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Abstract 
 
Only a few have described or investigated the importance of personality structure for 

crisis intervention. Most of the literature on the subject gives intervention prescriptions 

for a 'depersonalised' client. 

The purpose of this book is to discuss and demonstrate the potential value of involving 

personality structure in crisis intervention. A case example of a severely distressed 

young woman in acute crisis is analysed. The woman overheard a shooting and fled 

from a situation, when two young student fellows were killed (Elklit, 1994, 2000). The 

analysis is based on a sixty minutes therapy session tape-recorded transcription. Six 

central themes were extracted from the transcription. These themes make basis for a 

discussion of the central personality dynamics, which concentrate on the client's rela-

tionships to herself, the environment and to the therapist. The personality structure is 

interpreted twofold, in a classic psychodynamic way and based on Kohut's self-

psychology. 

The material is evaluated and discussed from a differential diagnostic point of view. 

Finally, the clinical implications of the analysis for the client's therapy and for crisis 

intervention in general are discussed. 
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Indledning 
Akut kriseterapi er en særlig form for psykoterapi. I modsætning til ”almindelig” psy-

koterapi sigter kriseterapien nemlig ikke mod at forårsage vedvarende personligheds-

mæssige forandringer hos klienten, men kan snarere ses som et redskab til at hjælpe 

klienten til at bearbejde og mestre en traumatisk begivenhed. Klientens personlighed 

udgør således ikke terapiens primære genstand.  

Det er derfor nærliggende at antage, at krisetilstanden kan forstås og bearbejdes uaf-

hængig af den bagvedliggende personlighed, dvs. at omfattende viden om forskellige 

former for traumer og typiske traumatiske og posttraumatiske reaktionsmønstre og 

forløb i sig selv skulle være tilstrækkelig til at sikre effektiv behandling. En sådan an-

tagelse er imidlertid problematisk.  

For det første tyder forskning inden for krisepsykologien (fx Peterson et al., 1993; 

McCann & Pearlman, 1990; Parson, 1984, Epstein, 1991) nemlig på, at de posttrauma-

tiske reaktionsmønstre i høj grad afhænger af personens subjektive oplevelse af den 

traumatiske begivenhed. Disse fund peger m.a.o. på, at vi ikke alene ud fra den ”objek-

tive” begivenhed og generel viden om traumer og posttraumatiske reaktionsmønstre 

kan foregribe og rumme en konkret persons reaktioner. Personligheden må m.a.o. in-

tegreres i krisebehandlingen. 

Forsøg på at forstå klientens posttraumatiske udtryk uafhængig af dennes unikke per-

sonlighed og livshistorie svarer til at depersonalisere klienten og reducere denne til 

sine posttraumatiske reaktionsmønstre: en tom offerstruktur, som påføres en trauma-

tisk begivenhed.  

Samtidig implicerer denne opfattelse, at de posttraumatiske reaktionsmønstre så at sige 

”svæver frit i luften”, idet de isoleres i forhold til resten af personen og søges forstået i 

kraft af sig selv uafhængig af den kontekst (personligheden), som konstituerer dem. En 

sådan tilgang svarer til at forstå klientens reaktionsmønstre ”udefra” – dvs. den obser-

verbare adfærd i bred forstand – uden at kunne trænge ind i klientens psykiske univers 

og forstå traumatiseringen ”indefra”, dvs. forstå, hvordan klienten oplever traumet i 
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kraft af netop at være dette unikke menneske med netop den livshistorie og den særlige 

psykiske organisation (personlighed). 

På trods af lighedspunkter på tværs af personlighed og traumets art kan den enkeltes 

unikke udtryk og forløb ikke alene forstås og rummes ud fra en deskriptiv analyse af 

de manifesterede symptomer. En sådan tilgang giver ikke adgang til klientens subjek-

tive oplevelse og bagvedliggende psykodynamik, men begrænser terapien til symp-

tombehandling. For at sikre effektiv behandling af den enkelte klient er det nødvendigt 

at integrere personligheden i terapien. En sådan tilgang ville tilgodese differentialtera-

peutiske bestræbelser og i højere grad sikre forståelse af klienten; en forståelse, som 

stikker dybere end den blotte symptomatologi. 

En logisk forudsætning for enhver form for intervention må nemlig være, at terapeuten 

dybest set forstår, hvordan klienten er ”til stede i verden”, dvs. forstår, hvordan klien-

ten tænker, føler, handler, oplever m.m., og formår at variere sine teknikker i overens-

stemmelse med klientens forskellige behov. At forstå klientens måde at være ”til stede 

i verden” på svarer til at kunne identificere og berøre klientens personlighed empatisk. 

Denne pointe er særlig vægtig i denne sammenhæng, hvor terapeuten har at gøre med 

en klientgruppe, som grundet deres traumatiske oplevelser er særlig sårbare over for 

det, der potentielt kan opleves som afvisning eller svigt: nemlig manglende eller util-

strækkelig empatisk formåen. Oplevelsen af at blive ”set”, forstået og rummet afhæn-

ger i høj grad af terapeutens evne til at fornemme og berøre klientens forskellige per-

sonlighedstræk, som de dukker op i terapiforløbet. 

Hertil kommer, at personligheden, uanset om den er interventionens primære sigte el-

ler ej, vil påvirke den måde, klienten er til stede i verden på, og vil således også gribe 

ind i selve interventionen. Det forekommer således besynderligt at negligere person-

ligheden i forbindelse med krisebehandling. 

Inden for kriseområdet har man da også længe været opmærksom på personlighedens 

betydning (fx Horowitz, 1974; Janoff-Bulman, 1992; McCann & Pearlman, 1990; Par-

son, 1984), men meget få forfattere har søgt at systematisere og integrere denne viden i 
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kriseteorierne og i krisebehandlingen – blandt disse kan nævnes fx Horowitz (1974), 

Parson (1984) og Hymer (1984). På denne måde tildeles personligheden en lidt sted-

moderlig rolle som et væsentligt aspekt, der betones, men ikke rigtig udgør en integre-

ret del af selve studiet og behandlingen af psykiske traumer. 

