flere 

forsvarssystemer. Disse forsvarssystemene kan være systemer for årvåkenhet, kamp, 

tilstivning, flukt, total underkastelse, separasjonsskrik eller tilbaketrekning (Nijenhuis et al., 

2006). Imidlertid fører denne videre oppsplittingen til at følelsene ikke blir integrert. Barnet 

kan ha hatt behov for å takle ulike emosjonelle funksjoner, og dermed utvikle flere 

følelsesdeler. Sekundær strukturell dissosiasjon finner man i mer komplekse traumerelaterte 

forstyrrelser. Dette kan være komplekse former for akutt stressforstyrrelse, kompleks PTSD, 

traumerelaterte personlighetsforstyrrelser, uspesifiserte dissosiative forstyrrelser (DDNOS), 
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kompleks dissosiativ amnesi og komplekse somatoforme dissosiative forstyrrelser (Nijenhuis 

et al., 2006). 

Tertiær strukturell dissosiasjon (figur 1C) handler om splitting av identiteten. Dette 

skjer som følge av en oppdeling av ANP i tillegg til dissosiering mellom EP-er. Nijenhuis et 

al., (2006) skriver at de ønsker å avgrense tertiær strukturell dissosiasjon til kun å gjelde 

dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID). Personer med denne forstyrrelsen utvikler separate 

jeg-tilstander som til daglig forholder seg utad til den sosiale virkeligheten. Det er ikke i 

traumeøyeblikket oppsplittingen skjer, men i den senere tilpasningen til dagliglivet. Det kan 

skje når deler av dagliglivet blir assosiert med opplevde traumer, eller når minner blir 

reaktivert, eller når den daglige fungeringen møter nye utfordringer (Benum, 2006). 

Bevissthetsfeltet til de ulike ANP-ene ved tertiær dissosiasjon er mer begrenset enn ved 

primær og sekundær dissosiasjon.  

    

1.5 Prevalens og hvorfor kunnskap om dissosiative lidelser er viktig 

Det er i liten grad gjennomført epidemiologiske studier som dokumenterer 

forekomsten av dissosiative lidelser i befolkningen. Imidlertid er det funnet indikasjoner på at 

DID har en prevalens på ca. en prosent i den generelle populasjonen (Foote et al., 2016). Tolv 

studier med pasienter som var innlagt på psykiatriske institusjoner i ni forskjellige land, fant 

en prevalens for DID på mellom 0 og 12 prosent, med en median på fem prosent (Foote et al., 

2016). Kvinner blir i mye større grad enn menn diagnostisert med DID. Elleve studier av 737 

pasienter fant en median på 89 prosent kvinner blant personer med DID-diagnose. Foote et al., 

(2016) skriver at årsaken til at kvinner i så stor grad er overrepresentert blant DID-

diagnostiserte kanskje kan finnes i det faktum at kvinner i større grad enn menn søker 

psykiatrisk behandling. Forfatterne hevder også at menn med DID kanskje i større grad er å 

finne blant rusmisbrukere og innsatte i fengsler.  

Som tidligere nevnt tar det ofte lang tid før voksne med dissosiativ lidelse blir 

diagnostisert, de har gjerne vært lenge i behandlingsapparatet, og de søker hjelp først og 

fremst på grunn av en tilleggsproblematikk. Lignende påvises i en studie med 71 pasienter fra 

Nederland, hvor det ble funnet at pasienter med DID gjennomsnittlig hadde vært i 

behandlingssystemet i 8,2 år før de fikk diagnosen (Boon & Draijer, 1993). I en studie fra 

Tyrkia fant Şar, Akyüz, og Doğan (2007) at deltakere med dissosiative lidelser hadde høyere 

forekomst av borderline personlighetsforstyrrelse, somatiseringslidelse, alvorlig depresjon, 
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PTSD og selvmordsforsøk, enn personer uten dissosiative lidelser. Til tross for dette 

symptomtrykket blant deltakerne var det allikevel kun 28,7 prosent som tidligere hadde 

mottatt psykiatrisk behandling. 

Uenighet rundt selve diagnosen er også et problem, spesielt når det gjelder DID. En 

studie med 83 ansatte som alle jobbet innen psykisk helsevern i USA viste at 73,5 prosent av 

dem trodde at DID var en ekte lidelse. Allikevel var det kun 38,4 prosent av dem som oppgav 

at det var sannsynlig eller veldig sannsynlig at de ville tro på en ny pasient som fortalte at 

vedkommende hadde diagnosen DID (Blewis, 2018). Det kan også virke som om det fortsatt 

er en del fordommer eller mangel på kunnskap om dissosiative lidelser innen psykiatrien. 

Pasienter med dissosiative lidelser der hovedsymptomene er somatiske blir ofte sendt tilbake 

fra psykiatere og til somatikken med uttalelse om at ingen psykiatrisk lidelse har blitt funnet, 

og så spørsmål om det er sikkert at det ikke skyldes noe organisk allikevel (Nicholson, Stone 

& Kanaan, 2011). Skepsisen til diagnosen DID er også fortsatt å finne på mange nivåer innen 

psykisk helsevern i Norge. Sommeren 2020 skrev psykiatrisk sykepleier Kathrine Benedikte 

Larsen en artikkel i fagbladet Sykepleien (Larsen, 2020). Her hevdet hun at DID er en 

diagnose som ofte simuleres, og hun stilte spørsmål om diagnosen virkelig finnes. Hun fikk 

svar fra Arne Blindheim som er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi. Han 

tilbakeviste Larsens påstander og skrev; «Dessverre er ikke Larsen alene innen psykisk 

helsevern om de holdningene som kommer til uttrykk i artikkelen. Vi finner disse holdningene 

også høyt oppe i systemene» (Blindheim, 2020). 

Differensialdiagnostikken er ikke enkel når det gjelder dissosiative lidelser og andre 

psykiske lidelser. Blant alvorlige symptomene som overlapper mellom komplekse dissosiative 

lidelser og schizofreni finner vi identitetsforstyrrelser, depersonalisering og hallusinose (Berg 

& Bækkelund, 2015). Dette har ført til en del feildiagnostisering, hvilket innebærer at 

personen som har lidelsen ikke får den behandlingen vedkommende har behov for. Det er 

også overlappende tilstandsbilder mellom dissosiative lidelser og borderline 

personlighetsforstyrrelse. Mellom 30 og 70 prosent av pasienter med DID oppfyller samtidig 

diagnosekriteriene for borderline personlighetsforstyrrelse. Enkelte symptomer fører også til 

at dissosiative lidelser kan bli forvekslet med bipolar lidelse eller ADHD. 

Ubehandlede dissosiative lidelser koster også samfunnet mye penger, og fører til 

ekstra lidelse for mange personer. En studie som ble gjennomført for seks år siden førsøkte å 

beregne de globale årlige kostnadene av fysisk, psykisk og seksuell vold mot barn. De laveste 

anslagene var på 1953 billioner dollar og de høyeste anslagene var oppe på 7116 billioner 
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dollar (Pereznieto, Montes, Routier & Langston, 2014). Det viser seg også at 

samfunnskostnadene for effekten av barndomstraumer er større enn kostnadene for HIV og 

kreft til sammen (Felitti et al., 2005, i Støren, 2014). 

En spesielt viktig grunn til at kunnskapen om dissosiative lidelser bør økes, hvilket 

forhåpentligvis kan bidra til tidligere og riktigere diagnostisering, er den høye 

selvmordsrisikoen innen denne gruppen. En studie av 231 pasienter ved en psykiatrisk klinikk 

i USA fant at dissosiative lidelser var den klart største predikator for en historikk med 

selvskading og multiple selvmordsforsøk (Foote, Smolin & Lipschitz, 2008). Sjansen for 

selvmordsforsøk eller selvskading var større blant personer med dissosiative lidelser enn for 

personer med andre psykiske lidelser. Dette funnet ble senere testet i en metaanalyse som 

inkluderte 19 studier. Forskerne gjennomgikk her studier av personer med forskjellige 

psykiske sykdommer, som borderline personlighetsforstyrrelse, alvorlig depresjon, alkohol 

eller stoffavhengighet, scizofreni, panikklidelse eller konversjonslidelse. Det var mye 

komorbiditet, men studien konkluderte med at tilstedeværelsen av dissosiativ lidelse var 

assosiert med høyere forekomst av både selvmordsforsøk og selvskading, i forhold til 

pasienter uten dissosiativ lidelse (Calati, Bensassi & Courtet, 2017). 

Dissosiasjon kan beskytte et barn mot å bli så overveldet at det blir ødelagt av 

opplevelser som er for smertefulle eller uhåndterlige til å ta inn over seg (Hodne, 2003). Dette 

kan for eksempel være gjentatte seksuelle overgrep. Ved å dissosiere kan personen «gjøre» 

seg selv annerledes, eller til og med «forandre» omgivelsene ved å forestille seg ting (Shirar 

1996, i Hodne 2003). Traumatiske opplevelser lagres som splittede deler i bevisstheten, og 

slik unngås at hjernens kapasitet blir sprengt (Bufdir, 2019). Ubehagelige tanker eller følelser 

kan glemmes slik at personen får muligheten å leve et tilsynelatende normalt liv. På denne 

måten kan symptomene forstås som en overlevelsesstrategi, og denne overlevelsesstrategien 

kan fungere lenge og oppleves som hensiktsmessig av personen. Når overlevelsesstrategien 

ikke lenger fungerer vil det imidlertid kalles dissosiativ lidelse (Holbæk, 2019). Men siden 

symptomene ut fra denne forståelsen hadde en overlevelsesfunksjon da de debuterte, de hadde 

en positiv eller hjelpende funksjon, er det kanskje mulig at noen av symptomene også blir 

oppfattet som å ha en positiv funksjon i dag. Eller kanskje er det slik at personer med 

dissosiative lidelser ikke har noen opplevelse av at symptomene har noen som helst form for 

positiv funksjon? Dette har vi lite kunnskap om i dag. 
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1.6 Problemstilling 

I denne studien undersøkes det om, og på hvilken måte, pasienter med dissosiative 

lidelser selv opplever at symptomene på noen måte også kan være til hjelp for dem. Det 

fokuseres spesifikt på deltakernes opplevelse av eventuelle positive sider ved symptomene, 

mens eventuelle negative følger faller utenfor rammene til denne oppgaven. Jeg vil også 

prøve å finne ut om det er noen forskjell på hvordan deltakerne tenker om symptomene over 

tid, altså om de har en forståelse av at et symptom kan ha vært til hjelp tidligere men ikke er 

det i dag, og motsatt. Når betegnelsen positiv funksjon benyttes i denne oppgaven menes da at 

symptomenes funksjon oppfattes av deltakerne som å innebære noe fordelaktig, noe som kan 

være til hjelp for dem. Problemstillingen for denne studien er: Hvordan opplever personer 

med dissosiative lidelser selv at deres symptomer eventuelt kan ha en positiv funksjon? Dette 

vil bli belyst med følgende forskningsspørsmål:  

- Om og på hvilken måte har personer med dissosiative lidelser forståelse for at 

symptomene kan ha en hjelpende eller positiv funksjon? 

- Har opplevelsen av symptomenes positive funksjon endret seg over tid, fra den gang 

de oppsto og fram til i dag? 

 

2 Metode 

Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for hvordan datamaterialet til oppgaven er innhentet og 

hvordan utvelgelsen av intervjuer har foregått. I tillegg begrunnes valg av metode, og det gis 

en beskrivelse av denne og dens begrensninger. Det blir redegjort for analyseprosessen, og jeg 

diskuterer validitet og relabilitet, refleksivitet, samt etiske vurderinger og konfidensialitet. 

 

2.1 Datamateriale 

Dataene til denne oppgaven er hentet fra et forskningsprosjekt ved 

Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Dette forskningsprosjektet har som mål å erverve 

kunnskap om hvordan personer med dissosiative lidelser opplever å leve med lidelsen. 

Forskningsprosjektet har også som mål å lære mer om deltakernes egen forståelse av 

symptomene, og hvordan symptomene påvirker synet på seg selv og verden rundt dem 

(Modum Bad, 2016).  Forskerne er i tillegg opptatt av å undersøke hvordan deltakerne erfarer 
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endring over tid. Deltakerne i studien er personer med dissosiative lidelser, og som har deltatt 

på et 20 ukers stabiliserings- og ferdighetstreningskurs ved Traumepoliklinikken, Modum Bad 

i Oslo. Deltakerne er kvinner og menn fra 18-65 år som har blitt søkt til Traumepoliklinikken, 

Modum Bad i Oslo for utredning og gruppebehandling som et supplement til 

individualbehandling. Samtlige som har blitt inkludert i studien har erfart traumatiske 

hendelser før fylte 18 år, og kan tilstrekkelig norsk til å følge et psykoedukativt opplegg. 

