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Abstract 

 

Psychodynamic functioning scales (PFS) consisting of six subscales were developed to 

measure changes in mental functioning, especially to quantify changes in psychotherapy. One 

of these subscales, named “romantic-/sexual relationships” was originally made for adults, but 

seems to need an adaptation when used for adolescents. The aim of study was to adapt this 

PFS-subscale to enable use on adolescents with 16-25 years age. 

Initially, members of focus groups were carefully selected to give their input for this purpose 

of preparing the new subscale. The inclusion criterium for focus group members was just age, 

i.e., aged 16-25 years. Before the focus group interviews the participants were requested to 

read the adult scale as background. Two focus group interviews were conducted. Hereby the 

romantic/sexual subscale could be evaluated by people with the adequate age and adopted 

accordingly. To improve validity of the results, remarks from clinical professionals and other 

reference persons were involved.  

Hereby the new PFS-subscale of romantic/sexual relationships was created. Both the 

interview guide and its accompanying scale were modified. The new interview guide fit 

adolescents in age group 16-25 of years. The scale part was designed to be used for 

adolescents of 16-19 years of age, and not adapted for 20-25 years group because the original 

scale has been shown suitable here. Accordingly, one of the adolescents’ adaptions was to 

replace the term sexual pleasure with sexual interest.   

The main drawback of this study is small number of participants in focus groups. As an 

interpretation, the new subscale needs more reliability- and validity testing before use in 

research and clinical therapy. At a present stage, hopefully the new interview guide may be 

used as a helpful tool when therapists examine adolescents. 
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1 Innledning 

 

1.1 Psykodynamisk terapi  

 

Psykoterapi kan defineres som bruk av strukturerte psykologiske behandlingsmetoder for 

psykiske lidelser og plager i form av profesjonelle samtaler mellom en pasient og en 

psykoterapeut (Skre, 2019) (Johansen, Melle & Malt, 2020). Samtalene mellom terapeut og 

pasient har som mål å endre de av pasientens biopsykososiale faktorer som bidrar til å 

opprettholde psykisk lidelse (Kennair & Hagen, 2014). Psykoterapeut er ingen beskyttet 

yrkestittel, slik at enhver person kan kalle seg det. Imidlertid, i det kunnskaps- og 

evidensbaserte helsevesenet i Norge utføres psykoterapi av autoriserte fagpersoner med 

teoretisk kunnskap fra universitet og praktiske ferdigheter lært fra mentorer. Disse 

fagpersonene er først og fremst psykologer, psykiatere, barne- og ungdomspsykiatere, men for 

eksempel psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer kan også utføre psykoterapi 

(Johansen et al., 2020). Innen psykologifaget jevnstilles psykoterapi som det samme som 

terapi. Derfor vil de to begrepene her benyttes om hverandre.  

Psykodynamisk terapi er en form for psykoterapi. Behandlingsmålet i psykodynamisk terapi 

er å bearbeide erkjente og ubevisste konflikter og skader hos pasienten (Zachrisson, 2012). 

Konfliktene som pasientene presenterer kan være sprik mellom ulike behov, ønsker eller mål 

("Intrapsychic conflict," u.å) som for eksempel kan være forårsaket av smertefulle 

relasjonserfaringer (Landmark & Stänicke, 2016) (Zachrisson, 2012) (Cregeen et al., 2017) . 

Psykodynamisk terapi setter fokus på samspillet mellom individet, det fysiske og det 

psykologiske miljøet (Psykodynamisk psykoterapi, 2013). Psykodynamisk terapi er et 

innholdsmessig stort begrep som kan defineres på ulike måter og deles inn i flere undertyper. 

Felles for alle undertypene er at de er baserte på og har utviklet seg fra psykoanalytiske 

teorier.  

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet utviklet Sigmund Freud som en pioner 

de første psykoanalytiske teoriene. Freud analyserte og beskrev utførlig samtaler med 

pasienter der han selv inntok en rolle med psykoterapeuts perspektiv. Disse beskrivelsene og 
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hans analyser ble publisert i flere fagbøker. Boken «Interpretation of dreams» har blitt sett på 

som ett av hans hovedverk (Jay, 2020). Freud blir sett på som grunnleggeren av 

psykoanalysen. Allerede i 1896 begynte Freud selv å bruke begrepet psykoanalytisk teori 

(Jay, 2020). For Freud innebar psykoanalytisk teori en behandlingsmetode der det var fokus 

på pasientens verden alene, samtidig som at terapeuten skulle være nøytral og objektiv. Her 

var det særlig viktig å finne underliggende og ubevisste konflikter ut fra pasientenes 

relasjonelle mønstre tidlig i livet.  

I ettertid har mange fagpersoner videreført ideer fra den opprinnelige psykoanalysen ved å 

legge til nye momenter og ideer, og ved å fokusere på nye perspektiver. Som et resultat av det 

har psykodynamisk psykoterapi blitt utviklet betraktelig. Det er i dag et dynamisk fagfelt 

fortsatt under rivende teoretisk utvikling støttet av betydelig empirisk forskning (Abbass & 

Town, 2016) (Weisz et al., 2017) (Weisz et al., 2019). Psykodynamisk terapi har for eksempel 

fått inn elementer både fra tilknytningsteori, selvpsykologi, ego-psykologi, 

objektrelasjonsteori (Gabbard, 2016). I tillegg til disse blir intersubjektivitet, relasjonelle 

teorier samt utviklingsteorier inkludert som teoretisk grunnlag ifølge barne- og 

ungdomspsykiatrisk legeforening (Johansen & Sleire, 2019). Dette fører til at psykodynamisk 

psykoterapi i dag fremstår som en sammensetning av teorier hvor valg av 

behandlingsmetodikk bestemmes av hva som er relevant behandlingsfokus. Kontekst, 

pasientens intra- og interpersonelle vansker er bestemmende for det såkalte eklektiske fokus. 

Med eklektisk fokus menes det at man velger ut det som passer av ulike 

behandlingstradisjoner. På denne måten er det mulig å tilpasse psykodynamisk psykoterapi til 

individets behov (Gabbard, 2016).   

I dagens psykodynamiske terapi vektlegges ulike mellommenneskelige relasjoner, herunder 

relasjonen mellom pasient og psykoterapeut (Nielsen, 2012) . Fokus på interpersonlige 

relasjoner ble allerede på 1950-tallet ansett som sentrale i psykodynamisk terapi av Sullivan 

(Hytten & Råbu, 2012). I nyere tids psykodynamisk terapi fokuseres det altså ikke bare på 

pasientens tidligere relasjoner, men også på nåværende relasjoner. Pasientens relasjoner til 

omverden endres over tid og blir dynamiske. Relasjonen mellom pasient og terapeut er også 

dynamisk og gir gjensidig påvirkning. I psykodynamisk terapi kan derved pasientens 

fortelling gjøre noe med terapeuten. Og samtalen med terapeuten kan trigge reaksjonsmønstre 

hos pasienten. Dette kalles for motoverføring og overføring (Zachrisson, 2012) (Gabbard, 
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2016). Derfor er det svært vanskelig, i praksis umulig, med en objektiv samtale der terapeuten 

kun er nøytral og forholder seg som en type observatør i en enveis kommunikasjon. 

Klinisk forskning på psykodynamisk terapi opererer med ulik terapilengde. Det finnes både 

korttids- og langtidsformer for psykodynamisk terapi. Det er ulike syn og ingen tydelig 

skillelinje mellom de to, men ofte varer langtids psykodynamisk terapi i over et år. Korttids 

psykodynamisk psykoterapi er ofte en tidsavgrenset terapiform hvor lengden og sluttdatoen til 

terapien er bestemt fra starten av behandlingen ("Spørsmål og svar om psykoterapi," u.å). I 

Storbritannia ble effekten av korttids psykodynamisk terapi undersøkt i den randomiserte 

kontrollerte studien kalt «Improving Mood with Psychoanalytic and Cognitive Therapy» 

(IMPACT) (Goodyer et al., 2011). Der varte terapien i 28 uker, altså litt over et halvt år.  

Samme antall uker korttids psykodynamisk terapi ble benyttet ved «The First Experimental 

Study of Transference Work- In Teenagers» (FEST-IT) (R. Ulberg, Hersoug & Hoglend, 

2012). Dette var en randomisert klinisk studie som undersøkte effekten av 

overføringsintervensjoner hos ungdom 16-18 år ("First Experimental Study of Transference 

Work- In Teenagers (FEST-IT) ", 2020). Overføringsintervensjoner betyr at terapeuten aktivt 

bruker pasientens reaksjonsmønstre, og setter det i sammenheng med relasjoner under 

terapien (Randi Ulberg & Hersoug, 2011). FEST-IT hadde en forløper kalt FEST (First 

Experimental Study of Transference-Interpretations) som omhandlet effekten av 

overføringsintervensjoner hos voksne pasienter (Hoglend et al., 2008). Siden terapien ble 

gjennomført over ett år, vil den ifølge definisjonen nevnt over karakteriseres som langtids 

psykodynamisk terapi. 

 

1.2 Målemetoder i psykodynamisk terapi og 

forskning 

 

Helsefaglig forskning kan være kvantitativ og kvalitativ. Når dataene som skal analyseres 

består av tall, benyttes kvantitativ metode. Ved kvalitativ metode er datamaterialet ikke 

tellbart når det tar utgangspunkt i ideer, meninger, erfaringer, forventninger og fortolkninger 

("Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt 
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innen medisin og helsefag," 2019). Forskning i kvantitativ tradisjon har fokus på bredde og 

omfang, mens kvalitativ forskning sentreres mer omkring mening og innhold (Fangen, 2015). 

Bruk av kvalitativ metode kan være best egnet når en skal undersøke og belyse fagområder og 

fenomener som det er lite forsket på, og der kunnskapsgrunnlaget er begrenset (Kirsti 

Malterud, 2017) ("Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative 

forskningsprosjekt innen medisin og helsefag," 2019) Kvalitativ metode egner seg dessuten 

for å belyse kompliserte problemstillinger (Kirsti Malterud, 2017).  

Vurdering av testenes validitet og reliabilitet er viktig innenfor både kvalitative og 

kvantitative studier og er avgjørende kriterier for god vitenskapelig forskning. Derfor er det 

viktig å forholde seg til dem allerede fra starten ved planlegging av et prosjekt, ved 

gjennomføringen og fram til avslutningsfasen når funnene analyseres. Validitet handler om 

hvorvidt funnene fremstår som gyldige for det man ønsker å undersøke slik at de er egnet til å 

underbygge undersøkelsene. Det at resultatene har intern validitet innebærer en begrensning 

til at de kun er gyldige bare for det utvalget av testpersoner eller situasjoner som var 

undersøkt i et gitt prosjekt. På den annen side, når resultatene fra testingen i et prosjekt har 

ekstern validitet kan tolkningen av dem overføres eller generaliseres til også å gjelde andre 

utvalg eller situasjoner (Svartdal, 2019) (Dahlum, 2020) (Pripp, 2018). 