En undtagelse i forhold til dette generelle billede finder vi endvidere i de tidlige psy-

koanalytiske traumeteorier (Peterson et al., 1993; Moses, 1978), hvor personligheden 

spiller en hel central rolle mht. udvikling af psykiske traumer. Problemet med disse 

teorier er imidlertid (Peterson et al., 1993), at de har tendens til ensidig vægtning af 

personlighedsaspektet på bekostning af det ydre (reale) traume (hændelsen). Således 

forstås den traumatiske reaktion eller tilstand som betinget af intrapsykiske ”forhold” 

(prædisposition i form af karakterologisk sårbarhed eller præmorbiditet), hvor den 

konkrete hændelse blot har karakter af en udløsende faktor. 

Denne forståelse af personligheden som den egentlige genetiske faktor bag det psyki-

ske traume har undertiden ført til sekundær viktimisering og er i nyere traumelitteratur 

(fx Horowitz, 1974; Parson, 1984; McCann & Pearlman, 1990; Peterson et al., 1993) 

erstattet af en forståelse af traumet som i højere grad betinget af samspil mellem indi-

vidfaktorer (personlighed), selve den reale hændelse og den sociokulturelle kontekst, 

traumatiseringen er indlejret i.  

Hertil kommer, at den nyere krisepsykologi (Parson, 1984; Peterson et al., 1993) sna-

rere bygger på et normalitets- end et patologisk udgangspunkt, idet man dels antager, 

at ingen personlighedsorganisation er immun over for traumatiske hændelser og dels 

anlægger det syn, at de posttraumatiske reaktioner er adaptive reaktioner på en mala-

daptiv hændelse eller oplevelse. 

I denne afhandling vil vi gerne råde bod på dette forsømte område inden for krisepsy-

kologien ved at vise, hvordan en psykodynamisk tilgang – dvs. en strukturel analyse af 

klientens mulige personlighedsorganisation som modvægt til den deskriptive tilgang – 

kan gøre det muligt for terapeuten at orientere sig i det interpersonelle univers og 

trænge bag om de umiddelbare fremtrædelser i form af  
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interpersonel adfærd og symptomatologi og forstå disse i forhold til den kontekst, som 

har betinget deres fremkomst og udtryk: nemlig klientens personlighed.  

Umiddelbart kan en sådan introduktion af en strukturel analyse af klientens personlig-

hed vække mindelser om rigide typificeringer, som i værste fald er udtryk for tab af 

åbenhed og en reduktion og overforsimpling af klienten. Det paradoksale i denne 

sammenhæng er dog, at netop en ”total” åbenhed kan betyde, at terapeuten i en vis 

forstand bliver ”blind”, idet hendes forståelse af klienten ikke omhandler klientens 

indre oplevelser, men kun den manifesterede adfærd. En mulig konsekvens kan såle-

des være, at terapien reduceres til symptombehandling.  

I denne sammenhæng er det endvidere vigtigt at være opmærksom på, at det at danne 

sig et indtryk af klientens mulige personlighed og berøre dennes forskellige facetter 

empatisk ikke er at forlige med mekanisk anvendelse af rigide typificeringer. Her er 

der snarere tale om, at terapeuten parallelt med sin kriseintervention fortløbende vur-

derer og reviderer sin forståelse af klientens mulige personlighedsorganisation ud fra 

de temaer og dynamikker, hun dels kan udlede af det aktuelle samspil med klienten og 

dels kan få indblik i ud fra klientens beretning. Vurderingen af klientens personlig-

hedsorganisation foregår således indirekte, uden at personligheden på noget tidspunkt 

bliver terapiens egentlige genstand.  

Denne indirekte vurdering er nødvendig pga. særlige forhold, som gør sig gældende i 

forbindelse med akut kriseterapi, og som betyder, at et skift i terapiens fokus fra trau-

mebearbejdelse til klientens livshistorie i mange tilfælde umuliggøres af klientens 

akutte tilstand. I sådanne situationer vil klienten i bedste fald opleve terapien som 

virkningsløs og i værste fald som yderligere traumatiserende og uvedkommende, hvis 

terapeuten skifter fokus og gør personligheden til terapiens egentlige genstand. Tera-

peuten må således vurdere klientens personlighed ud fra den information, som hun har 

adgang til via krisebearbejdelsen. 

I denne afhandling vil vi som nævnt se nærmere på dette forsømte område inden for 

krisepsykologien og se på, hvordan terapeuten parallelt med sin kriseintervention kan 
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danne sig et indtryk af klientens mulige personlighedsorganisation uden at ændre fo-

kus og anvende denne indsigt i sin behandling af klienten. 

Disposition 
Formålet med bogen er, at vise hvordan terapeuten kan danne sig et indtryk af klien-

tens mulige personlighedsorganisation – dvs. foretage en differentialdiagnostisk eller 

en psykodynamisk vurdering af klientens personlighed – parallelt med sin kriseinter-

vention. Vægten ligger således på selve den analytiske del af arbejdet. For at kunne 

vurdere klientens personlighed er det imidlertid nødvendigt at gøre sig nogle overve-

jelser, dels mht. hvilken situation/tilstand, klienten befinder sig i, og dels mht. hvad 

man overhovedet forstår ved personlighed. 

Vi vil derfor tage udgangspunkt i en afklaring af begreberne traumer og traumatiserin-

ger. Denne afklaring er nødvendig for at forstå klientens situation og posttraumatiske 

reaktioner. Da vægten ligger på selve den strukturelle analyse, vil vi begrænse os til en 

overordnet afgrænsning af traumebegrebet. 

Efter gennemgangen af traumebegrebet vil vi søge at afgrænse personlighedsbegrebet. 

Dette afsnit vil rumme dels en definition af begrebet og dels en præcisering af det teo-

retiske ståsted.  

Denne teoretiske afgrænsning af traume- og personlighedsbegrebet efterfølges af en 

anvendt del, hvor teorierne anvendes til at forstå og analysere en konkret case. Forde-

len ved at arbejde med en autentisk case er at tilvejebringe og analysere et materiale , 

der beskriver en kompleks virkelighed, der ikke nødvendigvis passer ind i en bestemt 

teori. Den valgte case bygger på en båndoptagelse af en enkelt samtale af ca. 60 minut-

ters varighed. Interventionen blev foretaget af den ene af forfatterne (AE).  