Totalt antall deltakere som har blitt intervjuet er 25. Samtlige deltakerne i studien oppfyller 

kriteriene for en dissosiativ lidelse i DSM-5, enten dissosiativ identitetslidelse (DID) eller 

uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS). Eksklusjonskriteriene er akutt suicidalitet, alvorlig 

rusavhengighet som forstyrrer behandlingen, alvorlige psykotiske symptomer, pågående 

livskrise som forstyrrer behandling som for eksempel pågående overgrep, skilsmisse, rettssak, 

og nevrologisk sykdom, psykisk funksjonshemming eller livstruende somatisk sykdom 

(Modum Bad, 2016). Forskningsprosjektet ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo er 

godkjent av Regional Etisk Komite (REK) med ref. nr.: 2016/1217. 

 

2.1.1 Utvalg 

Deltakerne i forskningsprosjektet ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo har blitt 

intervjuer to ganger. Første gang seks måneder etter at de hadde deltatt på et 20 ukers 

stabiliserings- og ferdighetstreningskurs, og deretter to år etter kurset. Denne oppgaven 

baserer seg på intervjuer med syv deltakere som ble gjennomført to år etter kurset. Intervjuene 

ble gjennomført ved hjelp av en semi-strukturert intervjuguide. Utviklingen av intervjuguiden 

skjedde i samarbeid med fire deltakere fra en pilotgruppe som hadde samtykket og blitt 

intervjuet med dette som formål. Lengden på intervjuene er varierende, fra en time og ti 

minutter til en time og førti minutter. Intervjuene ble gjennomført i Traumepoliklinikken, 

Modum Bad sine lokaler i Oslo, der deltakerne hadde vært til diagnostisk utredning og 

gjennomført kurstilbudet. Den som intervjuet er psykolog og kjent med behandlingstilbudet, 

men hadde ikke vært terapeut i gruppen til deltakeren (Modum Bad, 2016).  

Samtlige av deltakerne som inkluderes i denne hovedoppgaven er kvinner i aldersgruppen 

20-50 år, og de oppfyller kriteriene i DSM-5 for enten dissosiativ identitetslidelse (DID) eller 

uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS). De opplever altså enten sekundær eller tertiær 

strukturell dissosiasjon. Datamaterialet jeg fikk overlevert til min studie besto av 11 

intervjuer. Disse ble transkribert, og da utgjorde materialet til sammen 334 sider. Deretter ble 
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transkriptene gjennomlest to ganger. Etter dette var jeg klar for å etablere et strategisk utvalg. 

I intervjuguiden er det et spørsmål om deltakerne kan se at symptomene kan ha en funksjon. 

Dette spørsmålet blir stilt på litt forskjellige måter i de forskjellige intervjuene, og dersom 

deltakeren ikke forstår spørsmålet så kommer gjerne et oppfølgingsspørsmål om de kan se at 

symptomene på noen måte kan innebære noen fordel eller være til hjelp. Fire intervjuer ble da 

valgt bort pga. at disse deltakerne gir uttrykk for at de ikke hadde reflektert noe rundt denne 

problemstillingen, og derfor ikke har noe å si om den. Jeg var på dette tidspunktet åpen for 

både å ende opp med kun noen få intervjuer, og å ende opp med alle 11 intervjuene. Imidlertid 

fremsto det som om at syv av deltakerne i alle fall hadde noen tanker om eventuelle 

funksjoner ved symptomene, mens fire deltakere som nevnt ga uttrykk for at de ikke hadde 

noen tanker rundt dette temaet. Et strategisk utvalg med syv deltakere ble med bakgrunn i 

dette da etablert. Et strategisk utvalg er vesensforskjellig fra et representativt utvalg (De 

nasjonale forskningsetiske komiteene, 2019). I kvantitative studier er representativitet 

nødvendig for at statistisk generalisering kan gjennomføres. I kvalitative studier er derimot 

målet å oppnå mest mulig kunnskap om et fenomen, og utvalget etableres ut i fra hva 

forskeren anser som mest hensiktsmessig for å belyse den aktuelle problemstillingen. 

 

2.2  Fortolkende fenomenologisk analyse (IPA)  

I denne studien har jeg funnet det hensiktsmessig å benytte fortolkende fenomenologisk 

analyse (Interpretative Phenomenological Analysis, heretter IPA). Dette gjøres fordi 

forskningsspørsmålet har som målsetning å forstå hvordan en gitt erfaring, som her er å leve 

med dissosiative symptomer, oppleves av deltakerne, altså fenomenologisk, og hvordan 

deltakeren konstruerer denne opplevelsen av en erfaring på en meningsfull måte, altså 

fortolkende. Dette undersøkes og blir til i denne studien gjennom min fortolkning.  

IPA er en kvalitativ forskningstilnærming som har som mål å undersøke hvordan folk 

forstår viktige erfaringer i deres liv (Smith, Flowers & Larkin, 2009). I dette ligger det at 

forskeren skal søke å utarbeide en forståelse av fenomenet som undersøkes uten bruk av teori 

som grunnlag for tolkningen (Svartdal, 2015). IPA har sin teoretiske forankring i 

fenomenologi og hermeneutikk. Fenomenologi er en filosofisk tilnærming til studiet av 

erfaring, og ble grunnlagt av Edmund Husserl på begynnelsen av 1900-tallet. For Edmund 

Husserl var det primære studieobjektet bevisstheten og strukturer i denne. Husserl mente 

fenomenologiske beskrivelser skulle ha som oppgave å bidra til bedre forståelse for 

https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet
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fundamentale menneskelige kategorier som intensjonalitet, tid, farge og nummer (McLeod, 

2011). Martin Heidegger, som var elev av Husserl, utviklet senere sin egen fenomenologiske 

retning som skiller seg fra Husserl når det gjelder både subjekt og metode, hvilket ga 

inspirasjon til hermeneutiske eller fortolkende fenomenologiske metodologier (Gill, 2014).  

Hermeneutikk er læren om fortolkning, og dreier seg om hvordan forståelse og mening er 

mulig. Et sentralt element er påstanden om at det er en betingelse for erkjennelse av sannhet at 

man har en forutgående forståelse av det man prøver å forstå (Smith et al., 2009). Dette 

innebærer at det ikke er mulig å kun beskrive et fenomen uten at vi også fortolker det. Den 

hermeneutiske sirkel er et sentralt element og omhandler det dynamiske forholdet mellom 

deler og helheten, på flere nivåer (Smith et al., 2009). Dersom vi prøver å forstå en del vil vi 

alltid tolke denne delen med bakgrunn i den forståelsen vi på forhånd har av den helheten som 

delen tilhører. Dersom jeg for eksempel kjøper en ny roman av Karl Ove Knausgård vil jeg ha 

en del forventinger, jeg har likt tidligere verker av ham og har en oppfatning av hva som vil 

møte meg. Jeg vil begynne å tolke teksten ut fra den helhetsforståelsen jeg har av forfatteren 

og hvordan han skriver, av temaet han skriver om, tittelen og omtaler av boken. Men hvordan 

vi forstår en del vil også ha betydning for hvordan vi forstår helheten. Etter å ha lest noen 

sider vil jeg kanskje oppdage at teksten var noe annet enn jeg forventet, jeg kjenner på en 

skuffelse og mine forventninger må endres. Dette vil igjen føre til at jeg ser på teksten på en 

annen måte. Det jeg på forhånd forventet stemte ikke, min endrede forståelse av denne delen 

fører til at jeg også ser på teksten som helhet på en annen måte. Men forståelsen av delene og 

helheten vil fortsette å konstant påvirke hverandre. Etter noen sider til vil jeg kanskje oppdage 

at skuffelsen jeg kjente etter noen sider var et planlagt og genialt trekk fra Knausgård, jeg får 

en helt annen forståelse for den teksten jeg leser, og denne forforståelsen tar jeg med videre 

og den bidrar til at jeg blir mer åpen for nye tolkninger av det jeg leser og av teksten som 

helhet. På denne måten blir min forståelse av både helheten og delene stadig utvidet og 

forandret gjennom hele forståelsesprosessen. Dersom jeg leser boken på nytt fem år senere vil 

jeg da gjøre det ut fra forforståelsen jeg har med meg fra hva jeg tenkte om boken sist, men 

også alle mine erfaringer jeg har gjort meg siden den gang. Prosessen vil være den samme, 

men det er ikke sikkert at resultatet blir det siden forforståelser alltid vil være i endring. Et 

godt eksempel her er hvordan mange forteller at roman «The catcher in the rye» av J. D. 

Salinger, som omhandler tenåringsopprøreren Holden Caulfield, gjorde voldsomt inntrykk på 

dem da de leste den en gang i tenårene, men ikke gjorde på langt nær samme inntrykk da de 
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leste den på nytt 20-30 år senere. Ved bruk av IPA beveger man seg på denne måten stadig 

mellom delene og helheten, hvilket bidrar til at forståelsen endres og økes.  

 Ideografi har også en sterk innflytelse på IPA. Ideografiske vitenskaper er opptatt av å 

beskrive eller forklare enkeltfenomener. Dette står i kontrast til hovedvekten av forskningen 

som gjøres innen psykologi, som er nomotetisk og leter etter generaliseringer. At IPA er 

ideografisk innebærer at hvert «case» analyseres for seg før man gjør noen forsøk på å 

generalisere utover individnivå (Langdridge, 2006). Ifølge Smith et al. (2009) så vises det på 

to nivåer hvordan IPA er opptatt av det unike i menneskers erfaring. For det første så er det 

interessen for detaljer, som fører til en dybde i analysen. For det andre er IPA opptatt av å 

forstå hvordan unike erfaringsmessige fenomener har blitt forstått fra perspektivet til det 

unike mennesket, i en unik kontekst. Dette medfører at i studier hvor IPA benyttes så er 

utvalgene små og valgt ut fra formålet. Det hermeneutiske perspektivet i IPA bidrar også til at 

forskeren kan utforske deltakerens meningskonstruksjon ved å veksle mellom deltakerens 

beretninger og sin egen fortolkning av hvor betydningsfulle beretningene er (Larkin, Watts, & 

Clifton, 2006). På denne måten skapes det en dobbel hermeneutikk, hvor forskeren prøver å få 

en forståelse av deltakerens forståelse av sine egne erfaringer. 

 

2.3  Validitet og relabilitet 

Relabilitet handler om i hvilken grad det er mulig å etterprøve en studie (Dalen, u.å.). 

Dette er en utfordring ved kvalitative analyser, siden de alltid vil bli påvirket av forskeren 

som gjennomfører studien. Dermed er også sjansen relativt stor for at funnene ikke vil bli 

identiske ved en replikasjon. Forskjellige forskere kan tilnærme seg eller forstå innholdet i 

situasjoner på forskjellige måter (Malterud, 1993). Validitet handler om hvor stor grad av 

gyldighet resultatene fra en studie har. Mens intern validitet går på i hvilken grad resultatene 

fra en studie er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er undersøkt, så går ekstern 

validitet ut på i hvilken grad resultatene fra studien kan overføres til andre utvalg og 

situasjoner (Dalen, u.å.). I denne oppgaven bruker jeg fenomenologisk fortolkende analyse, 

og siden det er min forståelse av deltakernes forståelse av egne erfaringer som fremlegges, så 

vil det by på problemer med generalisering av funnene. Hvorvidt den interne validiteten er 

ivaretatt kan i større grad etterprøves. McLeod (2011) mener at validiteten til et kvalitativt 

studie kan styrkes ved å følge noen viktige steg. Dette er blant annet at forskeren skal velge en 

metode som passer til studien, tilstrekkelig informasjon skal gis om dataanalysen og prosessen 
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rundt denne, og begrepene som benyttes skal ha sitt grunnlag i dataene. I denne oppgaven har 

jeg ut fra mine og metodens forutsetninger prøvd å sørge for å styrke relabiliteten og 

validiteten i så stor grad som mulig. Dette har blitt gjort ved å redegjøre for metoden og dens 

begrensninger, og for analyseprosessen, i analysekapittelet legges det frem rikelig med sitater 

fra deltakerne slik at leseren kan sjekke dem mot temaene, og det redegjøres for utvalgets 

sammensetning og oppgavens begrensninger. Jeg har også gjort mitt beste for å ivareta størst 

mulig grad av refleksivitet og transparens. 

 

2.4  Refleksibilitet 

Refleksibilitet handler om at forskeren skal være bevisst sin egen innvirkning på 

forskningsprosessen, og forholder seg til dette. Refleksibilitet innebærer en kompetanse og en 

forskerposisjon som gjør at forskeren klarer å se betydningen av sin egen rolle når han 

samhandler med deltakerne, med de empiriske dataene og de teoretiske perspektivene (De 

nasjonale forskningsetiske komiteene, 2019). Det samme gjelder den forforståelsen som 

forskeren tar med seg inn i studien. 

 Det er umulig for en forsker å ikke være påvirket av sin tidligere kunnskap og erfaring. 