For at resultatene fra en studie skal ha god reliabilitet, det vil si være pålitelige, må kilder til 

både tilfeldige og systematiske feil holdes kontrollert. Tilfeldige feil, som for eksempel 

måleusikkerhet må holdes så lav som mulig. Ellers vil resultatene kunne sprike i mange 

retninger slik at det blir vanskelig eller umulig å trekke pålitelige konklusjoner fra resultatene. 

Det er også viktig å holde kilder til systematiske målefeil under kontroll for å minke risikoen 

for skjevhet eller bias til tolkningen av resultatene. Med kontroll av begge to typer feilkilder 

oppnås høy god reliabilitet, og dersom undersøkelsen repeteres vil man få samme resultat. 

Dermed vil resultatene være konsistente og gi tilsvarende resultat dersom også andre forskere 

vil etterprøve dem (Svartdal, 2020) (Nøvik & Lea, 2019). Høy validitet og reliabilitet er 

derved viktige for at forskningen skal være verdifull.  

 

1.2.1 Kvantitative metoder 
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I den kvantitative psykoterapiforskningen er det utviklet en rekke måleredskaper eller skalaer 

som måler effekt av behandling. I psykodynamisk terapi kan det benyttes flere skalaer som 

synliggjør utviklingen av indre strukturer i terapien. En skala brukt i overfor nevnte FEST-IT 

(Elvejord & Storeide, 2018) er Adolescent Psychotherapy Q-set (APQ). I APQ måler man og 

sammenlikner prosesser som foregår i psykoterapisamtalene hos både pasient, behandler og i 

samhandlingen mellom disse (Calderon, Schneider, Target & Midgley, 2017). En annen skala 

kalt Quality of Object Relations (QOR) måler og beskriver personlighet ut fra kvaliteten av 

relasjoner, både nåværende og tidligere i livet (Azim, Piper, Segal, Nixon & Duncan, 1991). 

QOR ble brukt i FEST og FEST-IT (Hoglend et al., 2008) (R. Ulberg et al., 2012) 

En annen skala brukt som primært effektmål i både FEST og i FEST-IT ("First Experimental 

Study of Transference-Interpretations (FEST)," 2007) ("First Experimental Study of 

Transference Work- In Teenagers (FEST-IT) ", 2020) er Inventory of Interpersonal Problems- 

Circumplex-skalaen (IIP-C) som måler forandring i interpersonlig fungering i terapi (Alden, 

Wiggins & Pincus, 1990). En annen kvantitativ metode baseres på Reflective Functioning 

Questionnaire (RFQ) til å måle pasientens mentaliseringskapasitet (Fonagy et al., 2016). 

Mentaliseringskapasitet vil si evnen til å sammenholde og integrere en forestilling om både 

egne og andres ønsker, behov og følelser (Skårderud, 2012) (Allen & Fonagy, 2014). Det 

finnes altså mange skalaer som kvantitativt måler utvikling av pasientenes indre mentale 

strukturer i forbindelse med psykodynamisk terapi. En nærmere beskrivelse av de overfor 

nevnte skalaene ansees som utenfor denne oppgavens mål.    

Global Assesement Functioning (GAF) er en metodikk til å måle en pasients mentale 

fungering kvantitativt, og brukes også til å score psykiatrisk sykdomstrykk (Aas, 2011) (G. 

Pedersen, Urnes, Hummelen, Wilberg & Kvarstein, 2018). GAF består egentlig av to skalaer. 

I den ene skalaen angis fungering (GAF-F), mens i den andre (GAF-S) scores symptomtrykk 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013). Vurdering av 

pasientens mentale fungering ved hjelp av GAF gjøres ved at pasienten scores mellom 1 og 

100, der 1 er dårligst og 100 er best tenkelige fungering. I praksis er framgangsmåten for 

pasientens scoring i GAF at en grovere ti talls område bestemmes først, for eksempel GAF-F i 

området 41-50. Deretter fastsettes en tallverdi innenfor dette området, for eksempel 48 (Aas, 

2011) (Geir Pedersen, Karterud, Wilberg, Urnes & Kvarstein, 2017). GAF brukes som et 

sekundært effektmål i FEST-IT ("First Experimental Study of Transference Work- In 
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Teenagers (FEST-IT) ", 2020), og vil bli omtalt mer nedenfor i forbindelse med 

psykodynamiske funksjonsskalaer. 

 

1.2.2 Psykodynamiske funksjonsskalaer (PFS)- en kvantitativ 

målemetode 

 

For cirka 20 år siden ble verktøyet Psychodynamic Functioning Scales (PFS) utviklet for bruk 

i psykodynamisk terapi  (Hoglend et al., 2000). De seks delskalaene i PFS skulle kunne 

synliggjøre intervjuobjektenes fungering i øyeblikket, og måle endringer av deres fungering 

under og etter psykodynamisk terapi (Bogwald & Dahlbender, 2004). Tre av delskalaene 

setter fokus på interpersonlig eller relasjonell fungering med måling av kvalitet av 

famileforhold, kvalitet av vennskapsrelasjoner og kvalitet av kjærlighetsforhold. De tre andre 

delskalaene måler intrapersonlig fungering som toleranse for affekt, til innsikt og evne til 

problemløsning (Randi Ulberg, Dahl, Amlo, Blayvas & Høglend, 2018). Skalaene i PFS var 

ment å skulle score mental fungering i løpet av de siste tre månedene og ikke til å kunne 

vurdere framtidig eller tidligere fungering ut over denne tidsperioden (Hoglend et al., 2000).   

Grader av mental fungering målt gjennom PFS kan være forårsaket av personlige faktorer 

som indre predisposisjoner og psykologiske ressurser til endring, eller kapasitet til endring, 

eller potensiale til det. Det er blitt beskrevet at bedre fungering målt via PFS kan føre til bedre 

livskvalitet (Bogwald & Dahlbender, 2004). De personlige faktorene som måles i PFS 

omfatter flere forhold enn kun symptomer (Bogwald & Dahlbender, 2004). Andre 

måleinstrumenter ble laget med utgangspunkt bare for å vurdere pasientenes symptomer 

("Målemetoder for psykisk helse," 2015). I psykodynamisk psykoterapi gir det begrensninger 

i de globale funksjonsscoringene når det ikke skilles mellom ulike forhold som pasienten 

opplever slik som kvalitet av nære forhold eller toleranse for affekter (Elisabeth Ness, 2019).  

Hver delskala i PFS består av en praktisk intervjuguide sammen med en skala som skal fylles 

ut. Intervjuguiden inneholder liste med spørsmål som terapeutene stiller i et semistrukturert 

intervju. Guiden lar terapeuten fremføre spørsmålene med andre formuleringer enn det som 

står skrevet. Samtidig skal ikke disse endringene føre til at spørsmålenes betydning og 
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innhold minimaliseres eller forandres. Ifølge malen skal et fullstendig semistrukturert PFS-

intervju vare i 45 til 60 minutter (Randi Ulberg et al., 2018). 

Ut fra det semistrukturerte intervjuet skal terapeuten med hjelp av intervjuguiden kunne 

vurdere pasientens score på den tilhørende skala. PFS-skalaene ble laget med tanke på å 

kunne bruke Global Assessement of Functioning (GAF) verktøyet som mal, ved at 

oppbyggingen og scoringsmetoden i PFS ble utformet likt som GAF (Hoglend et al., 2000). 

Hensikten var at terapeutene skulle kjenne igjen og være familiære med scoringene i PFS. 

Som i GAF består alle delskalaene i PFS av scoringer fra 1 til 100, der større tall indikerer 

bedre fungering. På samme måte som GAF scores pasienten ved at terapeuten først 

bestemmer seg for en score innenfor et tierintervall, for deretter å fastsette et helt tall innenfor 

dette intervallet. Innholdet og forholdet mellom hvert tierintervall ved pasientenes fungering 

var også tenkt å harmonisere med GAF. Området for lette, moderate og alvorlige vansker er 

omtrent likt som i GAF (Randi Ulberg et al., 2018) .  

Det er gjort evalueringer av om ulike terapeuters scoringer på delskalaene gir pålitelighet eller 

reliabilitet, og om det foreligger såkalt innholdsvaliditet (Bogwald & Dahlbender, 2004). 

Innholdsvaliditet vil si om spørsmålene virkelig måler alle aspekter av det som skal måles 

(Pripp, 2018) (Svartdal, 2019). Det er en styrke at innholdsvaliditeten til PFS er undersøkt i 

flere land (Bogwald & Dahlbender, 2004). Det er også reliabilitetstestet om fem av 

delskalaene er egnet for bruk på ungdom som en del av FEST-IT undersøkelsen (E. Ness et 

al., 2018). Ved reliabilitetstestingen av de fem delskalaene ble det funnet at det var god såkalt 

inter-rater reliabilitet, noe som betyr at ulike terapeuter scorte de samme pasientene pålitelig 

likt (E. Ness et al., 2018). Den delskalaen som ikke ble reliabilitetstestet var den opprinnelige 

PFS delskalaen om kjærlighets-/ seksuelle forhold. Det ble lagt fram et behov for å revidere 

denne delskalaen før den kunne reliabilitetstestet (Elisabeth Ness, 2019)  

I 2018 ble PFS delskalaene oversatt til norsk med tittel «psykodynamiske funksjonsskalaer» 

(PFS) (Randi Ulberg et al., 2018). Den norske oversettelsen av PFS har foreløpig ikke blitt 

brukt i forskning. Den engelske PFS-versjonen ble brukt i FEST og FEST-IT studiene, samt i 

den pågående Mechanisms of Change (MOP) studien ("First Experimental Study of 

Transference-Interpretations (FEST)," 2007) ("First Experimental Study of Transference 

Work- In Teenagers (FEST-IT) ", 2020) ("Mechanisms of Change in Psychotherapy (MOP)," 

2020). I FEST studien ble alle de seks delskalaene brukt som primært effektmål. I FEST-IT 
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for bruk på ungdom ble fem av de seks delskalaene brukt som sekundært effektmål. Den sjette 

delskalaen om kjærlighetsforhold/seksuelle forhold ble ikke benyttet (Elisabeth Ness, 2019). 

 

1.2.3 Kvalitative metoder 

 

Ulike kvalitative tilnærminger brukes som forskningsmetoder innen 

psykoterapiforskningsfeltet. Det finnes ingen internasjonal enighet om klassifikasjon av 

kvalitative metoder (Kirsti Malterud, 2017). Det medfører at det finnes mange ulike 

inndelinger av denne type metodikk. Det vil ikke gjøres forsøk på å gruppere de ulike 

metodene fordi det vil bli for omfattende for denne oppgaven. Fire eksempler på design kan 

her belyse mangfoldet innenfor kvalitative metoder. De fire eksemplene på design valgt ut er 

aksjonsforskning, kvalitativ metasyntese, observasjonsstudier og intervjuer.  