Denne case vil i første omgang blive præsenteret for at give et førstehåndsindtryk af 

klienten og klientens situation. Efter denne overordnede præsentation følger en analy-

sedel, som skal danne grundlag for en nærmere diskussion af klientens mulige person-

lighedsorganisation. Vi har valgt ikke at lave en slavisk gennemgang af casen. I stedet 

er casen i sin helhed i form af bilag, og centrale sekvenser er udvalgt til analysen.  
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Analysen vil tage sit udgangspunkt i en række centrale temaer, som dukker op i samta-

len. Disse temaer viser, hvordan traumet påvirker klienten. Temaerne danner grundla-

get for at identificere centrale dynamikker, som giver os indsigt i, hvordan klientens 

forhold er til sig selv, til signifikante andre i hendes liv nu og tidligere og til terapeu-

ten.  

Disse dynamikker medtages i overensstemmelse med den antagelse, som ligger til 

grund for dette projekt: nemlig at vise hvorledes det interpersonelle i en vis forstand 

afspejler det intrapersonelle og omvendt. Herved betones personlighedens helt centrale 

betydning for klientens udtryk og adfærd. 

I den efterfølgende diskussion sammenfatter vi informationerne fra analysen til en 

vurdering af klientens mulige personlighedsstruktur, som i overensstemmelse med den 

valgte teoriramme skal munde ud i en differentialdiagnostisk vurdering af denne i for-

hold til de gængse personlighedstypificeringer eller personlighedsdiagnoser – neuro-

tisk, narcissistisk, borderline og/eller psykotisk.  

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at vi med den strukturelle analyse beskæfti-

ger os med selve personlighedsorganisationen, hvilket implicerer, at de diagnostiske 

termer ikke nødvendigvis indebærer, at man ud fra den deskriptive tilgang ville kunne 

stille denne diagnose. En personlighed kan nemlig være organiseret på ét niveau, fx 

borderline, uden at personen nødvendigvis manifesterer en adfærd, som vil kvalificere 

til selve diagnosen (Kernberg, 1984). 

Dernæst følger et kort afsnit om, hvilke implikationer klientens personlighedsorganisa-

tion har for kriseterapien. Vi har valgt kun at berøre dette emne meget kort, da vægten 

ligger på selve analysedelen. 

Afslutningsvis følger et kort perspektiverende afsnit om de overordnede problemstil-

linger, dette case-studie peger på inden for krisepsykologien. 

I forlængelse af denne oversigt over afhandlingens disposition er det vigtigt at være 

opmærksom på en række begrænsninger, som nødvendigvis ligger i dette arbejde.  
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For det første begrænses analysen af det faktum, at det oprindelige case-materiale fore-

ligger i form af en båndoptagelse. Vi er således afskåret fra den væsentlige informati-

on, som ligger i en direkte aflæsning af klientens og terapeutens kropssprog og udtryk. 

Endvidere er der tale om en enkelt samtale. Analysen bygger således på et omfangs-

mæssigt spinkelt grundlag og åbner ikke mulighed for at studere klienten over tid.  

En anden væsentlig pointe er, at afgrænsningen af personlighedsbegrebet og den efter-

følgende analyse og diskussion i en vis forstand determinerer hinanden gensidigt. For-

ståelsen af personlighedsbegrebet vil nemlig ”farve” analysen og omvendt. Analysen 

præsenterer således blot én måde at forstå personlighed på: nemlig i lyset af den valgte 

teoriramme. 

Endvidere er der indbygget en begrænsning i selve den måde, det autentiske materiale 

anvendes på. De centrale temaer og dynamikker bygger på en bestemt forståelse af 

klienten vel vidende, at der er andre måder at forstå materialet på. Analysen er derfor 

ikke udtryk for en indiskutabel, absolut forståelse af klienten, men blot én måde at for-

stå klienten på. 

Trods disse begrænsninger mener vi dog, at denne analyse er relevant i det omfang, 

den kan medvirke til en bedre forståelse og behandling af kriseklienter som hele per-

soner. 

Med disse overvejelser in mente vil vi i det følgende se nærmere på traumebegrebet. 

Hvad vil det sige at blive traumatiseret? 

Hvad er et traume? 
Ordet traume er græsk og betyder oprindeligt (fysisk) sår eller læsion. Inden for krise-

psykologien anvendes traumebegrebet om forskellige livsbegivenheder, som har ka-

rakter af rædselsfremkaldende døds- eller tilintetgørelsesoplevelser. Det drejer sig bl.a. 

om voldelige overfald, voldtægt, incestuøse overgreb, livstruende sygdomme og na-

turkatastrofer m.m.  
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I denne sammenhæng er det dog vigtigt at bemærke, at selvom de nævnte eksempler 

på traumatiske begivenheder er af en sådan art, at de fleste ville være enige om, at de 

er traumatiske, så lægges der i den nyere krisepsykologi vægt på det fænomenologiske 

aspekt1. Vurderingen af, hvorvidt en begivenhed er traumatisk eller ej, beror således 

ikke på et objektivt kriterium – en objektiv vurdering af begivenheden i sig selv – men 

på individets subjektive oplevelse af begivenheden, dvs. samspil mellem det oplevende 

individ og begivenheden – se fx Peterson et al. (1993) for en historisk oversigt over 

traumebegrebets udvikling. Herved betones indirekte betydningen af individets per-

sonlighedsorganisation. 

Traumatiske begivenheder omfatter således situationer, hvor individet oplever (subjek-

tivt kriterium) en potentiel eller faktisk trussel mod sit liv i fysisk forstand – dvs. en 

konkret trussel på livet eller den fysiske integritet2 – og/eller i psykologisk forstand: en 

trussel mod selvet eller den psykiske integritet (disorganisation): 

”Med begrebet traume menes en psykisk stressoplevelse, som er følelsesmæssig overvælden-

de (chokerende). Det er en begivenhed, som udgør en trussel mod eller et tab af vigtige livs-

værdier, og hvor individets tidligere erfaringer ikke er tilstrækkelige i håndteringen af den 

aktuelle situation.” (Christianson, 1994, vores oversættelse) 

                                                           
1 Se fx Peterson et al. (1993) og DSM-IV (1994), som i modsætning til DSM-III-R (1987) repræsente-
rer et skift fra et objektivt til et subjektivt traumekriterium (jf. note 2).  
Bemærk, at man her betoner det fænomenologiske aspekt (oplevede), samtidig betinger man sig, at der 
kun kan være tale om en egentlig traumatisering, hvis personen oplevede en trussel mod sin eller an-
dres fysiske integritet. Dette implicerer, at DSM-IV (1994) – jf. bilag s. 14 – i modsætning til kriselit-
teraturen (jf. ovenstående) strengt taget ikke anerkender, at en oplevet trussel mod den psykiske inte-
gritet, dvs. en oplevet trussel mod selvets eksistens (trussel om disorganisation), kan konstituere et 
traume. 
 