For eksempel vil hvilke data man velger å fokusere mest på, og utformingen av 

forskningsspørsmålet, bli påvirket av de forskjellige forskeres unike forforståelse. Imidlertid 

kan og bør man ved å være bevisst på denne problematikken, prøve så godt som mulig å 

begrense påvirkningen fra egen forforståelse. Det vil være spesielt viktig når man benytter 

IPA, siden det er forskerens egen forståelse av deltakernes forståelse av egne erfaringer som 

legger grunnlaget for analysens resultat. Selv har jeg underveis i prosessen med å 

gjennomføre denne studien mange ganger tatt valg, blant annet om hvilke deler av tekstene 

som har fått mest oppmerksomhet, og det er store muligheter for at en annen hadde tatt andre 

valg i samme situasjon, ut i fra sin forforståelse. For å begrense påvirkningen fra egen 

forforståelse så mye som mulig så holdt jeg imidlertid igjen med å fordype meg i den 

teoretiske faglitteraturen om dissosiasjon til etter at analysedelen var ferdig. Det er både 

fordeler og ulemper med valget jeg tok om å vente med å skaffe meg dypere innsikt i 

faglitteraturen, hvilket jeg ville komme tilbake til i kapittel 4. Imidlertid kan det her nevnes at 

jeg ved å begrense min egen forforståelse så mye som mulig trolig klarte å la være å lete etter 

temaer som jeg på forhånd ønsket å finne, og i større grad klarte å forholde meg til at målet 

var å prøve å forstå hvordan deltakerne forsto sin egen erfaring.   
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 Jeg fattet interesse for traumefeltet etter å ha gjennomført hovedpraksis ved 

Smerteavdelingen på Ullevål sykehus. Her la jeg merke til at alle mine pasienter enten hadde 

en kjent traumehistorie, eller vi avdekket sammen i terapirommet at pasienten hadde opplevd 

traumatiske hendelser. Dette gjaldt f.eks en ung jente som hadde vært til behandling for 

kroniske smerter i flere år, men som aldri tidligere hadde fortalt noen ved sykehuset at hun en 

gang var blitt voldtatt, og at hun fortsatt av og til fikk flashbacks. Slike «ukjente» 

traumehistorier hos pasientene, som forskning har vist kan ha betydning for både opplevelsen 

av kroniske smerter, og den psykologiske behandlingen pasienten bør motta, gjorde meg mer 

nysgjerrig på traumefeltet. Imidlertid hadde jeg ikke mer kunnskap om dissosiative lidelser 

enn det lille som er på pensum, før jeg noe tilfeldig fikk muligheten til å fordype meg i de 

dataene som ligger til grunn for denne oppgaven. Jeg gikk i gang med denne oppgaven uten å 

ha møtt en person som jeg vet har blitt diagnostisert med dissosiativ lidelse, og uten dypere 

kunnskap om dissosiative lidelser enn hva en student på sisteåret på profesjonsstudiet har.  

 Det er i tillegg både fordeler og ulemper ved at jeg ikke har gjennomført intervjuene 

selv. Ulempene vil også redegjøres for senere i oppgaven, men det kan sees som en fordel at 

min distanse til dataene har vært større enn om jeg selv hadde vært intervjuer. Jeg har heller 

ikke vært i posisjon til å påvirke deltakerne og deres svar i noen retning 

 

2.5 Analyseprosessen 

Jeg fulgte i analyseprosessen i stor grad stegene slik de anbefales av Smith et al. 

(2009). Dette er: 1, Lesing og lesing igjen; 2, Førstegangs notater; 3, Utvikling av mulige 

temaer; 4, Leting etter forbindelser på tvers av mulige temaer; 5, Gå videre til neste deltaker; 

6, Søking etter mønster på tvers av deltakerne. Men selv om jeg har fulgt stegene og 

rammeverket som her legges opp, vil resultatet allikevel i stor grad være påvirket av min egen 

subjektive oppfatning og måte å tenke på. Påstander om sannhet i IPA-analyser vil alltid være 

tentative og analysene vil være subjektive (Smith et al., 2009).  

 

2.5.1 Steg 1: Lesing og lesing igjen 

Jeg hadde blitt noe kjent med dataene gjennom å transkribere intervjuene. Det å høre 

deltakernes stemmer og måte å være på, bidro til å «farge» opplevelsen av det som ble sagt. 

Imidlertid ble denne «fargingen» mer og mer borte etter hvert som intervjuene ble lest om og 
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om igjen. Jeg etablerte som tidligere nevnt et strategisk utvalg med syv deltakere etter to 

gjennomlesninger. Ifølge Smith et al., (2009) kan man ofte i denne fasen få følelsen av å bli 

overveldet av ideer og å se mulige sammenhenger, og derfor bør man notere ned dette for på 

den måten kunne redusere nivået av «støy». Notatene kan man komme tilbake til senere, 

hvilket var til god hjelp i denne studien.  

Stort sett hver gang jeg hørte et intervju eller leste gjennom de transkriberte tekstene 

fikk jeg ny eller utvidet forståelse, både for de enkelte delene, men også for hvordan disse 

hang sammen. For eksempel var det en episode der en deltaker i intervjuet om og om igjen 

snakket om at hun synes det var så ille at en venn av henne ikke fikk samme hjelp som hun 

gjorde, og hun gråt og var veldig lei seg for dette. Til å begynne med så tolket jeg det, 

gjennom min forforståelse, som om hun ville ha fokus vekk fra seg selv, at hun ikke ville 

snakke om de vanskelig tingene som intervjuer tok opp. Det dukket imidlertid opp flere 

episoder som gav meg et inntrykk av at denne deltakeren hadde mer omsorg for andre enn seg 

selv. Etter hvert ble min forståelse for hele henne som person endret noe gjennom disse og 

andre fortellinger. Dette gjorde igjen at jeg forsto den første situasjonen på en annen måte 

neste gang jeg leste teksten, da forsto jeg det som om hun var genuint opptatt av at vennen 

skulle få hjelp. Dette påvirket på nytt min forståelse av hele henne, som igjen gjorde at jeg 

bedre forsto sammenhengen mellom forskjellige deler av intervjuet osv. På denne måten 

mener jeg at den hermeneutiske sirkelen, med hovedfokus på forholdet mellom delene og 

helheten, var til stede allerede i den første fasen. 

 

 2.5.2 Steg 2: Førstegangs notater 

Denne fasen regnes som den mest tidkrevende, hvilket også ble min erfaring. Her skal 

man være åpen for alle mulige ideer og notere alt man finner interessant i transkriptet. Ifølge 

Smith et al. (2009) er det ingen regler for hva man skal kommentere på, og ingen krav om å 

dele teksten inn i meningsfulle enheter og å kommentere hver enhet. I begynnelsen føltes 

dette rådet befriende, kanskje spesielt siden den samlede tekstmassen jeg skulle forholde meg 

til i begynnelsen var særdeles omfattende. Tidlig i denne fasen tok jeg imidlertid valget om å 

utelate de delene av tekstene som ikke virket å ha noe relevant informasjon å bidra med for å 

belyse oppgavens spesifikke forskningsspørsmål. Disse delene ble derfor ikke med i den 

videre kodingen og letingen etter hovedtemaer og underordnede temaer. Jeg måtte gjøre en 

avveining mellom å gå videre med et datamateriale som på den tiden virket nesten 
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uoverkommelig stort, eller å kutte ut store deler av teksten selv om dette medførte fare for at 

informasjon kunne gå tapt. Jeg vurderte det imidlertid som en fordel med valget som ble tatt 

at jeg da fikk muligheten til å gå grundigere inn i den teksten som ble igjen.  

Smith et al. (2009) mener at man, når det gjelder den teksten man velger å fordype seg 

i, bør engasjere seg i tre prosesser med forskjellig fokus i denne fasen. Disse prosessene består 

av deskriptive kommentarer, lingvistiske kommentarer og konseptuelle kommentarer. De 

konseptuelle kommentarene var nok de mest arbeids- og tidkrevende. Her beveger man seg 

fra deltakernes nøyaktige utsagn til å prøve å få en mer overordnet forståelse av hva utsagnene 

dreide seg om. Her åpnes det for at forskeren kan strekke seg relativt langt når det gjelder 

tolkning. Det viktige her er at tolkningen blir inspirert og hentet ut fra lesingen av deltakernes 

ord, og ikke blir importert fra noe utenfor denne teksten (Smith et al, 2009). Fra dette stadiet 

av prøvde jeg å ikke være for forsiktig når det gjaldt tolkning. Smith et al., (2009, s. 103) 

skriver at; “In our experience novice researchers tend to be too cautious, producing analyses 

that are too descriptive”. At jeg allerede her prøvde å ikke være for forsiktig vil dermed også 

ha hatt en betydning for blant annet hvilke temaer jeg fant frem til, siden de tross alt kom frem 

gjennom min forståelse av deltakernes forståelse. 

 

 2.5.3 Steg 3: Utvikling av mulige temaer 

Samlet utgjorde de forskjellige kommentarene et stort datasett, og det var dette 

datasettet som var i fokus i steg 3. Dette medførte at jeg fjernet meg i større grad fra det 

opprinnelige datasettet, hvilket var som det skal være ifølge Smith et al., (2009). De hevder at 

hvert videre steg i en IPA-analyse tar forskeren lenger vekk fra deltakerne og inkluderer mer 

av seg selv (Smith et al., 2009). I arbeidet med å finne temaer kunne jeg bevege meg vekk fra 

å kun bruke deltakernes eksplisitte ord, til å benytte begrep som syntes dekkende for 

deltakernes oppfatninger, slik jeg tolket det.  

 

2.5.4 Steg 4: Leting etter forbindelser på tvers av mulige temaer 

I dette steget begynte jeg å lete etter forskjellige typer mønster som gjorde at temaer 

kunne grupperes sammen. Smith et al. (2009) beskriver flere prinsipper for hvordan dette kan 

utføres. Jeg benyttet i dette steget abstrahering, polarisering og numerasjon. Abstrahering er 

en måte å utvikle en oppfatning av hva som kan bli overordnede tema. Her letes det etter 
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likheter mellom temaene. Polarisering er en annen måte, hvor man i stedet fokuserer på 

ulikheter mellom temaene. Numerasjon innebærer at det letes etter hvor ofte et tema dukker 

opp i løpet av intervjuet.  

 

2.5.5 Steg 5: Gå videre til neste deltaker 

Etter at de fire første stegene var gjennomført på ett transkibert intervju gjentok jeg 

prosessen for hvert av de seks andre intervjuene. Her ble det opplevd som utfordrende å ikke 

tenke på ideene fra første intervju da jeg jobbet med det andre intervjuet, og å ikke tenke på 

de to første da jeg jobbet med det tredje osv. Imidlertid var jeg bevisst på faren ved at dette 

kunne skje, og prøvde så godt som mulig å unngå det. Dette var nødvendig for å kunne 

utforske hvert intervju som en egen uavhengig enhet, og slik holde meg til IPA`s ideografiske 

fokus. 

 

 2.5.6 Steg 6: Søking etter mønster på tvers av deltakerne 

I det siste steget letes det etter sammenhenger på tvers av deltakerne. Man ser blant 

annet om et tema i et case kan bidra til å belyse et annet case, og man prøver å finne de mest 

potente temaene (Smith et al., 2009). I løpet av denne prosessen fant jeg frem til hvilke 

underordnede og overordnede temaer jeg ønsket å beholde. Siden analysen i denne oppgaven 

tar for seg så mange som syv caser ble antallet deltakere som var representert innen de 

forskjellige temaene avgjørende for hvilke overordnede tema som til slutt ble valgt. Smith et 

al. (2009) skriver at tre deltakere egentlig er optimalt for et studentprosjekt hvor IPA benyttes 

for første gang. Imidlertid mener de også at dersom en større gruppe har blitt valgt så er det 

viktig å legge vekt på hva hvor ofte de forskjellige temaene dukker opp på tvers av casene. 

Smith et al. (2009, s. 106) skriver at; «So, for example, a decision may be made that 

for an emergent, or super-ordinate theme to be classified as recurrent it must be present in at 

least a third, or a half, or, most stringently, in all of the participants interviews ”. I denne 

studien har det blitt tatt som utgangspunkt at de overordnede temaene som jeg har gått videre 

med, og som blir presentert i analysekapittelet, skal være representert blant minst halvparten 

av deltakerne, hvilket her da innebærer minst fire deltakere. Undertemaene kan derimot bli 

representert selv av enkeltdeltakere, dersom de fremstår som særlig viktige for denne 

deltakeren. 
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2.6 Etiske vurderinger og konfidensialitet 

Gjennom alle faser av studien må forskeren foreta etiske refleksjoner, og samtlige 

trinn i arbeidet har egne etiske utfordringer som forskeren må ta hensyn til (Kvale 2010, i 

Gojkovic 2015). Det er spesielt viktig at forskeren gjennom hele prosessen er bevisst 

problematikken rundt konfidensialitet. Alle data og sensitiv informasjon har blitt oppbevart 

trygt i henhold til gjeldende regelverk. Alle prosedyrer i hovedstudien følger 

Helsinkideklarasjonen og prosjektet har blitt godkjent i Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK).  