Som det første eksempelet, aksjonsforskning handler om å utvikle en ny strategi eller endring 

hos pasienten samtidig som man ønsker å utvikle ny kunnskap til fagfeltet. Forskeren vil 

forsøke å bidra til fagfeltet ved for eksempel å utvikle og implementere et nytt tiltak samtidig 

som man evaluerer tiltaket gjennom forskningsbaserte systematiske gjennomganger. Denne 

typen forskning kan være egnet for eksempel i samfunnsfag som gjerne omhandler et stort og 

kompleks datamateriale (Kirsti  Malterud, 2002) . Det andre eksempelet, kvalitativ 

metasyntese, handler om å samle allerede utført forskning for så å lage systematisk oversikt. 

Det kan lette arbeidet for andre som søker kunnskap i den må svært omfattende publiserte 

faglitteraturen (Kirsti Malterud, 2017). Det tredje forskningsdesignet er observasjonsstudier 

som foregår ved at forskeren deltar eller ikke. Gjennom observasjonsstudier kan få 

informasjon om atferd og samhandling i en gruppe i ulike settinger (Tjora, 2017).  

Det fjerde eksempelet på forskningsdesign, intervjuer, er forskjellige fra de tre eksemplene på 

kvalitative forskningsmetoder beskrevet over. Intervjubaserte forskningsdesign gjennomføres 

som en planlagt samtale. I samtalen foregår det utveksling av synspunkter mellom en eller 

flere deltakere i tillegg til intervjueren. Intervjuformen kalles da for henholdsvis 

individualintervju eller gruppeintervju. Under intervjuene samler intervjueren inn informasjon 

ved å stille spørsmål, samtidig som atferden og følelsesmessige reaksjoner hos en eller flere 
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deltakere observeres. I intervjusituasjonen forgår det derved alltid en samhandling mellom 

intervjuer og en eller flere deltakere. Informasjonen skapes og formes ut ifra relasjonen 

mellom personene ("Norsk ordliste (PDF)," 2017) (Tjora, 2017) (Kvale & Brinkmann, 2015) 

(Kirsti Malterud, 2017).  

Det er i hovedsak tre måter å gjennomføre intervjuer på. To av måtene kan sees på som 

motsatte ytterpunkt, mens den tredje typen befinner seg imellom (Dalen, 2011) (Postholm, 

2010). Det ene ytterpunktet er strukturerte- eller fokuserte intervjuer, der alle spørsmålene 

som stilles til deltakerne er bestemt på forhånd. I ettertid sorteres ofte svarene i bestemte 

kategorier med gitte inndelinger. Det andre ytterpunktet kalles ustrukturerte- eller ufokuserte 

intervjuer. Her bestemmes samtalens gang og spørsmålene ut ifra samtalens innhold, der og 

da, og temaene kan bli formbare underveis i samtalen. Ustrukturerte intervju kalles også for 

uplanlagte ettersom den informasjonen som intervjudeltakeren kommer med ikke kan 

forutsees på forhånd (Tjora, 2017). 

Det kan også gjennomføres intervjuer som verken kan klassifiseres som strukturert eller 

ustrukturert fordi de inneholder elementer fra både strukturerte og ustrukturerte intervjuer. 

Disse intervjuene kalles for semistrukturerte intervjuer (Tjora, 2017) (Malt & Grønmo, 2020) 

(Kirsti Malterud, 2017). Til de semistrukturerte intervjuene er det forberedt noen spørsmål på 

forhånd som en intervjuguide, samtidig som det åpnes opp for å stille nye uforberedte 

spørsmål underveis i intervjuet. Fokusgruppeintervju som blir omhandlet senere i denne 

oppgaven, er en form for semistrukturert intervju (Kohn & Christiaens, 2017). Selv om de 

nevnte formene for intervjuteknikk kan virke som avgrensede kategorier, kan det være mer 

presist å betrakte dem som deler av et kontinuum (Qu & Dumay, 2011).  

Som i psykodynamisk psykoterapi der terapeuten påvirker behandlingssituasjonen så påvirker 

også forskeren resultatet av kvalitativ forskning. Dette skyldes at kvalitative 

forskningsmetoder omhandler aspekter ved kommunikasjon, atferd, erfaringer og perspektiver 

som inngår i samspill mellom mennesker (Kvale & Brinkmann, 2015). I tillegg inneholder 

kvalitative metoder tolkninger av funnene, og forskeren er nødt til å foreta tolkningene 

gjennom å bruke seg selv som en form for referanse (Kirsti Malterud, 2017). Kvalitativ 

forskning krever dermed altså refleksjon over forskerens egen rolle som deltager og sin egen 

påvirkning på forskningsprosessen. I den kontekst bør forskeren være klar over sin 

forforståelse av de oppståtte situasjonene, bygge seg en solid og nyansert teoretisk 

referanseramme og velge et godt strategisk utvalg for undersøkelsen.  
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Forforståelse handler om kunnskapene, erfaringene og holdningene en forsker har med seg av 

egen ballast før prosjektet starter, og som det er viktig å være klar over ved innsamling og ved 

tolkning av vitenskapelige data. Når man har en deltakers rolle, er det viktig å ha en 

selvkritisk holdning også ved presentasjonen av dataene. På den måten blir forskningen 

pålitelig og kjennetegnes av det som kalles intersubjektivitet, dvs. at andre lesere kan følge og 

forstå forskerens formidling av forskningsprosessen. Det er viktig å unngå å ha såkalte 

skylapper som kan gi en systematisk skjev tolkning av resultatene ved å være ukritisk til ens 

egen forforståelse. Forforståelse er altså viktig i alle gjennomføringsfaser av forskningen. Det 

bør unngås at forutinntatthet blir et hinder mot å ta imot nye impulser til forbedring og til nye 

ideer (Kirsti Malterud, 2017). 

Modeller, teorier, begreper og forskningstradisjoner som legges til grunn for analysen av et 

prosjekt, kalles teoretisk referanseramma. Dette er noe som utvikles med basis i 

forforståelsen. Det å ha teoretisk referanseramme er særlig viktig for å kunne tolke, beskrive 

og vurdere resultatene på en nyansert måte slik at de fremstår både med validitet og 

reliabilitet. For å bygge opp en god teoretisk referanseramme kreves det at forskeren er kritisk 

til sin egen forforståelse og til kunnskapen som tilegnes underveis. Det å være kritisk i sine 

refleksjoner kalles refleksivitet i kvalitativ forskning (Kirsti Malterud, 2017) (Fangen, 2015). 

I kvalitativ metode er planlegging og rekruttering av deltakere sentralt for å bygge et 

strategisk utvalg. Utvalget av deltakere skal ideelt sett velges ut fra forhåndsbestemte såkalte 

inklusjonskriterier. Inklusjonskriterier kan for eksempel være kvinner som har født barn 

dersom man undersøker fødselserfaringer. Et utvalg bestemt ut fra inklusjonskriterier kan 

bidra til å gi såkalt bedre informasjonsstyrke (Kirsti Malterud, 2017) (Palinkas et al., 2015). 

God informasjonsstyrke her betyr at personene som blir intervjuet har erfaringer og kunnskap 

å bidra med, altså gi resultatene validitet. Utvalg med god informasjonsstyrke bidrar til å 

minimalisere systematiske feil ved resultatene, det vil si styrke resultatenes reliabilitet.  Det er 

verdt å merke seg at strategiske utvalg satt sammen med bruk av gitte inklusjonskriterier ikke 

gir tilfeldige, randomiserte eller generaliserbare målbare resultater for å oppnå høy reliabilitet. 

Imidlertid, målbare repeterbare resultater er derimot ikke et mål i kvalitativ forskning siden 

denne typen forskning er påvirket av parametre som varierer fra person til person slik som 

kultur, holdninger, historie og samfunn (Kirsti Malterud, 2017). Antall deltakere i strategiske 

utvalg kan endres underveis og er ikke forhåndsbestemt, slik som i kvantitativ forskning. I 

kvalitativ forskning er det derimot viktig å ikke ha for stort og uoversiktlig utvalg, eller et for 
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lite og mangelfullt utvalg. Strategisk utvalg kjennetegnes derfor av en trinnvis 

utvelgelsesprosess og nøye rekruttering av deltakere for best mulig informasjonsstyrke (Kirsti 

Malterud, 2017).  

 

1.2.4 Fokusgruppeintervjuer 

 

Fokusgruppeintervjuer er som tidligere nevnt en form for kvalitativt intervjudesign. Innen 

kunnskapsbasert praksis i medisin ("Norsk ordliste (PDF)," 2017), blir særlig to aspekter ved 

fokusgruppeintervju vektlagt. Det første aspektet dreier at det foregår intervju av en gruppe 

deltagere. Som det andre aspektet framheves samhandlingen mellom deltakerne også som et 

viktig aspekt for å samle inn data. Fokusgruppeintervjuene er frie for og åpner opp for at 

deltakerne underveis kan diskutere seg imellom, uten at intervjuer bryter inn med sine 

meninger eller spørsmål (Kirsti Malterud, 2012).  

Dermed blir samhandlingen mellom intervjudeltakerne svært viktig fordi deltakerne underveis 

blir nødt til å forholde seg til hverandres meninger og ideer. Samtalen formes og bringes 

dermed videre av hverandres utsagn og argumenter. Dette kan bringe fram nye assosiasjoner 

og perspektiver til gruppesamtalen. Dette kan føre til en dynamisk diskusjon med et større 

mangfold av nyanser og perspektiver som kan være verdifulle til fortolkningene i ettertid. 

Dette står frem som en motsetning til et individualintervju bestående av kun intervjuer og en 

intervjudeltaker.   

En gruppe med intervjudeltagere definerer en fokusgruppe. Det finnes fire generelle punkter 

såkalte «rules of thumbs» for hvordan fokusgruppeintervjuer bør planlegges og avholdes 

(Morgan, 1997). For det første bør hver fokusgruppe ideelt sett ha intervjudeltakere som i 

utgangspunktet er fremmende for hverandre og som sammen utgjør en homogen gruppe der 

det finnes utvalgte likheter i deltakernes bakgrunn, men ikke i holdninger. Dette er en form 

for strategisk utvalg i motsetning til grupper med tilfeldig valgte deltakere som i randomiserte 

kontrollerte studier. Rådet om fremmede deltakere kan i den senere tid ha blitt mer nyansert 

ved at det kan være lettere å skape bedre samtaleflyt i fokusgrupper der deltakerne kjenner 

hverandre noe fra før (Kirsti Malterud, 2012). Generelt sett er det fordelaktig at individene i 
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en gruppe i utgangspunktet har noenlunde like egenskaper, som personlig bakgrunn og 

erfaringer, for å skape fellesskap (Kirsti Malterud, 2012). Kriterier for felles egenskaper, også 

kalt gruppeegenskaper, vil avhenge av hva som skal være fokus for undersøkelsen. Hvordan 

gruppene utvelges er sentralt kriterium ved fokusgruppeintervjuer. Det kan være fordelaktig 

for undersøkelsen om det er ulike meninger innad i en gruppe. Derfor, i fokusgruppeintervjuer 

bør det være en balanse mellom mangfold av meninger på den ene siden og fellesskap og 

enighet om visse momenter på den andre siden (Kirsti Malterud, 2012). 