2 Jf. de diagnostiske kriterier for posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) i DSM-IV:  
”(a) Personen oplevede, var vidne til, eller blev konfronteret med en begivenhed eller begivenheder, 
som indebar død eller trussel om død eller alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysi-
ske integritet. (b) Personens reaktioner involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel.” (DSM-IV 
1994) - se i øvrigt bilag s. 14-15 for en nærmere oversigt over de diagnostiske kriterier for PTSD iflg. 
DSM-IV (1994) og ICD-10 (1994). 
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”Et emotionelt chok….. traumet antages at gennembryde individets forsvarsmekanismer, og 

ved at fratage individet muligheden for normal afreageren, at forårsage ”fremmedlegeme-

reaktioner” – den mentale pendant til de processer, hvorved kroppens væv frastøder et frem-

medlegeme. Efterfølgende emotionel arousal kan reaktivere tidligere traumatiske oplevelser 

og medføre, at forsvarsmekanismerne samtidigt angribes både indefra og udefra.” (Bullock & 

Stallybrass (1977), vores oversættelse) 

”En hændelse i en persons liv, som kendetegnes ved en så stærk oplevelsesmæssig intensitet, 

at individet ikke er i stand til at klare situationen på adækvat facon. Traumet har en omvæl-

tende og langvarig indflydelse på den psykiske organisering. Ud fra en økonomisk synsvinkel 

består traumet i, at pirringsmængden overstiger individets tolerancetærskel. Individet hensæt-

tes i en psykisk choktilstand, som blokerer for de normale funktioner og hindrer en bearbejd-

ning af den traumatiske erfaring.” (Fhanér, 1991) 

”… individets psykiske situation efter en ydre hændelse, som har en sådan art eller grad, at 

individets fysiske eksistens, sociale identitet og tryghed eller basale muligheder for tilfreds-

stillelse i tilværelsen trues.” (Cullberg, 1984) 

”… traumer sårer jeg´et, fordi vi ganske uventet konfronteres med de eksistentielle grundvil-

kår på en så overvældende og ubalanceret måde, at det er naturligt, at vores almindelige for-

svarsmekanismer ikke holder.” (Davidsen-Nielsen & Leick, 1993) 

Som det fremgår af ovenstående citater, er der forskellige opfattelser af, hvad der dy-

best set konstituerer en traumatisk begivenhed – fra stimulusoversvømmelse eller gen-

nembrydning af forsvarsmekanismer (psykoanalytisk tilgang) over skema-

afvigelse/usædvanlighed (kognitiv tilgang) til tab af muligheder og værdier (humani-

stisk/eksistentiel tilgang).  

Her vil vi definere en traumatisk begivenhed som en følelsesmæssig overvældende 

begivenhed, der giver anledning til en oplevelse af intens rædsel, tab af kontrol, hjæl-

peløshed og raseri. En oplevelse af at være stedt i en livstruende situation (oplevet 

trussel mod den fysiske og/eller psykiske integritet). I en sådan situation konfronteres 

individet ufrivilligt og uventet (pludseligt og overrumplende) med sin egen dødsangst 

(Janoff-Bulman, 1992; McCann & Pearlman, 1990; Herman, 1995), dvs. tvinges til at 

erkende sin egen sårbarhed og uundgåelige død.  
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Denne oplevede trussel om fysisk og/eller psykologisk tilintetgørelse eller fragmente-

ring fører automatisk til mobilisering af psykofysiologiske katastrofereaktioner. Fysio-

logisk er der iflg. Levine (1990/91), Christianson (1994) og Herman (1995) tale om, at 

en perciperet livstrussel automatisk fører til en ændret bevidsthedstilstand, hvor mere 

primitive dele af centralnervesystemet (hjernestammen og det limbiske system) over-

tager styringen af adfærden .  

Disse forandringer resulterer i en fysiologisk tilstand, hvor de højere kognitive funkti-

oner, herunder bevidstheden, for en stund kan sætte ud, og organismen ”regredierer” 

til at fungere på et mere primitivt, instinktivt, ikke-bevidst neurofysiologisk plan. Sam-

tidig er der dog fund (Noyes & Kletti, 1976 og Noyes & Slymen, 1978-79), der tyder 

på, at de kognitive funktioner kan skærpes i forbindelse med traumatiseringer3. 

Dette skift fra cortikal til subcortikal kontrol af adfærd fører til en række karakteristi-

ske forandringer af perception, kognition, affekt etc. Fx bevirker skiftet, at information 

bearbejdes på et ikke-bevidst skematisk niveau præget af kropsfornemmelser, forestil-

lingsbilleder og sanseoplevelser (Christianson, 1994; Herman, 1995). Endvidere fører 

den ændrede tilstand til, at adfærden indskrænkes til at omfatte instinktive reaktioner, 

automatiserede handlinger (vaner) og betingede reaktioner (Christianson, 1994)4. 

Psykologisk opleves traumet som nævnt som en trussel mod psykens integritet. Trau-

met overvælder og gennembryder forsvarsmekanismerne og ryster psy-

ken/personligheden i sine grundvolde – personlighedens kerne (selvet) eller grundan-

tagelser om verden og selvet (Janoff-Bulman, 1992; McCann & Pearlman, 1990) – 

hvilket resulterer i en alvorlig psykologisk choktilstand præget af rædsel, hjælpeløshed 

og raseri. 