 Tre forskningsetiske prinsipper blir fremhevet som spesielt viktige. Dette er kravet om 

informert og frivillig samtykke, avveining mellom nytte og skade ved deltakelse i forskning, 

og ivaretakelse av anonymitet og konfidensialitet i forskningsprosessen og i formidlingen av 

resultatene (Backe-Hansen, 2013). De to første prinsippene har blitt ivaretatt av Modum Bad. 

Samtlige deltakere i studien har gitt frivillig og informert samtykke før de ble inkludert. De 

kunne også trekke seg fra studien når som helst dersom de skulle ønske det, uten å måtte 

oppgi grunn eller at det skulle få konsekvenser for dem. Deltakerne fikk også tilbud om å 

kontakte en av gruppeterapeutene de kjenner i etterkant av intervjuet dersom det skulle vekke 

vanskelige følelser eller potensielt farlig atferd (Modum Bad, 2016). Prinsipp nummer tre har 

jeg gjort mitt ytterste for å ivareta. Intervjuene til denne oppgaven ble overlevert fra min 

biveileder ved Modum Bad til meg som lydfiler på en minnebrikke. Minnebrikken har blitt 

oppbevart innelåst. Lydfilene har ingen navn, kun et nummer, og i transkriberingen har alle 

navn på personer og steder osv. som blir nevnt, og som eventuelt kunne ha bidratt til 

identifisering av deltakerne, blitt anonymisert. I formidlingen av resultatene i denne oppgaven 

er denne anonymiseringen beholdt. 

 

 

3 Resultater 

Analysearbeidet resulterte i tre hovedtemaer. Dette var “Symptomer gir pause i 

hverdagen”, “Symptomer som beskyttelse”, og “Ambivalens når det gjelder symptomenes 

funksjon”. I tillegg kom jeg frem til ni undertemaer. Det vil i dette kapittelet bli benyttet 

sitater fra deltakerne for å illustrere hva som kommer frem i datamaterialet, og å gi en 

forståelse for hvorfor de forskjellige hovedtemaene og undertemaene har blitt valgt. 
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Tabell 1: Oversikt over hvor mange og hvilke deltakere som er tolket til å ha en forståelse av 

symptomenes funksjon som gjør at de er representert innen de forskjellige hovedtemaene.  

 Pasienter Maria Kari Johanne Ingrid Susanne Eldrid Nina 

Hovedtema         

Symptomer gir pause 

i hverdagen 

 x x x  x x x 

Symptomer som 

beskyttelse 

 x x x x x x  

Ambivalens når det 

gjelder symptomenes 

funksjon 

 x x x x x  x 

 

 

Tabell 2: De ni undertemaene presenteres under hvert sitt respektive hovedtema. 

Hovedtema Symptomer gir pause i 

hverdagen 

Symptomer som beskyttelse Ambivalens når det gjelder 

symptomenes funksjon 

Undertema Symptomer gir pause fra 

støy og stress 

Symptomer gir beskyttelse 

mot å bli værende i det 

vanskelige 

Fortvilelse over at symptomene 

er her fortsatt 

Undertema Symptomer gir pause fra 

omsorg for alle andre 

Symptomer gir beskyttelse i 

sosiale settinger 

Fortvilelse over synlige og 

usynlige symptomer 

Undertema Symptomer gir pause fra 

dårlig selvtillit og 

selvbilde 

Symptomer gir beskyttelse 

mot ny undertrykkelse 

 

Undertema  Symptomer gir beskyttelse 

gjennom omsorg 

 

 

 

3.1 Symptomer gir pause i hverdagen 

Hovedtemaet «Symptomer gir pause i hverdagen», knyttes til hvordan seks av 

deltakerne beskriver sine opplevelser av at symptomene kan bidra til at de kan flykte fra en 

situasjon, de kan finne sitt eget «fristed» når trykket, eller totalbelastningen, blir for stor. 

Dette skjer som følge av at de blir overveldet av indre eller ytre stimuli, eller en kombinasjon. 

Gjennomgående synes de fleste av deltakerne at trykket blir for stort av og til. Det kan dreie 
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seg om sosiale situasjoner, krav fra andre, krav til seg selv, om vedvarende tankekjør eller 

flashbacks, fysisk støy i miljøet osv. I denne resultatdelen har jeg benyttet toleransevinduet 

som en forståelsesramme. Toleransevinduet forklarer i stor grad hva som skjer når personer 

blir over- eller underaktivert. Som tidligere nevnt så har personer som har opplevd 

gjentakende traumatiske situasjoner i barndommen ofte smalere toleransevindu enn hva som 

ellers er vanlig i befolkningen, og de kan derfor raskere bli over- eller underaktivert, hvilket 

igjen kan føre til for eksempel utkobling.  

Det fremstår som om deltakerne i denne studien relativt ofte havner under 

toleransevinduet, og da blir fjerne eller kobler ut. Det kan synes som om deltakerne har en 

forståelse for at dersom de må stå i et visst trykk, som de forteller en god del om, over tid så 

vil det til slutt bli for overveldende. Dersom totalbelastningen er i ferd med å bli for voldsom 

og det kognitive systemet er i ferd med å bli overbelastet, så kan spesielt utkobling gi 

personen den pausen som trengs for at tilstanden ikke skal bli ytterligere forverret. Deltakerne 

slipper dermed å havne i en enda verre situasjon som de ikke vil klare å håndtere. Som vist i 

tabell 1 kunne seks av de syv deltakerne på en eller annen måte se at symptomene bidro til å 

gi dem en etterlengtet pause i hverdagen. Det vil her bli redegjort for de tre undertemaene 

«Symptomer gir pause fra støy og stress», «Symptomer gir pause fra omsorg for alle andre» 

og «Symptomer gir pause fra dårlig selvtillit og selvbilde». 

 

3.1.1 Symptomer gir pause fra støy og stress 

Dette undertemaet handler om hvordan deltakerne kan bli satt ut når det skjer noe de 

oppfatter som for mye i miljøet deres, noe som overskrider deres daværende mentale 

kapasitet, og de må fjerne seg fra situasjonen på en annen måte enn rent fysisk. Kari sier hun 

opplever at det er som om en tåke og en vegg kommer opp når det blir for mye støy eller 

stress i livet hennes, og at hun da ikke er i kontakt med de andre rundt henne. Dette oppfattes 

som en beskyttelse som kommer når det blir for voldsomt for henne. Hun sier at jo høyere 

støy det er på utsiden, jo høyere blir det også på innsiden. Kari forteller at for mye støy og 

stress fører til at noe hun kaller en tåke, og så en vegg dukker opp i hodet. 

«Da det blir for voldsomt så, kommer den.»  

Kari uttrykker forståelse for at utkoblingen bidrar til at hun ikke blir for overveldet av alle 

inntrykkene i miljøet rundt henne, selv om hun ikke trives med selve utkoblingen heller.  
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«Ja, jeg liker det overhodet ikke, men alt er bedre enn å stå i det derre… trøkket». 

Johanne beskriver også hvordan hun ser at det å fjerne seg fra forskjellige situasjoner ved å 

koble ut kan ha en funksjon. 

«Ja, jeg tenker også det er viktig noen ganger. For ellers så blir det veldig slitsomt. Atte, hvis 

jeg skal hele tiden fighte og, og stå i det så, så blir kropp og hode… da blir jeg sliten». 

Maria forteller at hun ofte kan falle ut når ting blir for vanskelige. Hun sier også rett ut at hun 

kan se en klar fordel med å bli fjern. 

«D: Da kan jo jeg falle ut, ut av ting som er litt vanskelige og, så… 

I: Ja. Så får du en liten pause? 

D: Ja.» 

Maria forteller at utkoblingen gjerne skjer når det blir for mye stress i livet hennes.  

«… men det er nok, litt fordi det har vært så mye at det er derfor det kommer, og for det er 

ofte det som gjør det. De kommer når det har vært veldig mye.» 

Deltakerne opplever i stor grad at når belastningen med mye støy eller stress blir for stor, så 

har det en positiv funksjon å kunne koble ut. Utkoblingen skjer ikke bevisst, men automatisk, 

og flere deltakere opplever det som nyttig å få den pausen utkoblingen gir. 

 

3.1.2 Symptomer gir pause fra omsorg for alle andre 

I dette undertemaet presenteres det hvordan deltakerne stort sett er særdeles opptatt av 

omsorg for andre, og overraskende ofte i motsetning til omsorg for seg selv. Mange av 

deltakerne kan til tider fremstå som relativt selvutslettende. Dette er en rolle mange personer 

som har opplevd gjentagende traumatiske hendelser i barndommen gjerne har tillært seg i 

oppveksten, fordi det den gang virket som den mest hensiktsmessige strategien for å overleve 

i et skadelig miljø. Til tider kan dette bidra til å skape et følelsesmessig trykk som oppleves 

for voldsomt for mange av dem, og de havner raskt under toleransevinduet. Derfor blir det 

også av og til nødvendig å koble helt ut for å slippe unna å være i det selvutslettende moduset. 

Kari forteller at hun er i en familie hvor mange medlemmer trenger mye omsorg, og at hun 

aldri får senket skuldrene. 
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 «Jeg er veldig dårlig på å ikke få dårlig samvittighet om jeg på en eller annen måte tenker på 

meg og ikke alle andre». 

Etter å ha fortalt om den dårlige samvittigheten og hvor tungt det kan være å alltid måtte tenke 

mer på alle andre enn på seg selv, forteller Kari at hun blir veldig påvirket av frykten for at 

barna hennes ikke skal ha det bra. 

«Og det gjør jo at jeg merker selv at det dissosiative, og at selve symptomene, dem, dem 

blomstrer opp. Jeg tør jo snart ikke å ta telefonen jeg fordi jeg, når jeg ser at en av ungene 

mine ringer, fordi at det er nok til å, på en måte velte det over igjen.»  

Her følger et litt lengre utdrag fra samtalen med Nina. Hun har akkurat fortalt at hun aldri har 

hatt bedre livskvalitet enn nå, takket være hjelpen fra Modum Bad. Hun sier at hun tidligere 

konstant følte på et trykk på 120 prosent, mens det nå er nede på 30-40 prosent. Men så endrer 

hun seg raskt til å si at hun er trist. 

«I: Er det noe, vil du si noe om det? Eller vil du bare… gå videre? 

D: Neida, bare gå videre du. 

I: Hm. En slurk vann?   

D: Hm. (pause). 

I: Hvis vi snur det litt sånn på hodet når du tenker på dine… dine dissosiative symptomer, 

altså det som er spesifikt med å ha en dissosiativ lidelse. Er du med? Er du med meg, eller…»  

Her virker det som om Nina er i ferd med å kunne koble ut, det følelsesmessige trykket er i 

ferd med å få henne til å fjerne seg fra situasjonen. 

«I: Trenger du en liten break? 

D: Æh… 

I: Jeg har papir under her (lyder av bevegelse uten at noen snakker i 15 sekunder). Du må 

gjerne si noe om hva som gjorde deg trist, for det kan være viktig… 

D: (Gråter litt og snufser) Ja. (pause) 

I: Du sa noe om at du ble veldig trist når du tenker på… hvor ille det har vært… og hvor mye 

bedre det har blitt. Men jeg vet ikke helt… om du blir trist når du tenker på hvor ille det har 

vært, eller at… du er fornøyd med at det har blitt bedre men fortsatt har det ille? 

I: (puster tungt ut) Neida, det er bare det atte… atte… jeg blir så trist på vegne av alle de som 

ikke, at, de som ikke får komme hit liksom. 

I: Ja, så du tenker på andre, mennesker? 

D: Ja.» 
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Når Nina forteller om hvor glad hun er for at hun har fått det bedre virker det som om noe 

kommer inn og forteller henne at dette ikke bare er bra. Hvorfor skal hun få det bedre når hun 

kjenner andre som ikke har fått samme hjelp til å bli bedre? Det følelsesmessige trykket fra 

«kravet» om omsorg for andre trekker henne her ned og hun var i ferd med å fjerne seg.  

For mange av deltakerne er det altså andres behov som står i sentrum, mens de synes å 

undertrykke sine egne. Kari sier at hun aldri klarer å fortelle andre om sine behov: 

«…men det er klart, det har jo en sammenheng med at jeg… heller aldri fikk lov, til å si noe 

om… at altså, je-, jeg hadde ikke lov til å ha behov for noe.» 

Deltakernes egne krav til seg selv om omsorg for alle andre er en faktor som av og til bidrar 

til en følelse som blir for overveldelende og som gjør at de havner under toleransevinduet. De 

opplever det som om deres egne behov aldri har betydd noe for noen, mens andres behov er 

veldig viktige. Deltakernes fokus på alle andre, omsorgen for alle andre, trenger altså ikke 

alltid alene være trigger, alltid være avgjørende for at utkoblingen akkurat da skjer, men dette 

fokuset er ofte med på å skape den følelsesmessige totalbelastningen som deltakerne trenger 

pause fra. Slik sett kan utkoblingen oppleves som å ha en positiv funksjon for deltakerne.   