Den andre tommelfingerregelen tilsier at samtalene i fokusgruppene bør være relative 

strukturerte intervjuer med en aktiv og tilstedeværende moderator. Moderator er en person 

som leder og tildeler hvem som skal få snakke i intervjuet. Hvis moderator stiller spørsmål 

ofte og gjerne følger en klar forhåndsbestemt struktur, vil det føre til at temaet for samtalen i 

større grad holdes innenfor det forhåndsbestemte temaet. Dette gjør at det i ettertid blir lettere 

å vurdere og sammenlikne samtalene i mange grupper (Morgan, 1997). Dersom moderator 

holder seg litt mer tilbake og stiller færre spørsmål, skapes det mer åpenhet for diskusjon og 

til tanker som deltakerne opplever som viktige. Dette kan åpne opp for ny lærdom om nye 

temaer. Men samtidig blir det vanskeligere å sammenlikne intervjuene fra ulike fokusgrupper. 

Graden av moderators involvering i fokusgruppeintervjuer har derved fordeler og ulemper 

(Morgan, 1997). Det med ledelse, struktur og rollefordeling i fokusgruppeintervjuene kan 

vektlegges ulikt. Det har vært argumentert for at fokusgruppeintervjuene i tillegg til 

moderatoren også burde ha en person i sekretærrolle med ansvar for å registrere det som 

foregår underveis (Kirsti Malterud, 2012). Denne personen kan notere utsagn, hvilke 

deltakere som sier hva og skrive ned informasjon om samhandling og stemning underveis. 

Sekretæren kan altså bidra til holde bedre oversikt og i etterkant av intervjuene lette 

transkripsjonsarbeidet (Kirsti Malterud, 2012). 

Tredje tommelfingerregler dreier seg om gruppestørrelsen. Et fokusgruppeintervju rådes til å 

bestå av seks til ti deltakere. Den fjerde og siste tommelfingerregelen foreskriver at hvert 

prosjekt bør ha totalt tre til fire grupper (Morgan, 1997). Dersom deltakerne skulle bli fulgt 

opp over en tidslinje, for eksempel før og etter en hendelse var det behov for flere 

fokusgruppemøter med samme gruppe (Kirsti Malterud, 2012) Det anbefales at hver 

fokusgruppe har seks til ti deltakere. Fokusgruppeintervju varer vanligvis i omtrent 90 

minutter (Kirsti Malterud, 2012). 
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1.3 Kjærlighetsforhold og seksuelle forhold hos 

ungdom 

 

Utvikling fra 16 til 25 års alder 

 

Biologisk gjennomgår ungdom en betydelig hormonell og kroppslig utvikling. I 

pubertetsperioden skjer fundamentale endringer i hjernen. Endringene fortsetter opp gjennom 

20-års alder (Brodal, 2013). Ved MR-undersøkelser har det blitt funnet at forholdet mellom 

såkalt grå og hvit substans i særlig frontallappen i hjernen endres betydelig i løpet av denne 

utviklingen (Brodal, 2013). Dette er et stort og viktig felt, men det er utenfor oppgavens mål å 

gå inn i dette mer inngående.  

I et mentalt utviklingsperspektiv er ungdomstiden viktig, for da skjer det en vesentlig 

psykologisk og sosial utvikling for individet. I utviklingsteori har man sett på både 

psykologiske og sosiale utfordringer for individet, og identifisert åtte såkalte psykososiale 

stadier i løpet av livet (Brønstad & Hårberg, u.å) (Landmark & Stänicke, 2016). Man har 

beskrevet at et psykososiale stadium gjaldt for ungdom. I ungdomsstadiet ble 

identitetsutvikling vektlagt ved det å gradvis løsrive seg mer fra foreldrenes påvirkning, og 

istedenfor føle større tilhørighet med jevnaldrende. Det kunne føre til større ansvar for og 

bevissthet om ens egne preferanser. I det påfølgende psykososiale stadiet som omhandlet 

utviklingen for unge voksne, var det å kunne ta imot nærhet og kjærlighet et mål, det være seg 

ved å være trygg på egen person og andre rundt seg. Uheldig utvikling her kunne føre til 

utrygghet og frykt for nærhet og til isolasjon (Brønstad & Hårberg, u.å). Psykososiale stadier 

hos ungdommen og ved tidlig voksenalder med utvikling av identitet, psykologisk løsrivelse 

og trygghet er sentrale utfordringer for en person, og noe som krever samhandling med andre. 

 

Teoretiske modeller 
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Ulike teoretikere har analysert menneskets atferd. En teori som omhandler mønstre i ulike 

pasienters dannelse av relasjoner med andre, deres interpersonlige atferd, er den såkalte 

circumplexmodellen (Leary, 1957). Circumplexmodellen består av to kryssende lineære 

dimensjoner. Hver dimensjon kan sees på som en linje med ytterpunkter. På maktlinjen er 

ytterpunktene dominans og underkastelse. Den andre linjen, kjærlighetsdimensjonen, går fra 

kjærlighet til hat (Leary, 1957). Til sammen kan relasjonen mellom ytterpunktene i 

dimensjonene danne en sirkel (Wilberg, 2002) (Pincus & Wiggins, 1990). 

Circumplexmodellen som setter sammen sosiale relasjonsmønstre, med ferdigheter og 

samhandlingsmønstre kan bidra til å forstå personlighetspatologi slik som 

personlighetsforstyrrelser (Leary, 1957).  

En teori om kjærlighetsforhold og hvilke komponenter som kan inngå i ulike typer 

kjærlighetsforhold er «The triangular theory of love» (Sternberg, 1986). «The Triangular 

theory of love» brukes til å forklare og karakterisere ulike typer kjærlighetsforhold. Ifølge 

denne teorien består kjærlighetsforhold av tre komponenter, «Passion», «Intimacy» og 

«Commitment» (Sternberg, 1997). Som en illustrasjon danner de tre komponentene hjørnene i 

en trekant (Sternberg, 1986). Dynamikken i modellen ble vist ved at de tre komponentene 

kunne påvirke hverandre på ulike måter i kjærlighetsforhold. Dette kan illustreres som at 

trekanten får ulik form og størrelse. Trekanten skal illustrere stabiliteten av de tre 

komponentene og kjærlighetsforholdet sett samlet. Av og til kan en aller to av komponentene 

dominere. Det at trekanter har ulik areal og form som rettvinklet, stump eller spiss trekant, 

skal illustrere innbyrdes forhold mellom lidenskap, forpliktelse og intimitet. Ideelt sett, når 

komponentene er i balanse, danner de en likesidet trekant. 

 

Internasjonale studier om kjærlighetsforhold 

 

Forskningsinteressen for å vurdere kvalitet og individuell nytte av unge menneskers 

kjærlighetsforhold var lav før 1990-tallet. Kjærlighetsforhold i ungdomstiden ble gjerne 

betraktet som midlertidige og sosialt dysfunksjonelle. Nå for tiden er en mer typisk 

oppfatning at kjærlighetsforhold i ungdomstiden er viktige for individets utvikling og for 

såkalt «well-being» (Collins, 2003). Idealet om well-being har vært sentralt i studier for å 



15 

 

vurdere kvaliteten av kjærlighetsforhold. Begrepet well-being har blitt gitt ulike definisjoner 

(Gomez-Lopez, Viejo & Ortega-Ruiz, 2019), noe som kan virke forvirrende (Collins, Welsh 

& Furman, 2009). Well-being kan kanskje oversettes til «det å ha det godt». En tilnærming 

for det vektlegger well-being som en positiv tilstand preget av lykkefølelse (Deci & Ryan, 

2008). Andre forskere har i større grad framhevet at det å kunne virkeliggjøre sine ambisjoner 

og få følelse av optimal menneskelig fungering er noe som gir følelse av well-being (Ryan & 

Deci, 2001). Begrepene mental fungering og well-being kan derved henge sammen.   

Ved å studere 200 college-studenter i USA i alderen 18-24 år, ble well-being beskrevet som et 

fellestrekk for sterke personlige relasjoner som kjærlighetsforhold og verdifulle vennskap 

(Diener & Seligman, 2002). College-studentene ble der rangert i ulike grupper ut ifra svar på 

spørreskjemaer om blant annet tilfredshet med livet, sosiale relasjoner og personlighet. 

Gruppen med college-studenter som scoret høyest på well-being ble sammenliknet med 

gruppen som scoret lavt. Dette gav resultater som tydet på at well-being hadde sammenheng 

med kvaliteten på ulike mellommenneskelige relasjoner for disse college-studentene. 

Senere forskning har styrket de amerikanske funnene med at sosial støtte synes å være viktig 

for well-being. De samme forfatterne i USA sammenliknet senere sosiale forhold fra den 

såkalte «Gallup World Poll» (GWP) statistikken (Diener, Seligman, Choi & Oishi, 2018). 

Denne lages ut ifra intervjuer fra 160 land ("How Does the Gallup World Poll Work?," u.å). 

Ved sammenlikning av 32 faktorer i GWP, som blant annet helseatferd, helseproblemer, 

positive og negative følelser og sosial støtte, viste resultatene at ingen av faktorene var 

tilstrekkelige alene til å gi personlig lykke og «well-being». Analysene viste imidlertid at 

sosial støtte var den viktigste enkeltstående faktoren for well-being. Sosial støtte var den 

faktoren som var nærmest det å være den absolutt nødvendige for well-being. Det understøttes 

at personer med høy grad av well-being har som fellestrekk at de trekker fram sterke 

personlige relasjoner (Diener et al., 2018). 

Sterke relasjoner krever oftest langvarig kontakt for å kunne være støttende for hverandre. 

Interpersonlig tilknytning er et grunnleggende menneskelig behov (Baumeister & Leary, 

1995). Sånn sett kunne tilknytning være en motivasjon til å skape og opprettholde langvarige 

forhold. Forskere har ved å sammenfatte faglitteratur og data konkludert det med at mål om 

interpersonlig tilknytning ikke bare ser ut til å være koblet til en persons atferd, følelser og 

tanker, men at det også er en sammenheng med «well-being» og helse (Baumeister & Leary, 
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1995) (Collins et al., 2009) (Gomez-Lopez et al., 2019). Sånn kan interpersonlig tilknytning 

være en av de viktigste drivkraftene for mennesker. 

Det å se på hvilke variabler tilknyttet kjærlighetsforhold som førte til «well-being» hos 

ungdom fra 16 år og oppover, samt unge voksne i 20-årene har også blitt studert (Gomez-

Lopez et al., 2019). Variablene som ble studert ble delt opp i to grupper, de som omhandlet 

selve kjærlighetsforholdet og de som omhandlet personlige faktorer til å kunne utvikle et 

modent kjærlighetsforhold. 