                                                           
3 Iflg. Noyes & Kletti (1976) og Noyes & Slymen (1978-79) oplever flere end 60% af deltagerne i 
deres undersøgelser en forøget kognitiv kapacitet. I denne forbindelse er det dog vigtigt at være op-
mærksom på, at Noyes & Kletti (1976) og Noyes & Slymen (1978-79) omhandler såkaldte nærdøds-
oplevelser, hvor folk adskillige år efter oplevelsen beretter om, hvad de oplevede. Her kan det ikke 
udelukkes, at erindringen bliver ”farvet” af at være genstand for megen opmærksomhed. Folk, som har 
oplevet disse ting, beretter ofte om dem, og forskellige undersøgelser inden for kognitionspsykologien 
(Christianson, 1994) tyder på, at erindringen ikke er en statisk kopi af hændelsen, men en konstrukti-
on, som kan påvirkes af hyppig genkaldelse. 
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Iflg. Janoff-Bulman (1992), McCann & Pearlman (1990) og Epstein (1991) er der tale 

om, at vi på baggrund af vore livserfaringer i de tidligste år udvikler en række grund-

antagelser om verden og selvet (grundskemata eller indre teorier), som alt afhængig af 

vore erfaringer i samspillet med de nærmeste omsorgspersoner vil være af overvejende 

positiv eller negativ karakter. Oftest vil balancen iflg. Janoff-Bulman (1992) dog være 

forskudt i positiv retning: verden er forudsigelig og retfærdig, dvs. der er en direkte 

sammenhæng mellem adfærd og udfald, andre mennesker er gode, og selvet er vær-

digt.  

Disse grundantagelser giver os en oplevelse af meningsfuldhed, kontrol og tryghed: 

verden er forudsigelig, og selvet er usårligt. Disse antagelser om selvet og verden er 

således knyttet til vores selvværd og måde at relatere os til andre og verden på. 

I traumatiseringsøjeblikket tvinges individet til at erkende, at antagelserne var fejlagti-

ge. Denne erkendelse skaber konflikt i psyken, fordi oplevelsen er i direkte modstrid 

med antagelserne.  

Da påvirkningen er massiv (overvældende) og udgør en trussel mod den fysiske 

og/eller psykiske integritet, kan den ikke negligeres (gennembryder forsvarsmekanis-

merne), og samtidig kan den ikke optages i psyken (assimileres), fordi den strider mod 

grundantagelserne. Dette fører til intens rædsel og regression. Livet kan ikke mere ta-

ges for givet. Verden er farlig og uforudsigelig, andre mennesker er onde, og selvet er 

uværdigt og sårbart. Det er således ikke længere en selvfølge at leve i forhold til at dø. 

Der er ingen sikkerhed i verden længere og ingen tillid til hverken andre mennesker 

eller selvet. 

Denne forståelse af traumatiseringer, rummer nogle centrale pointer. Selv om teorierne 

repræsenterer en overvejende kognitiv tilgang, lægger de op til en bredere, helhedsori-

enteret selvpsykologisk forståelsesramme. Janoff-Bulman (1992) og Epstein (1991) 

peger nemlig på, at traumatiseringen angår personlighedens kerne: selvet – antagelser 

og oplevelser af selvet og verden, samt relationen mellem dem. Det er således person-

                                                                                                                                                                                     
4 For en nærmere gennemgang af den ændrede bevidsthedstilstand i forbindelse med traumatiseringer, 
se fx Noyes & Kletti (1976); Noyes & Slymen (1978-79); og Dyregrov (1993). 
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ligheden eller hele den grundlæggende psykiske konfiguration, der berøres og er truet 

af disintegration.  

Herved bliver de akutte posttraumatiske reaktioner (hyppigt forekommende eftervirk-

ninger) – angst, frygt, påtrængende (ufrivillige) tanker og erindringer, koncentrations-

besvær, søvnforstyrrelser, fysiske reaktioner, irritabilitet, skyld, skam m.m. (Dyregrov, 

1993; Herman, 1995) – symptomer på en indre krisetilstand: en midlertidig fragmente-

ring i psyken5. 

Samtidig betones det fænomenologiske aspekt, idet truslen om psykologisk tilintetgø-

relse (irreversibel fragmentering) afføder stærkt negative følelsesmæssige oplevelser – 

intens rædsel, hjælpeløshed og intens raseri – og mobiliserer automatisk psykologiske 

forsvarsmekanismer (Classen et al.,1993; Herman, 1995; Lifton, 1988; Horowitz, 

1974) i et forsøg på at genoprette den psykiske balance. 

Iflg. Kohuts selvpsykologiske teori (Wolf, 1988) kan vi forstå traumatiseringen som en 

form for narcissistisk krænkelse (Parson, 1988; Karterud, 1995), som fører til midlerti-

digt tab af sammenhæng, harmoni eller stabilitet i selvet. Dvs. selvets kontinuitet bry-

des (Lifton, 1988), og der opstår en regressiv tilstand (fragmentering), hvor enkeltele-

menterne i selvet antager selvstændig karakter og manifesteres i form af de akutte be-

lastningssymptomer (Herman, 1995)6.  

Individet står således over for at skulle genopbygge en sammenhængende struktur ud 

fra de opbrudte fragmenter: at skulle skabe nye grundantagelser om selvet og verden, 

som kan rumme eller integrere den traumatiske oplevelse.  

                                                           
5 Bemærk at både ICD-10 (1994) og DSM-IV (1994) opererer med såvel en akut belastningsreaktion 
som en decideret posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) (se bilag s. 14-17 for de nærmere diagnosti-
ske kriterier), hvor den akutte belastningsreaktion sætter ind umiddelbart efter traumatiseringen og 
således kan ses som en form for forløber for selve den posttraumatiske stressforstyrrelse, som optræ-
der som en forsinket reaktion. Bemærk endvidere, at de her skitserede akutte reaktioner er ”alminde-
ligt forekommende” eftervirkninger på en traumatisering (Dyregrov, 1993; Christianson, 1994). 
 