 

3.1.3 Symptomer gir pause fra dårlig selvtillit og selvbilde 

I dette undertemaet ser man hvordan noe av den samme dynamikken som i undertema 

nummer to gjør seg gjeldende. Her er imidlertid ikke fokuset rettet mot hvordan andre har det, 

men derimot innover mot en selv. Selvforakt og en følelse av at en selv ikke er noe verdt er 

gjennomgående, det er noe samtlige deltakere forteller om. Kari sier det klart at når hun er i 

en situasjon hvor hun blir minnet på sitt dårlige selvbilde så kommer det opp en vegg, som er 

det utrykket hun bruker for å beskrive at verden rundt henne ikke lenger er tilgjengelig for 

henne, hun kobler ut. 

 «Jeg merker jo at når folk trykker veldig på de knappene hos meg som… næh, altså går på 

det med selvbilde, selvtillit, altså alt det herre her, så kommer den veggen veldig fort». 

Susanne forteller at hun har en konstant dårlig selvfølelse.  

 «… jeg vil jo absolutt si at det er riktig, å si at jeg forakter meg selv». 

Susanne forteller videre at hun ofte kobler ut og glemmer store perioder av dagen. Intervjuer 

spør Susanne om hun kan se noen fordeler med dette.  
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«… jeg synes det er liksom… tungt å leve egentlig da. Så det kan jo hende at det, det, bidrar 

til å korte ned… det jeg husker av en dag, som jeg, uansett ville synes var, ganske skitt.» 

Det ekstra trykket som skapes av de dårlige selvbildene og selvforakten bidrar til at flere av 

deltakerne trenger en pause, en utkobling, eller gå inn i et modus av nummenhet for at livet 

ikke skal bli for uutholdelig. Det som gjerne fører til utkobling, er når følelsen blir for 

overveldende. Nummenhet kan innebære frakobling av affekt, og når selvforakten blir for stor 

kan det ha en funksjon og av og til få en pause fra denne for mange av deltakerne voldsomme 

selvforakten. 

 

3.2 Symptomer som beskyttelse 

Som vist i tabell 1 gav seks av de syv deltakerne uttrykk for at de kunne oppleve at 

symptomene kunne bidra til å gi dem en form for beskyttelse. Denne beskyttelsen, og hva den 

beskytter mot, kan oppleves forskjellig fra deltaker til deltaker. Noen temaer går imidlertid 

igjen hos flere av deltakerne. Her blir dette redegjort for gjennom fire undertemaer; 

«Symptomer gir beskyttelse mot å bli værende i det vanskelige», «Symptomer gir beskyttelse 

i sosiale settinger», «Symptomer gir beskyttelse mot ny undertrykkelse» og «Symptomer gir 

beskyttelse gjennom omsorg». 

 

3.2.1 Symptomer gir beskyttelse mot å bli værende i det vanskelige 

Flere av deltakerne gir uttrykk for at enkelte symptomer, og da først og fremst det å 

kunne skifte til en annen del, gir dem en form for beskyttelse. Å skifte til en annen del kan 

komme av overveldelse, eller fordi en annen del kan være bedre til å håndtere en situasjon. 

Susanne forteller at hun tror hun forstår hvorfor hun utviklet symptomene som ung. 

«Det tror jeg var en liksom beskyttelse da… egentlig… eh… når ting var veldig vanskelig, 

atte… jeg på en måte slapp å være der på en måte.» 

Andre deltakere gir også uttrykk for at opplevelser i oppveksten har vært av en så 

overveldende karakter at de har hatt behov for noe som kunne hjelpe dem til å «komme ut av 

situasjonene», og til å kunne leve et så vanlig liv som mulig, når de har vært utenfor det 

skadelige miljøet. Det å skifte til en annen del har slik sett hatt en funksjon for Johanne. 
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«Jeg ser mer på det som, atte det har vært en riktig forsvarsmekanisme» 

Maria forteller at hun fortsatt trenger beskyttelsen ved å kunne skifte til barnedelen i henne. 

Barnedelen i henne hjelper henne med å sette grenser, grenser som hun ikke virker å klare å 

sette selv når hun er hverdagsdelen. 

«Jeg tror nok, det prøver å hjelpe meg med, for å, skjerme det som egentlig er verdt. At jeg 

prøver å komme meg litt ut av situasjonene. Altså nå, nå er det litt på en måte litt stopp, nå 

orker jeg ikke mer»  

Symptomene, og da spesielt det å skifte til en annen del, oppfattes av flere deltakere som å ha 

en positiv funksjon siden de da på en måte kan slippe å bli værende i det vanskelige. Dette ser 

vi f.eks hos Maria som ved å skifte til barnedelen kan komme seg ut av vanskelige 

situasjoner. 

 

3.2.2 Symptomer gir beskyttelse i sosiale settinger 

I dette undertemaet handler det om hvordan noen av deltakerne uttrykker at de 

opplever at symptomene både kan beskytte dem mot å bli overveldet og reagere for voldsomt 

i sosiale settinger, og å hjelpe dem til å opprettholde et forhold til både familie og venner. For 

Susanne oppleves symptomene å ha en positiv funksjon når det gjelder sosiale relasjoner 

generelt. Hun blir spurt av intervjuer om hva hun ville ha savnet dersom symptomene ble 

borte. 

«… jeg føler at jeg kan…være i veldig mange relasjoner, og egentlig, på en måte… æhm, 

spalte av følelsene mine helt sånn at hvis jeg ikke liker en person så kan jeg allikevel være 

ganske hyggelig og høflig fordi, æh… jeg på en måte (pause) blir litt sånn… jeg vet ikke, jeg 

får en sånn avstand eller, får en sånn… nummenhet eller et eller annet da.» 

Susanne forteller at hun er sint på flere familiemedlemmer, men at hun allikevel ønsker å ha 

kontakt med dem. For at hun skal klare det så er symptomene nødvendige. Susanne er redd 

for å bli sint, hvilket vil føre til konflikter som hun ikke ønsker. Ved å klare å unngå å ta ut det 

sinnet hun egentlig ønsker å ta ut, så opplever hun å bli beskyttet mot nye konflikter som vil 

være belastende. 

«Sånn at jeg kunne aldri hatt, det forholdet til moren min, som jeg har nå, hvis, altså, hvor jeg 

ikke er veldig… involvert men jeg er ikke sint heller, men jeg er jo egentlig veldig sint, sånn at 
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jeg kunne ikke hatt på en måte… sammen med faren min og familien min, jeg kunne ikke hatt 

sånne fredelige… forhold egentlig da… hvis ikke jeg hadde klart å, koble av eller liksom…» 

Johanne beskriver hvordan symptomene kan hjelpe henne til å håndtere sosiale situasjoner, og 

hun beskyttes mot for kraftige reaksjoner. Hun sier at hun elsker å være sosial, men av og til 

kan hun bli trigget av enkeltpersoner hun møter. Frykten for slike situasjoner kunne ha hindret 

henne fra oppsøke de sosiale situasjonene hun ønsker å oppsøke, men siden hun går inn i en 

mellomtilstand så vet hun at hun klarer å takle de vanskelige situasjonene.  

«… da kalle at jeg er fjern, for atte jeg er ikke, jeg ikke meg, men jeg er ikke helt borte… hvor 

jeg på en måte hvor, jeg får sånn, jeg er ikke der hvor jeg får flashbacks… æh, og er inni 

traumet. Men det er på en måte sånn mellomtilstand, eller hva man kall-, jeg vet ikke. 

I: Du er i en tilstand som, som er med å håndterer situasjonen? 

D: Ja. Altså jeg, jeg fungerer, men jeg er ikke… men samtidig fungerer ikke helt.» 

Mennesker er avhengige av sosiale relasjoner. Susanne og Johanne opplever at symptomene 

hjelper dem til å klare å opprettholde et sosialt liv, hvilket de ellers trolig ikke hadde klart.  

 

3.2.3 Symptomer gir beskyttelse mot ny undertrykkelse 

Dette undertemaet handler om hvordan spesielt Ingrid opplever at symptomene har 

beskyttet henne mot å bli utnyttet senere i livet. Hun er imidlertid i utgangspunktet fortvilet 

over hvilke deler som har fått størst plass hos henne. 

«… jeg har bare vært i aggressiv og straffe meg sjøl… modusen nesten hele livet her liksom, 

og hele tida sånn vanvittig kamp mot de straffende og aggressive delene… i meg sjøl liksom.» 

Ingrids harde oppvekst har ført til mye sinne mot seg selv, men disse delene har også rettet 

sinnet utover. 

«… i så mange sammenhenger, som jeg kan bli oppfattet som veldig aggressiv og usympatisk 

for, ikke så mye nå mer da, men før da det styrte meg ennå mer liksom…» 

Imidlertid opplever Ingrid at det også kan ha vært en grunn til at de aggressive delene har fått 

så stor plass. 

«D: Ja, altså den funksjonen da, at jeg, det, jeg kan se, se den at det er ikke mange jeg har latt 

tråkke over meg, eller gjøre meg noe» 
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De sinte og aggressive delene har hatt stor plass i livet til Ingrid. Til tross for at de til tider har 

skapt vanskeligheter for henne, så oppfatter hun det samtidig som om disse delene har 

beskyttet henne mot nye overgrep. 

 

3.2.4 Symptomer gir beskyttelse gjennom omsorg  

Eldrid oppnår en form for beskyttelse gjennom barnedelen. Denne delen lar henne få 

lov til å ta imot støtte fra andre mennesker, hvilket hun ellers ikke klarer. Hun ser dermed at 

det å skifte til en barnedel har en positiv funksjon.  

«D: Ja, det gjør det kanskje lettere å ta imot omsorg.» 

Hun opplever det som om denne delen er så viktig for henne at dersom den hadde blitt borte 

så hadde hun mistet en stor del av seg selv.  

«D: … eh, hadde jeg mistet barnet i meg så hadde jeg jo mistet det viktigste i meg» … «Eh, 

nei det blir jo som å kappe av seg armen, på en måte (litt latter).» 

Eldrid forstår det slik at det er i barnedelen hun klarer å kjenne på følelser.  

«D: … det er vel bare at det er en veldig viktig del av meg… og at mange av følelsene mine… 

uhm, er i det barnet, så uten det så ville jeg vært uten veldig mange følelser, tror jeg… uhm.» 

For Eldrid er det spesielt viktig at de positive følelsene som hun har problemer med å kjenne i 

hverdagsdelen, de klarer hun å kjenne på i barnedelen.  

«D: Sånn at jeg har… føler jeg har… en veldig positiv barnedel også. Ja, ja som er den ja, 

der jeg kan kjenne virkelig glede.» 

Å kunne ta i mot omsorg fra andre, og å tillate seg å kjenne omsorg for seg selv er viktig for 

mennesker. Dette gir en beskyttelse mot å kun være i en tilstand av selvbebreidelse eller 

selvhat, og denne tilstanden med egenomsorg klarer ikke Eldrid å være i til vanlig, men i 

barnedelen klarer hun det. 
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3.3 Ambivalens når det gjelder symptomenes funksjon 

Dette hovedtemaet knyttes til at samtidig som deltakere kan ha en forståelse for 

symptomenes funksjon, så uttrykker de også sterk fortvilelse over de samme symptomene. 

Denne ambivalensen uttrykkes sterkt og fremstår som genuin og viktig for deltakerne. Så å si 

samtlige deltakere fremstår også som å være mye mer opptatt av de negative aspektene ved 

sine symptomer enn de er av eventuelle fordeler. Som vist i tabell 1 gav seks av de syv 

deltakerne på en eller annen måte uttrykk for ambivalens når det gjaldt symptomenes 

funksjon. 

 

3.3.1 Fortvilelse over at symptomene er her fortsatt 

I dette undertemaet forteller flere av deltakerne at de har forståelse for at symptomene 

hadde en funksjon i oppveksten, den gang de gjerne levde i et belastet miljø. Imidlertid 

uttrykker de problemer med å forstå hvorfor symptomene fortsatt gjør seg gjeldene i dag, når 

miljøbetingelsene gjerne er helt annerledes.  

«… jeg skjønner hvor det kommer fra altså» «… men samtidig så… altså det er jo da at det er 

vanskelig å forstå hvor… hvorfor det skal ha så stor betydning i nåtid? Hvorfor akkurat det 

blir, på en måte, en gjentagende greie da.» - Kari 

Johanne sier hun ser at hun tidligere hadde behov for sine symptomer, men ikke nå lenger. 

«Det, er en god grunn til, atte hvorfor, man fikk den diagnosen da. Atte det var, helt 

nødvendig, der og da, og atte det, jeg ser mer på det som, atte det har vært en riktig 

forsvarsmekanisme… men atte nå trenger jeg ikke den. Nå skal vi prøve å bli kvitt den».» 

Ingrid forteller at hun forstår at symptomene har bidratt til å beskytte henne tidligere i livet, 

men samtidig opplever hun at de senere kun har bidratt til å gjøre livet hennes vanskelig. 