Flere relasjonelle variabler ble beskrevet. Det vises til at kjærlighetsforhold med gjensidig 

forpliktelse og stabilitet hadde høyere grad av well-being. Intimitet og trygge seksuelle 

erfaringer uten vold var viktige for well-being. I motsatt fall var vold i forholdet signifikant 

dårlig for well-being og kunne føre til blant annet angstsymptomer. God kommunikasjon og 

evne til konflikthåndtering var begge signifikante faktorer for lykke. Det å oppfylle egne 

behov og støtte den andre når det gjaldt den andres behov, og å arbeide mot sine personlige 

mål og felles mål i forholdet hadde sammenheng med lykke. Særlig ble egnes og andres 

behov som handlet om autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet framhevet slik det også 

gjøres i teorien om motivasjon «Self Determination theory» (Deci & Ryan, 2008) (Gomez-

Lopez et al., 2019). 

Variabler som omhandlet personlige faktorer var forventningsnivå og romantisk kompetanse 

for ungdom (Gomez-Lopez et al., 2019). Forventningsnivå var viktig fordi for høye 

forventninger i ungdomstiden kunne føre til høyere risiko for depresjon, mens realistiske 

forventninger hadde sammenheng med høyere grad av fungering og well-being. Med 

romantisk kompetanse menes egne ferdigheter til etablering og opprettholdelse av forholdet 

slik som selvtillit og kontroll av angst. Slike ferdigheter bidrar også til høyere grad av well-

being. God mestring og håndtering av flere personlige og relasjonelle variabler ble derved 

trukket fram som viktige for å oppnå kvalitet av kjærlighetsforhold. Det ble konkludert med at 

kjærlighetsforhold i ungdomsalderen og ung voksenalder kan være viktig for well-being og 

for personlig utvikling (Gomez-Lopez et al., 2019). 

 

Seksuelle erfaringer og grensesetting 
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Ved kjærlighetsforhold blant ungdom inngår i motsetning til andre relasjoner i ungdomstiden 

en særegen intensitet, noe som karakteriseres av nåværende eller forventede seksuelle 

erfaringer (Collins et al., 2009). Seksuell interesse inngår derved i kjærlighetsforhold blant 

ungdom.  

Ved forfatterens egen oversettelse til norsk definerer World Health Organization (WHO) 

seksuell helse slik: 

Seksuell helse en tilstand av fysisk, mental og sosial velvære eller livskvalitet. Det innebærer 

en positiv og respektfull holdning eller tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, i 

tillegg til muligheten for å ha gode og sikre seksuelle erfaringer uten tvang, diskriminering og 

vold. 

 (World Health Organization, 2018) 

Definisjonen fra WHO vektlegger derved respekt, trygghet og sikre seksuelle erfaringer. 

Dersom det ikke forekommer trygge seksuelle erfaringer, kan trakassering forekomme. I 

Norge finnes et kunnskapsgrunnlag om omfanget av seksuell trakassering i landet (Bendixen, 

Kennair & Grøntvedt, 2016). I Norge rapporterte 62% av guttene og 63% av jentene på 

videregående skole at de hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året 

(Bendixen & Kennair, 2014). Seksuell trakassering i Norge er definert i likestillings- og 

diskrimeringsloven som uønsket seksuell oppmerksomhet og kan innebære fysiske, verbale 

og ikke verbal former (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2017). Dersom en person 

opplever seksuell trakassering kan det gi konsekvenser som depresjon, men dokumentasjonen 

av både konsekvensene av og årsakene til seksuell trakassering er ikke god nok (Bendixen et 

al., 2016).  

For å inneha seksuell helse og interesse kan grensesetting være viktig (Skottestad, 2016) 

(Brandslet, 2017). Grensesetting kan ved kjærlighetsforhold innebære både å akseptere andres 

ønsker og behov, samt å kunne tydeliggjøre egne preferanser og behov. Grensesetting kan 

gjelde en selv, kropp eller seksualitet (Rudi & Aanesen, 2020). Bendixens utsagn til sin 

forskning og til kjønnsroller er skrevet ned følgende «gutter bør lære seg å respektere jenters 

grenser. En gutt må også forstå at det er skadelig for jenta og derved for forholdet deres, om 

han kjører over grensene hennes» (Skottestad, 2016). På den andre siden beskrives det at det 

burde forventes at andre respekterer jenter sine grenser (Skottestad, 2016). Dette kan gjelde 
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begge veier, selv om det finnes gamle kjønnsroller og ulike seksualnormer for jenter og gutter 

(Berggrav, 2015). 

 

1.4 Bakgrunn for valg av tema 

 

Det har blitt hevdet at delskalaen om kjærlighets-/seksuelle forhold var upassende for ungdom 

(E. Ness et al., 2018). Riktigheten av dette har ikke blitt testet, men blitt bestemt ut ifra en 

skjønnsmessig vurdering.  

 

1.5 Problemstilling 

 

Målet med denne oppgaven var derfor å lage en revidert delskala for skåring av 

kjærlighetsforhold som er egnet for ungdom. Delskalaen er tenkt som en del av 

psykodynamiske funksjonsskalaer (PFS) og til bruk ved psykodynamisk kartlegging. 

 



19 

 

2 Metode 

 

En tre trinns tilnærming ble valgt slik som vist i figur 1 til å tilpasse den sjette PFS delskalaen 

for kvantitativ måling av ungdommers kjærlighets-/seksuelle forhold. Ut fra en teoretisk basis 

med litteratursøk ble relevant teori om kvalitative metoder, fokusgruppeintervjuer og 

psykodynamiske funksjonsskalaer funnet. Disse ble diskutert sammen med denne oppgavens 

veileder. Kriteriene for utvelgelse av fokusgruppens deltakere ble så bestemt. 

Fokusgruppeintervjuene ble planlagt på forhånd med en plan for antall fokusgrupper, antall 

deltakere i hver fokusgruppe, tidsbruk til intervjuer, lydopptak og godkjenning fra Norsk 

Senter for Datasikkerhet (NSD). Gjennomføringen av intervjuene blir mer detaljert beskrevet 

nedenfor i kapittel 2.2.3. I etterkant av fokusgruppeintervjuene ble innspillene vurdert opp 

imot modeller, teorier og empirisk forskning. Parallelt ble vurderinger med innspill fra 

fagpersoner og andre referansepersoner gjort for å kunne gå fra de teoretiske betraktningene 

til å finne ideer til forbedring av denne sjette PFS-delskalaen.   

Figur nr. 1: Tre trinns tilnærming vist i fargene blå, grønn og gul. 
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Derved kan metoden deles inn i tre deler: litteratursøk, fokusgruppeintervjuer, bruk av teorier 

og innspill fra fagpersoner og referansepersoner i privat nettverk som ville gi tilbakemelding. 

Disse tre tilnærmingene kan til sammen beskrives som kvalitativ forskningsmetodikk fordi 

det tas utgangspunkt i meninger, ideer og egne- og fokusgruppedeltakernes holdninger. 

 

2.1 Litteratursøk  
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I oppgaven ble litteratursøk gjort med noe bistand fra bibliotekarer ved Universitetsbiblioteket 

i Oslo. Mest informasjon ble funnet i databasene PubMed, Psychnet, Google Scholar og Oria. 

Det ble videre gjort forsøk på å finne systematiske oversiktsartikler i Epistemonikos og 

Cohrane Library uten treff på relevante artikler. Temaer som ble søkt om initialt var 

psykodynamiske funksjonsskalaer, kvalitativ metode og fokusgruppeintervjuer. Senere ble det 

funnet fagartikler om psykodynamisk terapi og om skalaer brukt som målemetode i forskning 

og terapi, samt om kjærlighetsforhold, seksuell interesse og seksuell helse.   

 

2.2 Fokusgruppeintervjuer 

 

2.2.1 Kriterier for utvelgelse av fokusgrupper 

 

Strategisk sammensetning av intervjudeltakere til fokusgruppeintervjuene var viktig for å få 

innspill fra ungdom i samme alder som PFS-delskalen skulle bli revidert for. Derfor var det et 

inklusjonskriterium at intervjudeltakerne skulle være mellom 16 og 25 år. Et slikt kriterium på 

bakgrunn av aldersfordeling ble valgt med tanke på at intervjudeltakerne skulle ha mer 

aldersrelevante innspill for endring av skala. Et mer avgrenset inklusjonskriterium utover 

aldersbegrensning ble ikke satt fordi det var behov for bredde av meninger og for nyanserte 

og presise tanker. Videre var det ønskelig med forskjellige erfaringer med å være i, ha vært i 

eller ikke hatt kjærlighetsforhold.  

I tråd med anbefaling ble det bestemt å avholde maksimalt tre fokusgruppeintervjuer 

(Morgan, 1997). Personer skulle rekrutteres fra tre typer bakgrunner for at hver fokusgruppe 

skulle ha innbyrdes likhetstrekk (Kirsti Malterud, 2012) (Morgan, 1997). Den første 

fokusgruppen skulle rekrutteres fra Mental Helse Ungdom sitt nettverk. Mental Helse 

Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Viktige 

saker for organisasjonen er åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et 

bedre psykisk helsetilbud ("Mental Helse Ungdom- Forebygging av psykiske helseplager," 

u.å). Den andre fokusgruppen skulle bli satt sammen fra intervjuers eget nettverk fra tredjeårs 
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medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Den siste fokusgruppen skulle bli rekruttert fra 

Ung Arena Oslo som er et gratis samtaletilbud for ungdom fra 12 til 25 år. Her tilbys det både 

telefonkontakt, chattetjenester og samtaler med ansatte ved oppmøte på tre sentre i Oslo 

("Velkommen til Ung Arena," u.å). Hensikten var at personer rekruttert fra disse tre 

utgangspunktene ville vektlegge ulike poenger ved kjærlighetsskalaen og derved skape et 

mangfold av meninger. 

Det ble vurdert som passende kriterium å inkludere et mindre antall deltakere i hver 

fokusgruppe fordi intervjuer skulle gjennomføre fokusgruppeintervjuer for første gang. Hvert 

av gruppeintervjuene skulle bestå av tre til fem deltakere, og ikke seks til ti som var anbefalt 

(Kirsti Malterud, 2012). Det lave antallet deltakere ble sett på som fordelaktig da det bare 

skulle være én intervjuer til stede, og ingen sekretær. Det ble vurdert som ikke behov for 

sekretær fordi fokusgruppeintervjuene ikke skulle transkriberes, men baseres på lydopptak. 

Lydopptak ble ansett som verdifullt for å kunne lytte til intervjuene i ettertid ved revisjon av 

skalaen. Dessuten ville man slippe å skrive ned fremkomne forslag under intervjuene med 

risiko om at samtalen ble avbrutt. 

 

2.2.2 Forberedelse til fokusgruppeintervjuer 

 

Ved forberedelsen ble det åpnet for at maksantallet med tre fokusgruppeintervjuer kunne 

fravikes underveis. Ønsket om riktig antall intervjudeltakere for å få informasjonsstyrke 

kunne være vanskelig å vite sikkert før intervjuprosessen hadde startet. Derfor skulle det være 

rom for fleksibilitet både ved utvelgelse av antall deltakere i hver fokusgruppe og i 

maksantallet av antall fokusgrupper. 