6 Dette er i tråd med Kohuts pointe om, at adfærden kan antage driftsmæssig karakter i forbindelse 
med narcissistiske krænkelser (traumatiseringer) (Karterud, 1995). Kohut ser netop dette som udtryk 
for midlertidig desintegration i selvet.  
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Hvorvidt dette ”projekt” resulterer i en adaptiv eller en mere maladaptiv ”løsning” (Pe-

terson et al., 1993) afhænger af ”valg” af mestringsstrategier (Peterson et al., 1993; 

Epstein, 1991) – jf. bilag s. 18-19 for en oversigt over mulige ”løsninger”. Individets 

mestringsstrategier må nødvendigvis være relateret til den måde, individet er ”til stede 

i verden” på (personlighed), idet man må formode, at personens unikke konstellation 

af kapaciteter, ressourcer, behov etc. (McCann & Pearlman, 1990), der danner grund-

lag for hendes måde at opleve, tænke, føle, handle etc. på, vil være bestemmende for, 

hvilke ”løsninger” der er mulige for netop denne person. Endvidere vil den større so-

ciokulturelle kontekst, helingsprocessen er indlejret, i iflg. McCann & Pearlman 

(1990) have betydning for, hvilke(n) af de mulige strategier individet kan ”vælge”. 

Men hvad er en personlighed egentlig? Hvad skal vi forstå ved dette begreb? Disse 

spørgsmål vil vi se nærmere på i det følgende. 

Afgrænsning af personlighedsbegrebet 
Som det fremgår af indledningen og dispositionen vil vi foretage en strukturel analyse 

af klientens personlighedsorganisation, vi vil m.a.o. trænge bag om personlighedens 

umiddelbare manifestationer (det deskriptive niveau) og søge at bestemme i den 

grundlæggende struktur eller konfiguration, som genererer dette karakteristiske udtryk. 

Endvidere vil vi foretage en differentialdiagnostisk vurdering af denne grundlæggende 

organisation i forhold til de klassiske typificeringer – neurotisk, narcissistisk, borderli-

ne eller psykotisk (Gabbard, 1994; Kernberg, 1984). 

Interessen samler sig om personlighedens grundlæggende psykodynamik – strukturelle 

og tematiske mønstre. De diagnostiske termer anvendes således i første omgang til at 

karakterisere selve personlighedsorganisationen, og først i forbindelse med selve det 

differentialdiagnostiske afsnit (s. 75ff) anvendes termerne som egentlige deskriptive 

diagnoser. Det er således væsentligt at skelne mellem organisation og diagnose. Som 

nævnt kan en person nemlig sagtens have en personlighed, som afspejler fx en border-

line-organisation, uden at vedkommende nødvendigvis vil manifestere en adfærd, der 

kvalificerer til selve diagnosen (Kernberg, 1984). 
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Med disse indledende pointer in mente vil vi i det følgende søge at afgrænse person-

lighedsbegrebet. 

Hvad er personlighed? 
Personlighedsbegrebet er et videnskabeligt begreb. Dette implicerer, at den nærmere 

præcisering og indholdsbestemmelse af begrebet beror på valg af teoriramme, idet for-

skellige teorirammer (paradigmer) afspejler forskellige menneskesyn, som resulterer i 

forskellige måder at forstå og definere personligheden på. Trods den manglende kon-

sensus bruges begrebet sædvanligvis (Pervin, 1990) om det, der karakteriserer en per-

sons måde at være til stede i verden på i bred forstand: 

”Individets karakteristiske måde at forholde sig til sine omgivelser og sine medmennesker 

på.” (Killingmo, 1993; vores oversættelse) 

”… ( ) den habituelle måde hvorpå individet harmoniserer de udfordringer og opgaver, som 

stilles fra de indre driftskrav og den ydre verden.” (Fenichel ( Killingmo, 1993; vores over-

sættelse)) 

”Personligheden er den mere eller mindre stabile og vedholdende organisation af en persons 

karakter, temperament, intellekt og fysik, som bestemmer hans unikke tilpasning til omgivel-

serne og ”Personligheden er den dynamiske organisation af de psykofysiske systemer, som 

bestemmer det enkelte individs karakteristiske, individuelle måde at handle, føle og tænke 

på.” (Pervin, 1990; vores oversættelse) 

Vi definerer her personligheden som den grundlæggende psykiske konfiguration – 

strukturelle mønstre, dvs. formen/funktionsmåden, og tematiske mønstre (indholdet) – 

som danner grundlag for det integrerede mønster (organiseret helhed) af perception, 

kognition, følelser, oplevelser og adfærd, som kendetegner et individs særlige måde at 

være til stede i verden på: hendes stil (Shapiro, 1965) eller karakter (Horowitz, 1974). 

Med personlighed taler vi således om den grundlæggende psykiske konfiguration eller 

struktur, inden for hvilken, mellem hvilken og ved hjælp af hvilken mentale processer 

finder sted (Killingmo, 1993). Iflg. Schafer (Killingmo, 1993) er en psykisk struktur 

 15



 

bl.a. kendetegnet ved: lav forandringshastighed, relativ autonomi, redskabskarakter og 

dispositionskarakter. 

Denne karakteristik implicerer, at vi med struktur taler om en organiseret helhed, som 

har en vis varighed og skaber kontinuitet og stabilitet i individets oplevelser og adfærd. 

Strukturen udgør således den forholdsvis stabile, organiserende ramme, som det tema-

tiske indhold er vævet ind i, og som danner grundlag for individets orientering i verden 

(rettethed). Denne stabilitet kan imidlertid nedbrydes, fx i forbindelse med traumatise-

ringer (Epstein, 1991; Herman, 1995; Killingmo, 1993), hvor der kan opstå regression 

(fragmentering) – jf. traume-afsnittet s. 11-12. 

Denne brede definition af begrebet siger imidlertid ikke ret meget om, hvordan denne 

struktur ”ser” ud. En nærmere bestemmelse af den grundlæggende struktur beror på 

valg af teoriramme. Her har vi valgt en psykodynamisk ramme, fordi denne par excel-

lence angår personlighedsorganisationens psykodynamik, og fordi denne i særdeleshed 

danner grundlag for de kliniske diagnoser (Gabbard, 1994). 

Mere præcist har vi valgt at tage udgangspunkt i Freuds klassiske strukturelle model 

(konfliktmodellen) og supplere denne med Kohuts selvpsykologiske model. Her er det 

dog vigtigt at bemærke, at vi har valgt en mere modificeret udgave af den klassiske 

model. 