 «Det, jeg, jeg skjønner at det kommer av en sånn… sånn grunn men liksom… ah (oppgitt lyd) 

det, det, nei det har ødelagt så mye for meg altså.» 

Kari mener utkoblingen gir henne den pausen hun av og til trenger, men det skaper også 

problemer for henne. 

«Jeg tror at det er en… form for beskyttelse, men samtidig så er det jo kjempefrustrasjon.» 

Det at utkoblingen skjer automatisk, og ikke bevisst, oppfatter Kari som et problem. 
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«…altså når det har vært voldsomt mye og, mye rundt i lang tid, så kan den veggen være 

befriende den, når den kommer opp, men… samtidig så har jeg ingen kontroll på når jeg… på 

en måte… får, får den ned igjen.» 

I det store og hele er deltakerne i mye større grad opptatt av alle de negative følgene av deres 

symptomer enn de er av eventuelle positive funksjoner. Samtidig fremstår det også som om de 

har større forståelse for at symptomene tidligere i livet har hatt en funksjon, enn de har av at 

symptomene kan ha en funksjon i dag. 

 

3.3.2 Fortvilelse over synlige og usynlige symptomer 

Susanne, som også har somatoforme symptomer, forteller om hvordan hun synes det 

verste er at symptomene hennes er synlige for alle andre.  

«… jeg mister mye følelsen i, spesielt i beina… æh så jeg faller og sånn, og det er liksom, alle 

ting som gjør det synlig, er på en måte det som plager meg mest da. Æh… når det på en måte, 

ja blir tydelig for andre at, når, når jeg ikke klarer å skjule at det er på en måte… noe.» 

Samtidig er det andre deltakere som uttrykker fortvilelse over nettopp det at symptomene 

deres ikke er synlige for andre, hvilket innebærer at det kan være kun de selv som forstår når 

symptomtrykket blir høyt. Ingrid skulle ønske at symptomene hennes var mer synlige. Hun 

mener at nettopp det at hun ikke har så mye synlige symptomer har hindret henne i å få den 

hjelpen hun gjerne skulle fått mange år tidligere. 

«… og det er en veldig fortvilet ting atte så mye av det er så usynlig. For det også har jeg sett 

i mye journalpapirer om meg atte det, det er så lite av det som, som er merkbart på meg.» 

For Kari kan det også være problematisk at ikke andre ser når hun kobler ut. 

«Og mannen min merker jo tidvis når han har sagt det samme til meg ti ganger og 

selvfølgelig ikke får noe svar, så skjønner han at nå… nå er ikke du her. Heh, men…men 

ungene, ungene skjønner ikke at nå, forsvinner mamma mer og mer.» 

Når det gjelder konsekvensene av synligheten av symptomene er oppfatningene svært 

forskjellige blant enkelte deltakere. Noen ønsker ikke at andre personer skal kjenne til deres 

problemer. Samtidig oppfatter andre at de ville blitt bedre forstått av omgivelsene dersom 

deres symptomer i større grad var synlige.  
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4 Diskusjon 

Problemstillingen for denne studien er hvordan personer med dissosiative lidelser selv 

forstår at deres symptomer eventuelt kan ha en positiv funksjon. Målet har vært å finne ut om 

og på hvilken måte deltakerne i denne studien har en forståelse for at symptomene også kan 

ha en hjelpende funksjon, og om det i så fall er forskjell når det gjelder forståelsen av de 

samme symptomenes funksjon over tid. Jeg vil her redegjøre for hvordan jeg tolker 

resultatene som fremkom i analysedelen, og hvordan disse henger sammen med teori og 

tidligere forskning. Jeg vil også diskutere begrensninger med oppgaven og utvalget. Etter at 

analysen var gjennomført fremsto følgende funn som de mest interessante: 

- deltakerne var generelt lite opptatt av symptomenes eventuelle positive funksjon 

- det symptomet de fleste hovedsakelig kunne se at kunne ha en positiv funksjon i dag 

var utkobling, som ga en pause fra ulike former for overveldelse 

- flere deltakere hadde en oppfatning av at symptomene i større grad tidligere hadde hatt 

en positiv funksjon ved å gi en form for beskyttelse 

- dersom noen symptomer kunne gi en form for beskyttelse i dag så var det først og 

fremst ved skifting til en annen del 

- det var stor grad av ambivalens rundt tematikken symptomenes funksjon, hvor 

deltakerne hadde klart størst fokus på de negative følgene 

Det er noe overlapping, men hovedsakelig handler hovedkategorien «Symptomer gir 

pause i hverdagen» om symptomet utkobling slik det dukker opp i deltakernes liv i dag, mens 

hovedkategorien «Symptomer som beskyttelse» i stor grad handler om enten tidligere tider, 

den gang symptomene oppsto, eller om skifte til en annen del også i dag. Hovedkategorien 

«Ambivalens når det gjelder symptomenes funksjon» handler om at det til en viss grad synes 

å sitte langt inne for deltakerne å godta at symptomene som lager så mye problemer også kan 

ha en funksjon i dag. 

Flere av eksemplene på hvordan deltakerne opplever at symptomene kan ha en positiv 

funksjon kan til en viss grad for leseren virke noe selvmotsigende. Når man vet at 

symptomene også bidrar til å opprettholde lidelsen over tid, kan det oppleves som 

problematisk først og fremst å tenke at disse har en positiv funksjon også i nåtid. Nijenhuis et 

al. (2006) skriver at en måte å håndtere stress, smertefulle konflikter eller intense følelser på, 

er å unngå det som er vanskelig, eller trekke seg unna nåtiden. Personer med dissosiative 

lidelser kan føle seg fjerne, tåkete eller uklare, og miste forbindelsen med nåtiden uten at de er 
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klare over det. Selv om tilbaketrekning kan fremstå som det beste der og da vil det på lengre 

sikt være uheldig, da det fører til at nåtiden blir mer og mer fremmed. Imidlertid har denne 

oppgaven spesifikt som mål å prøve å forstå hvordan deltakerne selv forstår at symptomene 

kan ha en positiv funksjon. Og det er nettopp og kun denne forståelsen, som nok i stor grad 

går på opplevelsen av symptomenes funksjon i snever forstand, som jeg her legger frem. Og 

siden dette er oppgavens mål så forholder jeg meg relativt strengt til det, og diskuterer ikke 

videre de negative implikasjonene ved symptomene i bredere forstand. 

 

4.1 Diskusjon av resultatene 

Gjennom analysen av intervjuene ble det klart at noen av deltakerne hadde en viss 

forståelse for positiv funksjon ved enkelte av symptomene, og da først og fremst utkobling. 

Samtidig var det andre symptomer de fleste ikke nevner at de kan se noen positive funksjoner 

med i det hele tatt. De fleste er i mye større grad opptatt av de negative aspektene ved 

symptomene enn de er av en eventuelt positiv funksjon. Det kan synes som om eventuelle 

positive eller hjelpende sider ved symptomene er mye mindre tilgjengelige for deltakerne enn 

de negative sidene. Det er kanskje ikke så rart etter mange år hvor de trolig har følt at noe har 

vært galt med dem, følt seg annerledes enn andre, følt at de har hatt et vanskeligere liv enn de 

fleste andre. Men til tross for deltakernes hovedfokus på de negative sidene så er det altså 

enkelte symptomer som de oppfatter at på en måte kan ha en positiv funksjon for dem.  

 

4.1.1 Symptomer og pause 

Ut fra hva deltakerne forteller fremstår det som om de selv opplever at kapasiteten til å 

ta inn nye inntrykk er noe begrenset. Den kognitive kapasiteten blir trolig raskere overskredet, 

de overveldes av gamle minner som trigges, eller av mengden av inntrykk, og av og til kan det 

inntre en automatisk flukt vekk fra her og nå, og til et sted som kanskje kjennes tryggere, eller 

som stenger stort sett alle nye inntrykk ute. Slik kan mengden av, og styrken til nye inntrykk 

begrenses sterkt når det oppleves som nødvendig.  

Seks av de syv deltakerne kunne på en eller annen måte se at symptomene bidro til å 

gi dem en etterlengtet pause i hverdagen. Hovedtemaet «Symptomer gir pause i hverdagen» 

handler i stor grad om utkobling. Dehli (2007) beskriver utkobling som en endret 

bevissthetstilstand der normale deler av en opplevelse, som vanligvis tas for gitt, ikke er til 
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stede. Dissosiering kan settes i gang både av indre og ytre stimuli (Axelsen, 2009). 

Utkoblingen slik den fremstår i denne studien blir imidlertid sjelden knyttet til spesifikke 

triggere som deltakerne har identifisert. I intervjuene kommer det i liten grad frem at en 

spesiell lyd, en lukt e.l., har ført til utkobling. Her beskrives i større grad en totalbelastning 

som til slutt blir så stor at personen havner utenfor toleransevinduet, den kognitive kapasiteten 

overskrides, både med trykk fra miljøet og trykk fra innsiden, og dette fører til fjernhet eller 

utkobling. 

Det er ikke uvanlig at mennesker kan reagere med underaktivering på svært truende 

situasjoner, og symptomer på underaktivering kan da inkludere blant annet sløvhet, ikke klare 

å tenke eller snakke, midlertidig tap av bevissthet eller en gjennomgripende utkobling (Boon 

et al., 2014). Utkoblingen som følger av underaktiveringen fører til en tilstand hvor noen 

nesten ikke erfarer noe (Lanius et al., 2010, i Boon et al., 2014). Ved å gå inn i en slik tilstand 

av midlertidig «kollaps» kan personen spare på energien. Kari opplever at det raskt kan 

komme noe hun beskriver som en tåke og en vegg, og hun kobler ut når totalbelastningen av 

inntrykk, som kan komme både fra innsiden og utsiden, blir for voldsom. Denne utkoblingen 

har hun selv en forståelse av at kan være bra for henne når samlet belastning blir for stor, for 

ellers kan hun reagere på en måte som til slutt fører til ny innleggelse. Janina Fisher (2014) 

skriver at strukturell dissosiasjon innebærer en evne til å distansere seg fra affekt for ikke å bli 

overveldet. Når den følelsesmessige belastningen blir for stor så sørger en nevrologisk bryter 

for automatisk å «svitsje» til en annen og mer utholdelig følelsestilstand.  

 Noen av fenomenene som deltakerne i denne studien beskriver kan kanskje være 

absorpsjon i stedet for depersonalisering. Eisen og Carlson (1998) skriver at til forskjell fra 

depersonalisering, derealisering eller amnesi, så blir absorpsjon oppfattet som en mildere form 

for dissosiering. Imidlertid er det forskjell på grader av absorpsjon. Alle kan av og til oppleve 

en viss form for absorpsjon. Dette kan skje for eksempel når man blir så oppslukt i en bok at 

man ikke får med seg hva som skjer i miljøet rundt, og man kan for en stund glemme tid og 

sted. Graden av absorpsjon vil imidlertid ofte øke med stress, angst eller psykisk ubehag 

(Bækkelund & Berg, 2014). Carleton, Peluso, Abrams og Asmundson (2012) skriver at 

absorpsjon viser til hvordan oppmerksomhetsressursene i økende grad dedikeres til ett stimuli, 

hvilket fører til at den bevisste oppmerksomheten ikke blir rettet mot noe annet stimuli. I noen 

av tilfellene med utkobling som beskrives i denne studien er det imidlertid umulig å vite om 

deltakerne har oppmerksomheten rettet mot noe bestemt stimuli i det hele tatt, det kan virke 

som om de går inn i en tilstand hvor både bevissthetsnivået blir meget innsnevret og 
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bevissthetsfeltet blir veldig lavt. Bevissthetsnivået dreier seg om kvaliteten i den bevisste 

oppmerksomheten, mens bevissthetsfeltet dreier seg om mengden av indre og ytre stimuli som 

er tilgjengelig for den bevisste oppmerksomheten på et gitt tidspunkt (Nijenhuis et al., 2006). 

Butler et al. (1996) referert i Nijenhuis et al. (2006) skriver at innsnevret bevissthetsfelt og 

lavere bevissthetsnivå blir omtalt som «dissosiasjon fra kontekst» eller som «dissosiativ 

utkobling».  

 RTVS Øst (2016) skriver at; «Dissosiasjon er et forsøk på å redusere den ytre 

kontrollen ved å gjøre seg ”upåvirkbar” av hendelser som personen ikke kan forhindre eller 

flykte fra». Flere deltakere i denne studien opplever som tidligere nevnt at spesielt symptomet 

utkobling trer inn når de havner i situasjoner som skaper en for høy totalbelastning. 