Fokusgruppeintervjuene skulle vare omtrent en time, og kortere enn nitti minutter som 

beskrevet (Kirsti Malterud, 2012). Kortere varighet enn nitti minutter ble bestemt da det var i 

oppgavens kontekst å få innspill til konkrete endringer av delskalaen, uten lange begrunnelser 

for endringene. Ettersom intervjudeltakerne skulle få tilsendt den opprinnelige delskalaen for 

voksne på forhånd, kunne de forberede sine innspill før fokusgruppemøtet. Dermed kunne 

intervjutiden holdes kort og utnyttes effektivt til å gjennomgå forslag til endringer av skalaen 
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og tilhørende intervjuguide. Siden planen var å samle inn konkrete forslag, kunne 

fokusgruppeintervjuene holdes relativt strukturerte med klar styring.  

Godkjenninger 

 

i)Opphavsrett  

Det foreligger ingen opphavsrett eller «copyright» på PFS. Per Høglend og Svein Amlo som 

henholdsvis har laget og oversatt skalaen til norsk, har godkjent at delskalaen om 

kjærlighetsforhold/seksuelle forhold kan revideres og tilpasses ungdom i alderen 16 til 25 år.  

 

ii) Godkjenning fra NSD  

For å få tillatelse til opptak og midlertidig lagring av lydopptak, ble regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) først kontaktet. REK vurderte at prosjektet 

var utenfor deres mandat. Prosjektet måtte meldes til Norsk Senter for Datasikkerhet (NSD). 

NSD vurderte om studien var i tråd med personvernopplysningsloven. For å få NSD-

godkjennelse måtte det sendes inn et meldingsskjema som beskrev prosjektets plan i detalj. I 

tillegg måtte det utformes et informasjonsskriv som skulle sendes til deltakerne på forhånd, og 

som inneholdt riktig og tilstrekkelig informasjon. NSD godkjente prosjektet 11.04.2019. 

Godkjenningen innebar at lydopptak kunne bli brukt i inntil tre intervjuer, at diktafonen som 

ble brukt til lydopptak ble oppbevart i brannsikkert skap, og at lydopptaket skulle slettes når 

prosjektet var ferdig. Det var nødvendig at deltakerne ved å lese informasjonsskrivet skulle 

vite hva prosjektet innebar, og at ingen andre personopplysninger ble innhentet eller 

oppbevart. Se vedlegg A og B for godkjenning fra NSD og informasjonsskriv til deltakerne. 

 

Intervjuguide til fokusgruppene 
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I tillegg til informasjon sendt til deltakerne på forhånd, ble det før den praktiske 

gjennomføringen av fokusgruppeintervjuene laget en intervjuguide med spørsmål til 

fokusgruppeintervjuene for hvordan samtalen skulle foregå. For det andre 

fokusgruppeintervjuet ble det tilført noen nye spørsmål ut fra erfaring med den første 

fokusgruppen. Ellers var spørsmålsarket til fokusgruppeintervjuene identisk, se vedlegg C. 

Intervjuguiden ble laget slik at nye temaer kunne bli diskutert og endre den forberedte 

samtalen.  

 

Tilpasning av informasjonsskriv  

 

Informasjonsskrivet som skulle sendes til ulike deltakerne ble redigert rett før utsending i 

henhold til NSDs godkjenning. Navn på mottaker og dato ble tilpasset for hvert 

fokusgruppeintervju. Ellers var innhold og oppbygging av informasjonsskrivet det samme. 

Informasjonsskriv sendt til deltakere i Mental Helse Ungdom er som eksempel vist i vedlegg 

B.  

 

2.2.3 Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene 

 

Rekruttering 

 

Tre fokusgruppeintervjuer krevde tre rekrutteringsprosesser. Til første gruppeintervju ble 

Mental Helse Ungdom først kontaktet via telefon. Senere kontakt foregikk via mail. I tillegg 

ble informasjonsskrivet lagt ut på Mental Helse Ungdoms lukkede Facebookside. Her ble det 

også lagt ut en mulighet for å kontakte intervjuer om de var interesserte i å delta eller om de 

hadde spørsmål. To personer kontaktet intervjuer. En av disse meldte seg positive for intervju.  
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Til det andre intervjuet ble ti medisinstudenter forespurt om å være med i studien via en 

spesiell lukket Facebookgruppe. Tre personer meldte seg for å kunne delta og disse fikk 

informasjonsskrivet.  

Til det tredje intervjuet ble Ung Arena Oslo, enhet Sentrum kontaktet i god tid før planlagt 

intervju. Imidlertid, det resulterte i ingen deltakere.  

 

Den praktiske gjennomføringen  

 

Hvert fokusgruppeintervju ble gjennomført som ett møte. Grunnen var at det ikke var behov 

for flere oppfølgingsmøter fordi gruppedeltakerne ga gode og tilfredsstillende innspill til 

endring av PFS-delskalaen.  

En person på 24 år fra Mental Helse Ungdom kom med sine innspill ved det første intervjuet 

som foregikk høsten 2019. Det andre intervjuet ble avholdt noe senere på høsten 2019. De tre 

deltakerne i aldrene 22 til 23 år kjente hverandre fra før fra medisinstudiet. Under møtet 

hadde intervjuer en ledende rolle med et fokus på at samtalen skulle være tilrettelagt som 

mindre formell, og for å kunne gi mange innspill til endring av kjærlighetsskalaen.  

Med de gode innspillene til revidering av delskalaen fra de to første fokusgruppeintervjuene, 

fremstod behovet for et tredje fokusgruppeintervju mindre. Dessuten virket gjennomføring av 

det tredje fokusgruppeintervjuet å bli vanskelig av praktiske årsaker, så derfor ble ikke dette 

intervjuet utført. Med tanke på senere innspill fra fagpersoner og referansepersoner og bruk av 

faglitteratur ville riktigheten av denne avgjørelsen kvalitetssikres.  

 

2.2.4 Etiske betraktninger  

 

Studien omhandlet personvern knyttet til sensitive tema som kjærlighetsforhold og seksuelle 

forhold. Etiske betraktninger var at enhver personopplysning skulle behandles på en forsvarlig 
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og god måte i tråd med personopplysningsloven. Derfor ble personvernhensyn tatt ved at 

opplysningenes konfidensialitet og personenes integritet ble beskyttet (Fossheim, 2015) 

("Personvernprinsippene ", 2019). Det var ved meldeskjemaet til NSD inkludert at ingen 

sitater fra lydopptak skulle videreformidles. For best mulig å bevare intervjudeltakernes 

konfidensialitet ble det før fokusgruppeintervjuene gjort en vurdering av hvilket møterom 

som skulle brukes. Det skulle være mest mulig lydtett og merkes tydelig som opptatt. Videre 

var det under fokusgruppeintervjuene viktig at deltakerne skulle kjenne seg trygge og ivaretatt 

med tydelige rammer og forutsigbarhet.  

 

2.3 Etterarbeid og vurdering av innspill 

 

2.3.1 Behandling av rådata 

 

I etterkant av både det første og det andre intervjuet, ble gjennomføringene av 

fokusgruppeintervju og deltakernes innspill analysert og diskutert med veileder som har 

bakgrunn som barne- og ungdomspsykiater. For å modne stoffet og gi refleksjon rundt temaet 

ble lydopptakene fra de to fokusgruppene lyttet til på nytt etter fire måneder.  

 

2.3.2 Teoretiske modeller og faglitteratur 

 

Tre teorier som hver er bygget på kompetanse og faglitteratur, ble brukt som en basis for 

etterarbeidet etter fokusgruppeintervjuene siden de ble vurdert til å passe best til revidering av 

delskalaen. Det dreide seg om Eriksons modell om psykososiale stadier for å forklare hva som 

var relevante utfordringer i ungdomstiden og ung voksen alder. Circumplexmodellen ble 

brukt til å få med flere personlighetsdimensjoner ved revidering av skala. Den triangulære 

kjærlighetsteorien ble brukt for å illustrere endringene til den nye skalaen (Brønstad & 
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Hårberg, u.å) (Leary, 1957) (Sternberg, 1986). I utvelgelsesprosessen ble også andre teorier 

avveid om de skulle brukes som basis. Det var blant annet Freud og Piagets utviklingsteori 

(Tetzchner, 2001) og teorien om salutogenese (Antonovsky, 2012). Disse teoriene ble ikke 

benyttet i like stor grad for å revidere delskalaen. 

  

2.3.3 Innspill fra fag- og referansepersoner 

 

Flere fagpersoner inkludert veilederen, klinisk psykolog og psykiater kom med 

tilbakemeldinger på gruppedeltakernes innspill og med tilbakemeldinger om sine syn til 

forbedring av delskalaen. Denne psykiateren hadde god kjennskap til kjærlighetsskalaen for 

voksne etter å ha oversatt PFS-skalaen fra engelsk til norsk i 2018. Fra forskningsgruppe for 

psykodynamisk terapi kom to medstudenter med alder 24 år med sine forslag til revidering. 

Det samme gjaldt andre i undertegnedes omgangskrets som hadde interesse for prosjektet. 

Denne involveringen skjedde uten at gruppedeltakernes personvern ble brutt. 
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3 Resultater 

 

Dette prosjektet med hensikt å tilpasse delskalaen kjærlighets-/seksuelle forhold resulterte i en 

ny versjon av intervjuguiden og skalaen til ungdom. Ved hjelp av blant annet 

fokusgruppeintervjuer av ungdom, er intervjuguiden revidert for å gjelde aldersgruppene 16 

til 25 år. Skalaen er designet for kun å brukes for aldrene 16 til 19 år. Skalaen er ikke revidert 

for aldersgruppen 20-25 år fordi det er tidligere erfaring med at opprinnelig skala for voksne 

fungerer godt for disse unge voksne ("Mechanisms of Change in Psychotherapy (MOP)," 

2020) ("First Experimental Study of Transference-Interpretations (FEST)," 2007).  

For å tilpasse delskalaen til ungdom er det gjort endringer i eksisterende innhold, oppbygging 

og ordvalg, i tillegg til at det er tilføyd nye momenter. Strukturen til delskalaen er ikke endret, 

ved at både intervjuguiden og skalaen først består av en ingress foran spørsmålene og 

scoringene. Flere av endringene som ble utført ble knyttet sammen i både intervjuguiden og 

skalaen for å skape sammenheng. På denne måten blir strukturen til den reviderte delskalaen 

lik de andre fem delskalaene i PFS. Hovedprinsippene for endringene i intervjuguide og skala 

gjøres rede for nedenfor. 