Vi vægter de tre strukturelle systemer – id, ego og superego – konfliktbegrebet, for-

svarsmekanismer og kompromisudtryk (symptomatologien) som udtryk for underlig-

gende intrapsykisk konflikt og symbolsk tilfredsstillelse af det ”forbudte” ønske eller 

behov, men i lighed med Horowitz (1974, 1987) nedtoner vi det driftsmæssige aspekt.  

Endvidere lægges mere vægt på reale objektrelationer. Objektrelationer er således ikke 

primært et middel til spændingsudladning og tilfredsstillelse af drifterne, men i højere 

grad betinget af et behov for real tilknytning til et objekt. Endvidere forstås emotionel-

le reaktioner som reaktioner på den intrapsykiske konflikt. 

Vi har valgt at supplere den klassiske model med en selvpsykologisk model i lyset af 

en nyere psykodynamisk forståelse af personligheden (Killingmo, 1989), som peger på 
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den klassiske models mulige begrænsning. Iflg. Killingmo (1989) må vi anlægge et 

mere nuanceret perspektiv på personligheden og forstå denne som en kompleks struk-

tur, der rummer forskellige kvaliteter (progressive og regressive funktionsformer eller 

selvtilstande), som afspejler forskellig grad af strukturel differentiering.  

Disse forskellige kvaliteter implicerer, at én og samme person kan befinde sig i for-

skellige tilstande, som afspejler forskellige grundlæggende behov og problemstillinger. 

Her skelner Killingmo (1989) grundlæggende mellem hhv. konfliktniveau og deficit-

niveau. Med konfliktniveauet menes strukturel differentiering svarende til ødipalt ud-

viklingsniveau. Det er dette niveau, som den klassiske konfliktmodel relaterer sig til. 

Dette niveau er kendetegnet ved en klar differentiering mellem de 3 strukturelle sy-

stemer – id, ego og superego – samt en differentiering i selve egostrukturen. Differen-

tieringen mellem de strukturelle systemer er iflg. Killingmo (1989) en logisk forud-

sætning for overhovedet at kunne nære ambivalente følelser – dvs. opleve intrapsykisk 

konflikt, fx ødipalt driftønske versus superego-forbud eller ego-forsvar – og opleve 

skyld, som er kendetegnende for den personlighedsorganisation (neurotisk), som den 

klassiske model beskriver.  

Skyldoplevelsen forudsætter endvidere en differentiering i selve egosturkturen, som 

sætter personen i stand til at skelne mellem årsag og effekt, og adskille indre fra ydre 

(realitetstestning) – dvs. der er etableret klare egogrænser (subjekt-objekt adskillelse) – 

hvilket gør det muligt for personen at opleve primær intentionalitet, dvs. opleve sig 

selv som en selvstændig entitet, der er ophav til egne handlinger, følelser etc. (selvet 

som subjekt eller agent).  

Dette er en nødvendig forudsætning for dels at kunne opleve den triadiske interperso-

nelle problematik, som kendetegner den ødipale situation – rivaliseren omkring et fæl-

les objekt – og dels at kunne opleve angst for fx egne ønsker og iværksætte fortræng-

ning. 

Konfliktmodellen implicerer, at personlighedens udvikling og endelige udformning 

principielt er betinget af styrkeforholdet og intersystemiske konflikter mellem de tre 
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strukturelle systemer og virkeligheden. Denne model forudsætter således, at den psyki-

ske struktur i sig selv er intakt – dvs. at differentiering mellem de tre systemer altid 

finder sted – og dermed at enhver form for udvikling – neurotisk, narcissistisk, border-

line eller psykotisk personlighedsudtryk – kan forstås i lyset af disse intrapsykiske 

konflikter. 

Kliniske erfaringer og nyere psykodynamiske teorier – især objektrelationsteorier og 

selvpsykologiske teorier (Killingmo, 1989) – peger imidlertid på, at nogle klienter har 

en personlighedsorganisation, som ikke kan forstås i lyset af konfliktmodellen alene. 

Disse klienter er ikke kendetegnet ved intrapsykiske konflikter, men i højere grad ved 

strukturelle defekter: intrasystemiske mangler. 

Parallelt med konfliktniveauet kan således findes andre områder i personligheden, som 

afspejler det præødipale udviklingsniveau (deficitniveauet), hvor den strukturelle dif-

ferentiering endnu ikke har fundet sted. På dette niveau har vi at gøre med skader eller 

defekter, dvs. dysfunktioner i selve den psykiske struktur, som er opstået i de tidlige 

udviklingsfasers dyadiske samspil (traumer, udviklingsarrest m.m.), hvor den psykiske 

struktur endnu er i sin vorden, dvs. endnu ikke etableret som en differentieret struktu-

rel helhed (Killingmo, 1989).  

Det kendetegnende for personligheden, der fungerer på dette niveau, er iflg. Killingmo 

(1989) sekundær intentionalitet – modsat konfliktniveauets primære intentionalitet. 

Den strukturelt skadede person kan ikke opleve sig selv som centrum for intentioner 

og handlinger (primær intentionalitet), men må slutte tilbage for at få mening i det, hun 

oplever. På dette niveau handler den grundlæggende problemstilling om eksistensbe-

rettigelse (opretholdelse og udvikling af selvet) og angst for fragmentering: tilintetgø-

relse eller tab af selvet.  

Det centrale ved Killingmos fremstilling (Killingmo, 1989) er således, at vi ikke skal 

tænke i absolutter – enten konflikt eller deficit – men at vi snarere skal forstå person-

ligheden som et kompleks, der udvikles fortløbende, hvilket implicerer, at den tidlige 

udviklings strukturelle defekter integreres i den senere udviklede konfliktstruktur.  
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M.a.o. er der tale om et både-og, idet den præødipale udvikling organiseres ind i den 

ødipale, hvor den udgør særlige sårbarhedsområder (regressive tilstande), som kan 

reaktiveres i forbindelse med terapi eller traumatiseringer. Den samme personlighed 

kan således rumme forskellige niveauer (forskellige tilstande), som grundlæggende 

afspejler forskellige måder at være til stede i verden på. En teori om personligheden 

må derfor favne bredt, således at den både kan rumme konflikt- og deficitniveauet. En 

sådan bred teori finder vi i Kohuts selvpsykologiske forståelse af personligheden. 