Dissosierte erfaringer og kunnskap fra barndommen har hos deltakerne en gang blitt 

innprentet, og de er derfor mulige å gjeninnhente, for eksempel gjennom flashbacks. Stimuli 

som ekskluderes fra oppmerksomheten derimot er det ikke mulig å gjeninnhente (Nijenhuis et 

al., 2006). I tilfellene der deltakerne opplever utkobling i denne sammenheng vil de altså ikke 

kunne fortelle noe i ettertid om hva som skjedde i miljøet rundt dem, hvilket også er nettopp 

det deltakerne i denne studien forteller om. Men samtidig som de fleste av deltakerne forteller 

om frustrasjon over å «falle ut», slik at ingen får kontakt med dem, og de i ettertid ikke vet 

noe om hva som har skjedd i miljøet rundt dem, så er det også i stor grad dette symptomet de 

fleste oppgir størst forståelse for at kan ha en positiv funksjon i nåtid. Axelsen (2009, s. 82) 

skriver at; «Noen opplever dissosiering som avslapning, andre som mangel på tilstedeværelse 

og følelser». Men her fremstår det som om deltakerne i denne studien gjennom mangel på 

tilstedeværelse og følelser også oppnår en form for avslapning gjennom den pausen de da får. 

Mange av deltakerne i denne studien kan til tider fremstå som relativt selvutslettende, 

og de gir uttrykk for å være mye mer opptatt av omsorg for andre enn for seg selv. I analysen 

var omsorg for alle andre et tema som på en måte lå der hele tiden, og som virket å bidra i stor 

grad til økt stressnivå. Det fremsto som om deltakerne syntes det var veldig slitsomt å ha det 

slik konstant, og at utkobling tross alt kunne gi dem en pause fra et trykk hvor omsorg for 

andre var en bidragende faktor. I denne sammenheng trenger altså ikke omsorg for alle andre 

alltid være selve triggeren som direkte utløser utkoblingen, men det kan være en viktig 

bidragende faktor når det gjelder den mentale totalbelastningen, som igjen fører til at 

deltakeren havner under toleransevinduet og dermed kobler ut. Som tidligere nevnt øker 

graden av absorpsjon med økende grad av stress, angst eller psykisk ubehag (Bækkelund & 

Berg, 2014). 
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Imidlertid kan overdrevent omsorgsbehov for andre også være en trigger uten at 

deltakerne selv klarer å identifisere triggeren der og da. Indre opplevelser som en type 

fornemmelse eller følelse kan være en trigger (Boon et al., 2014). Benum (2014) skriver at når 

barn opplever gjentatte overgrep og vold i oppveksten så kan alenefølelsen og mangelen på 

hjelp produsere dissosiative «løsninger». Barna må finne andre måter å forholde seg til verden 

på enn å aktivere tilknytningssystemet. En av disse måtene er å snu på formen for tilknytning, 

slik at i stedet for at foreldrene tar vare på barnet, så er det barnet som konstant er på vakt 

overfor foreldrenes behov. Men denne omsorgen for foreldrene blir etter hvert generalisert til 

også å gjelde andre. Benum skriver: «Denne «være-for-andre»-måten kjenner vi igjen i den 

terapeutiske relasjonen der klienten er intenst opptatt av våre behov, og ikke tar det opp med 

terapeuten når de føler seg misforstått» (Benum, 2014, s.59). Det fremstår som om Benums 

forklaring her passer godt på mange av deltakerne i denne studien. Og dermed er det mulig at 

noen av utkoblingene som beskrives i denne studien f.eks. kan komme av at deltakeren 

gjennom omsorgsbehovet for andre i en situasjon i dag, får en fornemmelse av hvordan det 

var å føle dette omsorgsbehovet for sine foreldre i den traumatiserende tiden, og dermed kan 

deler av personen begynne å oppføre seg på samme måte som på den tiden de traumatiske 

hendelsene pågikk. Nijenhuis (u.å.) forteller at han spurte en pasient om hvorfor hun brukte så 

veldig mye energi på å ta seg av behovene som hun trodde at andre hadde. Pasienten svarte at 

hun hadde utviklet adferden for å på denne måten unngå morens emosjonelle og fysiske 

mishandling, og som et forsøk på å oppnå morens aksept. 

Forskjellige deler hos en person med dissosiativ lidelse befinner seg fortsatt på det 

stadiet de var den gang de oppsto. Barnet kunne den gang de traumatiske hendelsene pågikk 

både idealisere og identifisere seg med overgriperen, og kampdelene kunne ha som funksjon å 

opprettholde et negativt selvbilde slik at overgriper kunne oppleves som en trygg base 

(Holbæk, 2014). Og dette negative selvbildet fortsetter kampdelene å opprettholde så lenge 

man ikke har klart å oppnå integrering mellom de forskjellige delene. Så å si samtlige 

deltakere gav uttrykk for dårlig selvtillit og selvbilde. Det konstante dårlige selvbildet og lave 

selvtilliten bidrar på samme måte som den konstante følelsen av å måtte ha omsorg for alle 

andre, til trykket som av og til blir for mye, spesielt når den mentale kapasiteten er lav. Og da 

kan det oppleves som nødvendig med en pause fra dette. Det dårlige selvbildet trenger altså 

ikke være den direkte utløsende triggeren, men kan være en sterkt bidragende faktor til at 

personen havner under toleransevinduet og automatisk kobler ut.  
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Mange av deltakerne gav også uttrykk for å være særdeles opptatt av å få til noe i livet. 

De sa de stilte meget høye krav til seg selv, og flere kalte seg for perfeksjonistiske. Samtidig 

fremsto det som om det var en grunnleggende skamfølelse blant deltakerne, en skamfølelse 

over hvem de var, hva de hadde opplevd, eller over at de ikke klarte å leve opp til sine egne 

høye, og kanskje av og til urealistiske krav til seg selv. Skam er følelsen som vi kjenner når vi 

opplever at det er noe galt med oss, altså at vi er feil. Skam er en følelse som fører til sterkt 

kroppslig ubehag og ofte får oss til å ønske at vi kunne forsvinne helt, eller bli usynlig 

(Nijenhuis et al., 2006). Skam baseres ofte på at man tror man blir sett på av andre som dårlig, 

inkompetent eller dum. Dette er også noe samtlige deltakere i denne studien forteller om, og 

denne skamfølelsen bidrar sterkt til negative selvbilder. For mange av deltakerne kan også det 

dårlige selvbildet gjøre at de ikke tåler at andre er hyggelige mot dem. Selvforakten står i 

veien, og da kan faktisk positive gester fra andre bidra til enda større trykk. Benum (2014) 

skriver at når andre er hyggelige og hjelpsomme så trigger det følelsen av egen udugelighet, 

av aldri å kunne betale tilbake, ikke være verdt noe. Dette bidrar igjen til at personen lettere 

havner utenfor toleransevinduet. For når en person kjenner at den mentale totalbelastningen, 

med dårlig samvittighet for andre, skam, skyldfølelse og dårlig selvbilde, blir så stor at det 

kan oppleves som avmakt, så kan ikke denne situasjonen endres, men seg selv og sine 

reaksjoner kan endres. Når en person opplever avmakt så kan denne personen endre 

bevissthetstilstand og melde seg ut av situasjonen, og det kan gi en opplevelse av bedøvelse 

eller flukt som ikke er synlig for den sterke part i situasjonen, hvilket da ikke bidrar til å skape 

større fare for den svake part (Axelsen, 2009). 

Det ble etter hvert klart for meg at de to hovedtemaene «Symptomer gir pause i 

hverdagen» og «Symptomer som beskyttelse» i stor grad omhandler hver sine tidsepoker, 

eller forskjellige typer symptomer. Pausene som deltakerne kan sette pris på foregår i deres liv 

nå til daglig. Det er i deres nå tryggere og voksne liv at de på en eller annen måte enten kan 

bli mentalt innhentet av fortiden, eller lettere enn folk flest kan bli overveldet av nye inntrykk 

fra miljøet rundt dem, og derfor ha behov for å på en eller annen måte komme seg mentalt 

vekk fra det de der og da opplever. Og da er det nettopp den automatiske utkoblingen som av 

og til kan oppleves som å gi dem den pausen de trenger. Samtidig handler det neste 

hovedtemaet hovedsakelig om hvordan deltakerne enten forstår symptomene som noe som har 

beskyttet dem den gang de traumatiske hendelsene pågikk, eller de kan fortsatt oppnå en 

beskyttelse i dag, men dette forekommer da ved at deltakeren skifter til en annen del.  
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4.1.2 Symptomer og beskyttelse 

Seks av de syv deltakerne gav uttrykk for at de hadde forståelse for at symptomene 

kunne bidra til å gi dem en eller annen form for beskyttelse. Hovedsakelig fortelles det om en 

oppfattelse av at symptomene hadde gitt beskyttelse på den tiden de traumatiske hendelsene 

pågikk, og i mindre grad i nåtid. Når beskyttelsen blir koblet opp mot nåtid så er det i stor 

grad knyttet til skifting til andre deler. Skiftet fører da til at enten mer omsorgssøkende eller 

mer aggressive deler kan bidra til å gi deltakeren en form for beskyttelse som hverdagsdelen 

ikke klarer å gi dem. Nijenhuis et al. (2006) skriver at når en person har lav mental kapasitet 

så kan strukturell dissosiasjon av personligheten ha en beskyttelsesfunksjon. Denne 

funksjonen handler i stor grad om at dissosiasjonen gjør det mulig for ANP å fungere i 

dagliglivet.  

Aktivering av en følelsestilstand over lengre tid kan føre til at denne tilstanden utvikler 

egne tankemønstre knyttet til alderstrinnet hendelsene pågikk. Flere følelsesdeler kan være 

utviklet og disse delene av personligheten kan overta og handle på egen hånd, dersom noe i 

personen oppfatter en situasjon som utrygg (Benum, 2014). Noen deltakere opplever at å 

skifte til en annen del kan være positivt i enkelte situasjoner. Maria opplyser at hun av og til 

skifter til en barnedel når hun opplever at situasjonen blir for stressende eller utrygg. Maria 

forstår det som om barnedelen i henne først og fremst tar over når hun trenger å sette grenser. 

Disse grensene klarer ikke hverdagsdelen å sette, så uten hjelpen fra barnedelen kunne hun i 

større grad havnet i situasjoner hun ikke ønsker å havne i. Hennes forståelse av symptomene 

er på denne måten i samsvar med teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten, hvor 

det postuleres at EP er dedikert til forsvar mens ANP tar seg av dagligdags fungering. 

 Personer med dissosiative lidelser har ofte utviklet symptomene for å beskytte seg mot 

sterke inntrykk fra traumatiske opplevelser. De måtte kanskje en gang finne en 

mestringsstrategi som kunne hjelpe dem med å overleve en tilværelse med gjentatt psykisk, 

fysisk eller seksuelt misbruk. Det fungerte den gang, men selv i en tryggere tilværelse senere 

oppfatter noen av deltakerne at symptomene kan gi dem en form for beskyttelse. Det kan være 

beskyttelse mot å bli satt ut av overveldende minner eller beskyttelse mot å bli værende i en 

situasjon de på en måte vet at de mentalt ikke tåler å bli værende i. Susanne og Johanna er 

mest opptatt av at symptomene har beskyttet dem tidligere, mens Maria og Kari har en 

oppfatning av at de fortsatt av og til kan ha behov for beskyttelsen symptomene kan gi dem.  
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Hos en person med dissosiativ lidelse er de sinte og selvdestruktive delene opptatt av å 

beskytte personen mot farer, og dette kan være farer som var reelle for 25 år siden, men ikke 

utgjør noen trussel i dag. Dette er imidlertid ikke disse delene klar over siden de fortsatt 

befinner seg i tiden da de traumatiske hendelsene skjedde. Ingrid har hele livet kjent på en 

kamp mellom de sinte og aggressive delene i henne og ANP. Dette viser hvor sterke de 

aggressive delene hennes er, hvor stor plass de har fått. Fordelen med dette, slik Ingrid forstår 

det, er at hun ikke senere i livet har blitt utsatt for nye overgrep. Hennes sterke og aggressive 

EP har stått for et så solid forsvar at slikt ikke har kunnet forekomme. Dette er da i motsetning 

til enkelte av de andre deltakerne som ikke har så sterk og aggressiv EP, og som forteller om 

at de i større grad kan ha opplevd uønskede hendelser senere. Selvsagt har de aggressive 

delene hele livet også skapt meget store problemer for Ingrid, men dette går vi ikke nærmere 

inn på her siden denne studiens mål kun er å se spesifikt på forståelsen deltakerne har av 

eventuelle positive funksjoner ved symptomene. 