 

3.1 Endring av intervjuguide (16-25 år) 

 

3.1.1 Hovedtrekk av endringer 

 

Endringer i ingressen 

 

I den reviderte intervjuguiden for ungdom ble begrepet seksuell interesse brukt som 

formulering i ingressen istedenfor seksuell glede slik som hos voksne. Denne endringen ble 
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gjort fordi en refleksjon etter fokusgruppeintervjuene var at uttrykket seksuell interesse synes 

å romme mer enn seksuell glede. Mens ordene seksuell glede kan beskrive nåværende 

seksuelle opplevelser i stor grad, kan bruk av ordene seksuell interesse i større grad peke fram 

mot framtidige seksuelle opplevelser. For ungdom kan det som nevnt ofte være en intensitet i 

forholdet med nåværende eller forventede seksuelle opplevelser (Collins et al., 2009). I et 

kjærlighetsforhold for ungdom kan seksuelle opplevelser komme senere på grunn av 

begrenset erfaring enn for voksne. En videre refleksjon etter fokusgruppeintervjuene er at 

seksuell interesse gjerne er til stede hos ungdom allerede fra forholdets etableringsfase, men 

at seksuell glede kan knyttes mer til seksuelle erfaringer. Seksuell interesse ser altså ut til å 

være mest dekkende for aldersgruppen 16-25 år. Også andre steder i delskalaen for ungdom er 

seksuell nytelse erstattet med seksuell interesse.  

I ingressen ble ordene stokket om slik at trygghet og tillit kommer før initiativ og fleksibilitet. 

Trygghet og tillit ble vurdert som viktigere for denne unge aldersgruppen. For ungdom kan 

trygghet og tillit være viktig i seg selv, og kan være grunnlag for å gi hverandre mulighet til 

utvikling. Derfor er det i ingressen for intervjueren tilføyd en formulering om det å gi 

partneren tid og rom til utvikling. Til grunn for endringen ligger den sammenhengen som er 

mellom lykke og det å gi partneren og en selv mulighet til å oppfylle personlige mål og 

ønsker i ungdomstiden (Gomez-Lopez et al., 2019). For å undersøke om et forhold er preget 

av åpenhet for utvikling av mål og drømmer, ble det tatt med to ekstra spørsmål om 

pasientenes forventninger til et kjærlighetsforhold. Det være seg hvilke forventninger en har 

til et forhold, og hvilke forventninger en selv har når man er i et forhold sammenholdt med 

partner sine forventninger. Det kan bidra til å kartlegge pasientens holdninger til personlig 

utvikling. Siden begge parter gjerne utvikles i et forhold ble det ordet «etablere» byttet ut med 

«aktivt å utvikle». Mot slutten av ingressen tilpasset ungdom brukes «Aktivt å utvikle» for å 

framheve at et kjærlighetsforhold er en dynamisk prosess og i stadig utvikling. 

 

Endringer i kartleggingsspørsmålene 

 

I spørsmålsdelen er det inkludert flere nye spørsmål for å nyansere og for å vektlegge 

momenter som ble ansett til å være viktige for ungdom. Ved intervju kan noen ungdommer 
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svare kort på spørsmål, og kanskje ikke like utfyllende som voksne. Det er tatt høyde for korte 

svar ved å tilføre seks supplerende spørsmål. Tre av disse spørsmålene dreier seg om hva 

slags holdninger og involvering pasienten opplever at sine foreldre og venner har i 

kjærlighetsforholdet. Foreldre og venner kan ha en enda større betydning i kjærlighetsforhold 

i ungdomstiden (Brønstad & Hårberg, u.å). En helhetlig tilnærming der ulike arenaer som 

skole, fritid og foreldre blir inkludert, står sentralt i barne- og ungdomspsykiatri. 

 

3.1.2 Opprinnelig og revidert utgave 

 

Figur nr. 2: Sammenlikning av endringer i intervjuguidens ingress 
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Figur nr. 3: Sammenlikning av endringer i intervjuguidens kartleggingsspørsmål 
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3.2 Endring av skalaen (16-19 år) 

 

3.2.1 Hovedtrekk av endringer 

 

Ingressen til skalaen ble endret i tråd med ingressen i intervjuguiden. Ved endring av selve 

scoringene i skalaen, ble strukturen for alle titallsintervallene revidert slik at de fikk samme 

innholdsmessige rekkefølge. Tre hovedområder ble videre identifisert, nemlig etablering av 

forhold, kommunikasjon og konflikthåndtering i forholdet, samt beskrivelse av partneren eller 

den andre. I den hittil brukte skalaen kunne rekkefølgen på disse hovedområdene vektlegges 

forskjellige innbyrdes i titallsenhetene. Ikke alle titallsintervallene inkluderte alle momentene 

før revisjonen for å tilpasse yngre aldersgrupper. Derfor ble en differensiering for hvert 

titallsområde gjort for å skape en kontinuerlig og mer entydig skala. Hensikten var å skape et 

mer eksplisitt skille mellom god og mindre god fungering i skalaen. Dette kunne lette 

scoringsarbeidet for terapeutene med mindre rom for å bruke egne tolkninger. 

Et nytt fjerde hovedområde ble lagt til, nemlig grensesetting. En refleksjon etter 

fokusgruppeintervjuene tilsa at dette var spesielt viktig for ungdom. Grensesetting vil si at 

man klarer å velge mellom det man skal gjøre, mot det man avstår fra. Balansen er relevant 

for en god utvikling både i forhold til egen person og i interpersonlige relasjoner. Valg av 

handlinger for å utvikle egen identitet og evne til nærhet kan vektlegges for ungdom og unge 

voksne (Brønstad & Hårberg, u.å). Høyere grad av grensesetting ble gjerne ansett som en 

parameter som indikerer større grad av modenhet og kvalitet i forholdet.  

Inspirert av kjærlighetstriaden (Sternberg, 1997) ble fire hovedområder satt sammen i hvert 

titallsområde i rekkefølgen vist i figur 4.   

 

Figur nr. 4: Fire hovedområder i fokus ved revidering av skala 
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I flere titallsintervaller i den nye skalaen ble ulike personlighetsmessige trekk inkludert for å 

belyse mangfold. Det var inspirert av circumplexmodellen (Leary, 1957). For eksempel ble 

tilpasningsdyktighet tatt med som nytt i titallsområdet 51-60 og 41-50, der atferdsmønsteret 

dominans og kontroll tradisjonelt dannet ytterpunkt. 

For å unngå merkelapper ble noen ord skiftet ut til den nye skalaen for at formuleringene 

skulle kunne virke mindre negative eller karakteriserende. Dette var motivert ut fra flere mål. 

Et mål var at ungdommene skulle slippe å føle seg personlig truffet og stemplet av negativ 

ordbruk. Et annet mål var at de nye formuleringene skulle bidra til at terapeutene kunne være 

mer åpne og mottakelige overfor pasientenes svar. Et tredje mål var å poengtere at pasienter 

kunne forbedre sitt funksjonsnivå, samt at scoringene er ferskvare. Ordet «dysfunksjon» i 

området 71-80 ble derfor byttet ut med den nye termen «dårligere funksjon». Videre ble 

formuleringen «primitiv» for å beskrive begjær i scoreintervallet 31-40 erstattet med «lite 

utviklet».  

Enkelte formuleringer ble fjernet i sin helhet. Som upassende for ungdom ble for eksempel 

formuleringen «promiskuøs atferd» i området 41-50 tatt bort. «Sporadiske seksuelle 

erfaringer med prostituerte» ble også fjernet i intervallet 21-30. Formuleringene ble ansett 

som upassende fordi ikke alle ungdommer har slike erfaringer. Ved disse endringene var 

målsetningen å kunne styrke validiteten og reliabiliteten til skalaen. 

 

3.2.2 Opprinnelig og revidert utgave 
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Figur nr. 5: Sammenlikning av endringer i skalaens ingress 

 

 

 

Figur nr. 6: Sammenlikning av endringer i skalaens scoringer 
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4 Diskusjon 

 

Målet med dette studiet var å lage en revidert PFS- delskala for scoring av kjærlighetsforhold 

for ungdom, for å bidra til bedring av bruk på ungdom i psykodynamisk kartlegging. 

Bakgrunnen var at den eksisterende delskalaen om kjærlighets-/seksuelle forhold kan være 

upassende for ungdom (E. Ness et al., 2018). Resultatet av studien er en ny utforming av 

denne delskalaen i PFS som er tilpasset for ungdom. Skalaen er nå forsøkt designet for å 

gjelde ungdom fra 16 til 19 års alderen, mens den tilhørende intervjuguiden er utformet for å 

gjelde ungdommer og unge voksne i aldersspennet 16 til 25 år.  

I bakgrunnsarbeidet med søk i faglitteratur ble det ikke funnet at PFS-delskalaen om 

kjærlighetsforhold/seksuelle forhold var blitt revidert til ungdom. Det på tross av at det er et 

behov for tilpasning av PFS-delskalaen om kjærlighetsforhold til ungdom når man ønsker å 

måle ungdommers evne til å etablere og være i langvarige forhold (E. Ness et al., 2018). 

Innspill fra fokusgruppeintervju, bruk av utviklingspsykologi og annen empirisk kunnskap 

resulterte i den reviderte skalaen med tilhørende intervjuguide for de to overfor nevnte 

aldersgruppene. Det er gjort forsøkt på å integrere flere perspektiver for god fungering ved 

kjærlighetsforhold for ungdom, først og fremst for 16 til 19 åringer der behovet for ny skala 

kan synes størst. Som et normativt aspekt ved bruken av skalaen ovenfor ungdom kan det 

reflekteres om langvarige kjærlighetsforhold skulle scores som et ideal. På den ene siden 

kjenner kanskje ikke ungdom sine langsiktige preferanser. På den andre siden er selvfølgelig 

nedbrytende forhold over lang tid ikke noe å trakte etter. Samtidig ble langvarighet og 

stabilitet vurdert å være et av flere relevante aspekter ved scoringer av ungdommers 

modenhet. Dette bygger på at systematiske oversikter om kjærlighetsforhold blant ungdom 

har vist assosiasjon mellom well-being og langvarige kjærlighetsforhold, inkludert tillit og 

forpliktelse (Gomez-Lopez et al., 2019). I tillegg kunne det normative idealet med 

langvarighet begrunnes ut fra et psykodynamisk ståsted, der positive langvarige 

interpersonlige forhold sees på som fruktbart for å bli bedre kjent med seg selv og for 

egenutvikling (Randi Ulberg, Hersoug & Knutsen, 2012).  

Som et annet normativt aspekt ved PFS-delskalaen kan skalaen reflektere kulturelle tendenser 

i nåtiden. Det er gjort undersøkelser og laget verktøy for å forsøke å fange opp såkalt 
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kultursensitivitet (Cultural Formulation Interview (CFI), 2013) 

("Kulturformuleringsintervjuet i Barne- og ungdomspsykiatrien," 2019) (Salamanca-

Buentello, Seeman, Daar & Upshur, 2020). Det kan stilles spørsmålstegn ved om den nye 

delskalaen er egnet for bruk i andre kulturer, og derved om den er kultursensitiv. Innad i 

Norge kan det hende at noen personer ikke føler at den nye delskalaen passer for deres 

gruppetilhørighet. I intervjuguiden til delskalaen er det forsøkt å ta høyde for dette ved å stille 

åpne spørsmål som gir rom for mer enn ett svar. Videre er det prøvd å ta hensyn til 

legningsnøytralitet ved ikke å bruke ordene han eller hun i intervjuguiden, men ordvalg som 

partner og kjæreste for å beskrive den andre.  

I etterarbeidet etter fokusgruppeintervjuene ble konklusjonen at delskalaen skulle deles til to 

aldersgrupper, henholdsvis aldersgruppen 16-19 år og 20-25 år. Dette bygger på at 16-19 

åringer som regel går på videregående skole og bor hjemme under foreldrenes 

rammebetingelser. Fra 20-års alderen starter gjerne en annen livsfase der man flytter 

hjemmefra for å bli student eller arbeidstaker. De unge voksne kan søke sosial trygghet og 

nærhet til andre i samme situasjon (Brønstad & Hårberg, u.å). Fungering av 

kjærlighetsforhold kan derved være forskjellig hos de to gruppene 16-19 år og 20-25 år. Om 

denne aldersfordelingen er hensiktsmessig bør undersøkes som en forlengelse av denne 

studien.  

Valg av metode 

 

Ved valg av forskningsdesign ble det bestemt at kvalitativ metode i form av 

fokusgruppeintervjuer var den mest egnede metoden fremfor aksjonsforskning, 

observasjonsstudium og kvalitativ metasyntese. Under de gitte forutsetningene var det 

usannsynlig at aksjonsforskning, observasjonsstudier eller kvalitativ metasyntese ville gitt nye 

formuleringer og skreddersydde tilpasninger av skalaen. En tilnærming med bruk av 

fokusgruppeintervjuer så ut til å gi mulighet for å få fram nye ideer fra dagens ungdom og 

deres egne meninger. Videre, som form ble gruppeintervju foretrukket fordi det å samle flere 

personer kunne føre til nyttige innspill og diskusjon av endringer til skalaen på en annen måte 

enn det intervju med enkeltdeltakere ville gjort. 
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Med bruk av inklusjonskriteriet ungdom fra 16 til 25 år var hensikten å få et nyansert 

strategisk utvalg i fokusgruppene, slik at systematiske feil skulle bli redusert. Tre forskjellige 

grupper av ungdom med bakgrunn fra ulike miljøer ble også sett på som et tiltak for å 

redusere systematiske feil. På den måten ivaretar intervjuer av personer mellom 16 og 25 år 

den interne validiteten for resultatene. Dette prosjektet har nesten tatt to år. Ved å utvide og 

samtidig betrakte sin egen teoretiske referanseramme underveis, og snakke med andre har det 

blitt en modning i prosessen. Derfor er det ikke usannsynlig at den interne validitet av den nye 

delskalaen er styrket av undertegnedes refleksivitet til resultatet. 

Generelt sett kunne den eksterne validiteten til resultatene blitt høyere etter mange 

fokusgruppeintervju. Det er fordi den reviderte skalaen da mer sannsynlig kunne passe til 

andre ungdommer i samme aldersgruppe. I denne studien med bare fire intervjudeltakere 

totalt i fokusgruppene synes det vanskelig å hevde høy ekstern validitet til den nye delskalaen. 

Bruk av litteratursøk, teorier og synspunkter fra fagpersoner og referansepersoner som 

supplement kunne styrke den eksterne validiteten med innspill fra flere perspektiver. Det er et 

stort fagfelt som undertegnede per nå ikke har full oversikt over. Dessuten, siden teorier innen 

utviklingspsykologi kan ha begrenset gyldighet (Smith, 2018), er det sannsynlig at bruk av 

utviklingsteorier alene ikke ville være tilstrekkelig for å få styrket dem eksterne validiteten 

godt nok.  

Begrensninger ved studien 

 

Studien har flere begrensninger. En begrensing er at alle deltakerne i fokusgruppeintervjuene 

var i alderen 22 til 24 år, og ikke 16 til 19 år. Hvis aldersspennet gikk fra 16 til 25 år kunne 

det ha styrket reliabiliteten ved studien siden det ville gitt innspill fra ungdom i flere 

aldersgrupper. På den annen side, siden det bare var noen få år siden deltakerne var 16 til 19 

år, kunne de antakeligvis fortsatt huske sin ungdomstid. Det forventes at deltakerne i studien 

kunne gi valide innspill til delskalaen for aldersgruppen 16 til 19 år. Derfor, i den konteksten 

fremstår en bias og en systematisk målefeil i resultatene av mindre betydning. Beklageligvis 

på tross av flere forsøk på kontakt, underveis viste det seg å være utfordrende med 

rekrutteringen av deltakere fra nettverkene Mental Helse Ungdom og Ung Arena Oslo. I sum 

kan det ansees som en svakhet ved studien at det totalt bare ble rekruttert fire 

fokusgruppedeltakere og brukt bare to fokusgrupper. Med et så lavt antall kunne delskalaens 
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eksterne validitet være svekket, så dette ble forsøkt kompensert for ved å inkludere andre 

kilder til kunnskap ved den endelige revideringen av delskalaen. 

Generelt sett, fokusgruppeintervjuer som intervjuform kunne føre til at kun enkelte personer 

kom med sine meninger mens andre ikke ville eller turte å ta ordet. Dersom den ønskede 

gruppedynamikken ikke ble dannet, ville det i så fall gitt svakhet i resultatene. Derfor trengtes 

en trygg og tillitsfull atmosfære under fokusgruppeintervjuene. Med dette fokus ble det fra 

intervjuers side lagt til rette for at alle skulle kunne bidra.  

De fire intervjudeltakerne som møtte opp ble ikke scoret via PFS, så det er ingen kjennskap til 

deres fungering ved kjærlighetsforhold. Deres antatte scoring er derved usikker. Imidlertid, 

det er sannsynlig at ingen av deltakerne ville ha hatt lavest poengsum i skalaen på grunn av 

innholdet i deres innspill til endring av skalaen. Ved at deltakernes endringsforslag tydet på 

oversikt over forskjellen på egne og andres behov ville personene sannsynligvis ikke ha scoret 

lavest. Det ble heller ikke undersøkt om noen av intervjudeltakerne hadde hatt psykisk lidelse 

eller fått psykiatrisk behandling, noe som innebar at innspillene fra fokusgruppeintervjuene 

ikke nødvendigvis ville være passende for pasienter i behandlingsforløp. Det gjaldt også 

innspillene fra fagpersoner og andre interesserte i privat nettverk. Med dette i bakhodet ble 

nok de nederste titallsområdene revidert uten erfaringsmessige utsagn fra 

fokusgruppedeltakere, fagpersoner eller privat nettverk som hadde lav fungering. Revidering 

ble istedenfor gjort ut fra en skjønnsmessig vurdering for de laveste poengscorene og for 

pasienter innen psykisk helsevern. De skjønnsmessige vurderingene ble i hovedsak utført av 

kun en person, noe som innebar risiko for systematisk målefeil med subjektive endringer og 

subjektive valg. Imidlertid, det ble forsøkt kompensert for en mulig skjevhet i egen 

subjektivitet ved tilbakemelding fra veileder, fagpersoner og andre referansepersoner med 

ulike perspektiver. 

Det er nok en svakhet ved den reviderte delskalaen at fokusgruppeintervjuene ble gjennomført 

av en student med begrenset kunnskapsgrunnlag, ikke erfaren forsker. Prosjektet forgikk 

trinnvis slik som illustrert i figur 1.  Dersom fokusgruppeintervjuene hadde foregått med 

tyngre faglig bakgrunn, og kanskje bruk av et større spekter teoretiske modeller, kunne det ha 

gitt flere diskusjonstemaer til fokusgruppene. På den annen side, undertegnede har tilnærmet 

samme alder som deltagerne, noe en erfaren forsker gjerne ikke kan ha. Videre, dersom 

gjennomføringen av de ulike trinnene i prosjektet hadde foregått mer parallelt, kunne det ha 

styrket intern og ekstern validitet for funnene fra fokusgruppeintervjuene. Avslutningsvis, det 
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er en svakhet at delskalaen heller ikke ble testet ut ved praktisk bruk på ungdom, slik at 

validiteten nok er usikker.  

 

Videre klinisk bruk av og forskning på delskalaen 

 

Mange skalaer er i bruk i dagens forskning og klinikk. Det kan være kunnskapshull i testing 

av psykometriske egenskaper til skalaer (Deighton et al., 2014). Med det menes undersøkelser 

av hvordan skalaen er konstruert og fungerer. Delskalaen kjærlighetsforhold/seksuelle forhold 

må også validitet- og reliabilitetstestes i praktisk bruk. Dette gjelder særlig om delskalaen skal 

brukes i forskning på effekter av terapi hos ungdom. Ved validitetstestingen undersøkes det 

om skalaen er laget for å fange opp forskjeller mellom ulike grupper av ungdom. 

Reliabilitetstesting vil vise om skalaen scorer like grupper likt. Reliabilitetstesting bør gjøres 

ved at ulike skårere skårer de samme intervjuene av ungdommer og tester inter-rater-

reliabilitet. 

Ved forskning på effekten av terapi kan PFS-delskalaen brukes til å finne ut hvilke 

mekanismer og moderatorer som finnes i psykoterapi, og ikke bare utfallet av terapi. Det kan 

være en god skala for undersøkelse av langtidseffekter av terapi (E. Ness et al., 2018). 

Imidlertid, i forskning på effekten av terapi bør ikke PFS-delskalaene brukes alene, men 

sammen med andre effektmål for å styrke evidensen til at terapien virkelig gir effekt (E. Ness 

et al., 2018). 

Det var et mål at den nye delskalaen om kjærlighetsforhold skulle kunne brukes i klinisk 

terapeutisk praksis i tillegg til i forskning. Inklusjonskriterier i fokusgruppeintervjuene var 

utelukkende alder og altså ikke knyttet til funksjonsevne eller klinisk diagnose. Intensjonen 

med det var at den reviderte PFS-delskalaen skulle få et så bredt anvendelsesområde som 

mulig og ikke begrenses til bare en diagnose. Før delskalen brukes i klinisk praksis bør det 

gjøres psykometriske undersøkelser. Likevel kan kanskje intervjuguiden brukes som et 

praktisk kartleggingsverktøy og forhåpentligvis til inspirasjon for klinkere som arbeider med 

ungdommer. Reliabilitetstestingen av den nye PFS-delskalaen bør inkludere undersøkelser om 

også erfarne psykoterapeuter som ikke har mye erfaring med PFS, kan score pålitelig (E. Ness 
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et al., 2018). Det samme kan også gjelde for mindre erfarne klinikere som vil begynne å bruke 

delskalaen i klinisk praksis.   

Et spørsmål ved framtidig testing og bruk av PFS-delskalaen er om delskalaen er 

kultursensitiv. Dette er relevant fordi den nye versjonen av delskalaen ble utviklet med bidrag 

fra et begrenset antall ungdommer. Kanskje kan den i første omgang testes ut til kulturer og 

subkulturer innad i Norge. Ytterligere, kanskje kan man lage en selvutfyllingsskala slik at 

ungdommen kan score seg selv. Disse resultatene kan siden sammenliknes med terapeutens 

oppfatninger og derved gi mer informasjon til forskning og til klinisk praksis.  
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