Fobi mot indre opplevelser er vanlig ved dissosiative lidelser. Dette kan være 

opplevelser som avsky eller skam. Mange blir skamfulle når de kjenner på sinne, og er redde 

for å uttrykke sinne, fordi de forbinder denne følelsen med onde personer. Dette fører igjen til 

en unngåelse av situasjoner som kan vekke sinne (Boon et al., 2014). Johanne er f.eks glad i å 

være sosial, men har problemer med å være det, blant annet på grunn av at hun lett blir trigget 

av enkeltpersoner hun møter. Imidlertid hjelper det henne at hun blir fjern uten å bli helt 

borte, men i en slags mellomtilstand. Og i denne mellomtilstanden så kommer ikke flashbacks 

og hun klarer å håndtere situasjonen. Susanne beskyttes mot større grad av ensomhet, eller 

muligheten for å miste sosial støtte, ved at symptomene hjelper henne til å være i relasjoner 

hun ellers ikke hadde klart å være i. Hun opplever i sosiale relasjoner ofte en følelsesmessig 

nummenhet som gjør at hun klarer å være høflig og hyggelig selv når hun egentlig er sint på 

andre personer, eller når noe i disse personene ellers ville trigget henne. Nummenheten gjør at 

hun unngår å bli trigget til gjenopplevelser, og hun unngår å skape konflikter som kunne blitt 

enda en belastning i livet. Hun er noe ambivalent til om hun egentlig burde ha kontakt med 

familien sin, men så lenge hun ønsker å ha det så er det den nummenheten som inntreffer som 

fører til at hun faktisk klarer det.  
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4.1.3 Symptomer og ambivalens 

 Samtlige deltakere fremstår i intervjuene som mye mer opptatt av symptomenes 

negative aspekter enn av deres eventuelle positive funksjon. Ofte er det også slik at selv når 

deltakerne forteller om hvordan de forstår at et symptom kan ha en positiv funksjon, så legger 

de til at det samme symptomet også har negativ innvirkning på livet deres. Dette fremstår som 

essensielt for mange av deltakerne, og det belyser hvordan de faktisk i stor grad ikke kan se 

noen positiv funksjon med de fleste symptomene.  

Flere av deltakerne viser imidlertid stor forståelse for at symptomene en gang oppsto, 

og at det den gang kunne være nødvendig for at de skulle takle utfordringer i oppveksten. 

Samtidig gir de uttrykk for stor grad av frustrasjon over at ikke symptomene er borte nå som 

de har et mye tryggere liv. Denne ambivalensen når det gjelder symptomene, forståelse for at 

de en gang var nødvendige, men samtidig liten forståelse for at symptomene fortsatt er til 

stede, finnes hos de fleste av deltakerne. En mulig forklaring på dette kan man finne hos 

Axelsen (2009), som skriver at når man arbeider psykoterapeutisk så erfarer man at 

symptomene har mening. Da symptomene oppstod så hadde de funksjoner ut i fra den 

virkeligheten personen den gang opplevde. Imidlertid kan de senere være mindre 

funksjonelle, men de har blitt automatisert. Ut fra dette gir det mening at deltakerne i større 

grad utviser forståelse for at symptomene hadde en positiv eller hjelpende funksjon den gang 

de oppsto, mens de i mindre grad ser det i dag.  

Ut fra teorien om strukturell dissosiasjon av personligheten er det også forståelig at 

symptomene fortsatt er til stede. Personligheten har en gang blitt splittet opp, og fobien 

mellom de forskjellige delene er så stor at uten hjelp vil ikke disse delene bli klar over 

hverandre, og integrering forekommer ikke. Forskjellige sider eller bevissthetsdeler hos 

personen har gjerne utviklet disse fobiene mot hverandre nettopp for å fortsette å bevare 

avspaltningen (Anstorp & Benum, 2014). Nijenhuis et al. (2006) forklarer dette med at når en 

person ikke har tilstrekkelig integrativ kapasitet til å få til integrering vil ANP reagere også på 

positive dissosiative symptomer, som gjenopplevelser, med mentale unngåelsesreaksjoner. 

Dette kan innebære innsnevring av bevissthetsfeltet, senkning av bevissthetsnivået og 

(re)dissosiering av EP-er og traumatiske minner. ANP lærer da å frykte og unngå indre og 

ytre stimuli som signaliserer eller refererer til EP. Over tid blir spekteret av indre og ytre 

stimuli som ANP ønsker å unngå stadig bredere. Etter hvert vil da noen fobiske unngåelser bli 

automatiske, og disse vil bli aktivisert uten at personen er bevisst på hva som skjer.  
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Strukturell dissosiasjon kan også opprettholdes av mangel på sosial støtte etter 

traumatiske opplevelser. I situasjoner der personer som er viktige for barnet ikke vil godta at 

noe har skjedd, eller nekter barnet å snakke om det, fremmes dissosiative tendenser. Mangel 

på umiddelbar og langsiktig støtte kan forsterke fobisk unngåelse og bidra til å opprettholde 

den strukturelle dissosiasjonen (Nijenhuis et al., 2006). Blant deltakerne er det et gjentagende 

tema at deres nærmeste ikke har trodd på deres fortellinger om hva de har opplevd, eller at 

deltakerne ikke har turt å fortelle de nærmeste om hva som har skjedd. Mangelen på sosial 

støtte fra deres nærmeste virker å ha vært en opplevelse samtlige deltakere erfarte i tiden etter 

de traumatiske hendelsene, og det er noe flere av dem fortsatt opplever i dag. Stort sett 

samtlige deltakere forteller også at de har deler som de ikke kjenner til, eller at de har deler 

som de ennå ikke har klart å få til å bli klar over hverandre og å samarbeide. Ut fra teorien om 

strukturell dissosiasjon er det derfor naturlig at symptomene fortsatt er sterke hos deltakerne.  

 

4.1.4 Kliniske implikasjoner 

Personer med dissosiative lidelser har ofte problemer med egenomsorg. Ofte er 

selvbildet dårlig, og selvopplevelsen preges av mye skam, indre fobier og gjerne liten 

forståelse innad for de forskjellige delene. Psykoedukasjon som bidrar til forståelse for at 

symptomene både kan ha hatt, og kanskje fortsatt har en funksjon, vil kunne gjøre det lettere 

for pasienten å godta at tilstanden er som den er. Ved større forståelse for hvorfor de opplever 

en splittelse i flere deler kan det bli lettere å «være snill» mot de forskjellige delene. Dette kan 

igjen bidra til større grad av egenomsorg og en lavere grad av indre kamp, hvilket igjen vil 

kunne bidra til en «lettere» vei mot den ønskede integreringen. Janina Fisher (2014) mener at 

psykoedukasjon om forståelse av strukturell dissosiasjon, om hvordan ulike 

personlighetsdeler blir utviklet, også kan bidra til å øke aktiviteten i prefrontal cortex hos 

personer med dissosiative lidelser. Psykoedukasjon kan bidra til å styrke det voksne selvet 

(ANP) ved at personens nysgjerrighet økes, og dermed aktiveres frontallappene. 

Analysen viste at det først og fremst er utkobling over kortere tidsspenn deltakerne har 

en viss forståelse for at kan ha en positiv funksjon i dag. Samtidig har forskning vist at dette 

symptomet bidrar til å opprettholde lidelsen. Van der Weele (2006) skriver at fjernhet og 

nummenhet gjør at klienten tåler for mye der vedkommende burde kjent smerte, og at i den 

tidlige fasen av terapi så bør man derfor ha som målsetting å gjøre her-og nå-bevisstheten mer 

tilgjengelig enn tidligere. Ifølge funnene i denne studien kan det stilles spørsmål om dette er 
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det viktigste å ta tak i, i og med at den automatiske utkoblingen er det symptomet som 

deltakerne først og fremst gir uttrykk for at de på en eller annen måte kan sette pris på. 

Imidlertid skriver van der Weele også at dersom personer med dissosiative lidelser blir 

bevisstgjort på egne bedøvelsesstrategier så kan dette gjøre at de mer aktivt kan velge mellom 

disse, og så eventuelt velge de bort. Dette innebærer altså ikke at alle bedøvelsesstrategier må 

bort med en gang, men at klienten eventuelt kan velge å beholde de som fremstår som mest 

hensiktsmessige en stund til. På samme måte som det er viktig å jobbe for at pasienten selv 

skal bli mer bevisst på sine bedøvelsesstrategier, så er det også viktig at terapeuten er klar 

over de positive sidene pasienten kan oppleve med denne typen mestringsstrategi. Benum 

(2014) skriver at en forutsetning for at traumebehandling skal virke er at klientens 

overlevelsesstrategier blir respektert. Det er da essensielt at terapeut og pasient sammen 

oppnår en felles forståelse av hvordan utkoblingen påvirker klientens funksjon og 

endringsarbeid.  

 

4.2 Oppgavens begrensninger 

En begrensning med denne oppgaven er at intervjuene i relativt liten grad fokuserer på 

mitt forskningsspørsmål. Dataene jeg har mottatt fra Modum Bad er en del av et større 

forskningsprosjekt, hvor målet er å finne svar på mange flere spørsmål enn mitt. Dersom jeg 

selv hadde gjennomført intervjuene, og kun hatt min oppgave som mål, ville trolig mengden 

av data som jeg kunne benyttet til mitt spesifikke forskningsspørsmål ha blitt større. Samtidig 

så er det flere av deltakerne som hadde lite å si når de blir spurt om de kan se at symptomene 

har en funksjon, så slik sett er det også mulig at jeg ikke hadde fått så mye mer informasjon. 

Et annet mulig problem med datamaterialet er at intervjuene til tider kan bære preg av 

at intervjuer kan oppleves som å øve påvirkning på deltakerne. Det er mulig at de nå og da 

opplever at de må komme opp med et svar, selv om de egentlig ikke har reflektert over 

spørsmålet de blir stilt. Dette kan være spesielt viktig å være klar over når det gjelder 

deltakerne i denne studien. De fleste fremstår som perfeksjonistiske, de er redd for å gjøre noe 

galt, og de ønsker å gi andre personer det de vil ha. Et eksempel på dette er Susanne som var 

så opptatt av å være en flink pasient at hun ville gjøre alt for at hennes terapeut skulle bli 

fornøyd, og hun pushet seg så mye at hun fikk et tilbakeslag. Det kan derfor ikke utelukkes at 

deltakerne til en viss grad har prøvd å «please» intervjueren. Det kan også være et problem at 

deltakerne to år før de ble intervjuet hadde gjennomført et 20 ukers kurs ved 
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Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, siden deltakerne i løpet av dette kurset lærte om 

hvordan de kan forstå seg selv og sine symptomer. Dette innebærer at de kan ha fått en 

forforståelse som gjør at de svarte annerledes enn om de ikke hadde gått på kurset.  

Som nevnt i metodekapitlet ventet jeg med å fordype meg i teorier om dissosiasjon til 

etter at analysedelen var ferdig. Jeg betraktet dette som et godt valg når det kom til å begrense 

min egen forforståelse så mye som mulig. Imidlertid kan dette valget innebære at jeg har gått 

glipp av viktig informasjon som jeg kanskje hadde plukket opp dersom jeg hadde hatt en 

dypere teoretisk innsikt på dette tidspunktet. Imidlertid var dette et valg som ble tatt for at jeg 

skulle benytte meg av min synsvinkel «utenfra» i så stor grad som mulig, og som med de 

fleste valg så kom også dette valget med både fordeler og ulemper.  

I hovedstudiens utvalg er deltakerne kvinner og menn fra 18-65 år. Ved tilfeldigheter, 

siden jeg fikk tildelt de 11 første intervjuene som da var gjennomført, består mitt utvalg kun 

av kvinner i alderen 20-50 år. Det hadde vært en fordel om utvalget inkluderte deltakere av 

begge kjønn, og gjerne med større aldersspredning. På den måten ville det kanskje vært mulig 

å oppdage om det eventuelt var viktige forskjeller i forståelse av egne erfaringer på tvers av 

kjønnene eller med økende aldersforskjell.  

 

5 Konklusjon 

Hovedinntrykket etter gjennomføring av denne studien er at blant alle de forskjellige 

symptomene som personer med dissosiative lidelser kan ha, så er det først og fremst 

utkobling, og den pausen dette kan gi, som deltakerne her oppfatter at kan ha en positiv 

funksjon i dag. Samtidig har også flere av deltakerne en forståelse av at symptomene hadde en 

beskyttelsesfunksjon den gang de oppstod. Et par av deltakerne opplever også at å skifte til en 

annen del kan bidra til å gi dem en form for beskyttelse også i dag. Imidlertid fremstår det 

som om symptomenes positive funksjon generelt enten er lite tilgjengelig, eller lite prioritert å 

ha fokus på blant deltakerne. Dette bidrar igjen til en ambivalens, hvor deltakerne på en måte 

ser at symptomene enten kan ha hatt eller av og til fortsatt kan ha en positiv funksjon, men 

samtidig er fortvilet over, eller er mye mer fokusert på hvordan symptomene bidrar til å gjøre 

livet deres vanskelig i dag. Ut fra dette fremstår det som om psykoedukasjon med informasjon 

om symptomenes mulige funksjoner kan være spesielt viktig for denne pasientgruppen. En 

større forståelse for symptomenes funksjon kan bidra til at det blir lettere for personen å 
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akseptere de forskjellige delene, og dermed fasilitere den integrasjonen som det jobbes mot i 

behandling. 

 Som nevnt i innledningen har det frem til i dag vært begrenset med forskning knyttet 

til forståelse og behandling av mennesker med dissosiative lidelser. Imidlertid er det behov 

for å økt kunnskap innen dette feltet. Økt kunnskap om hvordan personer med dissosiative 

lidelser selv forstår sin verden vil forhåpentligvis kunne bidra til tidligere diagnostisering og 

bedre behandling.  
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