I det følgende vil vi præsentere denne selvpsykologiske forståelse af personligheden, 

idet vi forudsætter, at læseren vil være bekendt med den klassiske konfliktmodel – se 

fx Pervin (1990) for en kort oversigt over den klassiske model og nyere egopsykolo-

giske og objektrelationsteoretiske modificeringer af den klassiske teori/model.  

Kohuts selvpsykologiske forståelse af personligheden 
Med udgangspunkt i sine kliniske erfaringer med narcissistisk forstyrrede klienter7 

udvikler Kohut en selvpsykologisk forståelse eller tilgang til personligheden (Karte-

rud, 1995). I stedet for drifter og intrapsykiske konflikter introducerer Kohut bevidste 

og ubevidste subjektive oplevelser af reale ydre objektrelationer som personlighedens 

strukturelle grundlag (Wolf, 1988; Baker & Baker, 1987).  

Iflg. Kohut (Karterud, 1995; Wolf, 1988; Baker & Baker, 1987) udgør det bipolære 

selv personlighedens helt grundlæggende struktur8. Dette selv konstitueres gennem 

                                                           
7 Her er det vigtigt at være opmærksom på, at Kohuts brug af betegnelsen narcissistiske forstyrrelser 
ikke er sammenfaldende med DSM-systemets klassificeringer. Iflg. Karterud (1995) og Gabbard 
(1994) er Kohuts klienter mere velfungerende end de klienter, som sædvanligvis diagnosticeres (de-
skriptiv diagnose) som narcissistisk forstyrrede.  
 
8 Kohut skelner iflg. Karterud (1995) mellem at forstå selvet i hhv. snæver og bred forstand. I snæver 
forstand ses selvet som indholdet i de tre strukturelle systemer (id, ego og superego) og ikke som en af 
personlighedens konstituenter, mens selvet i bred forstand refererer til personlighedens grundlæggende 
struktur (konstituent), som omfatter såvel selvrepræsentationer, objektrepræsentationer og de tre struk-
turelle systemer (jf. note 9 s. 20). Når vi her omtaler selvet som personlighedens grundlæggende ker-
ne, refererer vi således til Kohuts brede forståelse af selvet.  
 
Denne brede forståelse af selvbegrebet implicerer, at helheden har primat frem for de enkelte dele. 
Driftsmæssig adfærd og manifesterede konflikter (drift-forsvar) er således iflg. Kohut (Wolf, 1988; 
Kohut & Wolf, 1978; Hansen, 1994) ”opløsningsprodukter”, som afspejler et midlertidigt eller vedva-
rende opbrud i selvet (fragmentering). 
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interaktion med de primære omsorgspersoner og kan forstås dels som et strukturelt 

begreb og dels som et fænomenologisk begreb (Parson, 1988; Baker & Baker, 1987). 

Selvet er nemlig både personlighedens organiserende centrum, dvs. den psykiske 

struktur, som organiserer den måde, vi oplever på, og er samtidig bærer af selvfølelsen 

og handlingsinitierende (rettethed, intentionalitet). Der er således tale om en direkte 

sammenhæng mellem struktur, selvtilstand eller selvoplevelse og adfærd, hvor selvop-

levelsen og adfærden afspejler den strukturelle tilstand (Wolf, 1988). 

Som strukturelt begreb er selvet udtryk for personlighedens overordnede selvregule-

rende struktur af kapaciteter, ressourcer og behov (Baker & Baker, 1987; Wolf, 1988), 

der stræber mod at opretholde indre balance, harmoni og sammenhæng. Iflg. Parson 

(1988) rummer dette selv såvel selvrepræsentationer9, objektrepræsentationer, som de 

tre strukturelle systemer (id, ego, superego).  

Som bærer af selvfølelsen (selvværd m.m.) omfatter selvet oplevelsen af at være sig 

selv og oplevelsen af identitet – at være identisk med sig selv i tid og rum (stabilitet, 

historicitet og kontinuitet) – og endelig er selvet som handlingsinitierende agent 

grundlag for oplevelsen af at være en eksistentiel entitet: et subjekt eller en agent 

(Wolf, 1988). Selvet er således en mere omfattende (helhedspræget) og mere oplevel-

sesnær struktur end de freudianske instanser (id, ego, superego) (Dideriksen, 1983). 

Disse grundlæggende oplevelser af at være et uafhængigt centrum for initiativ og 

sansning, integreret med den grundlæggende rettethed/intentionalitet (ambitioner, 

                                                           
 
9 Bemærk at repræsentationer er Parsons begreb (Parson, 1988), som dækker krystalliserede ubevid-
ste, før-bevidste og bevidste ideer, følelser etc. om selvet, objektet og relationen mellem dem, hvortil 
der er knyttet bevidste og ubevidste oplevelser. Denne forståelse tangerer Janoff-Bulmans grundanta-
gelser om verden og selvet (Janoff-Bulman, 1992) og Epsteins selvteori (Epstein, 1991) (jf. traumeaf-
snittet s. 10-11).  
 
Kohut anvender ikke selv begrebet repræsentation, men taler om selvtilstande og oplevelser af selvob-
jekt-relationer (Wolf, 1988) og pointerer, at den psykiske struktur (selvet) ikke er udtryk for en repræ-
sentation i betydningen ligefrem internalisering, men en unik konstruktion på grundlag af subjektive 
oplevelser (bevidste og ubevidste) af konkrete interpersonelle relationer. Der findes således ingen 
mental repræsentation af objektet i form af en direkte kopi. I stedet er der tale om, at en særlig psykisk 
proces (omdannende internalisering) fører til at forskellige depersonaliserede aspekter ved objektet 
(funktioner) indbygges i den psykiske struktur. Herved ændres såvel de internaliserede aspekter som 
den psykiske struktur. 
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idealer) og med oplevelsen af, at krop og psyke udgør en enhed i tid og rum, er ned-

fældet i personlighedens dybeste lag: kerneselvet (Karterud, 1995).  

Iflg. Kohut (Karterud, 1995; Wolf, 1988) konstitueres selvet, som nævnt, i samspil 

med de primære omsorgspersoner, der fungerer som såkaldte selvobjekter (se s. 21). 

Selvet udvikles således ikke i et socialt vakuum, men forudsætter tilstedeværelsen af 

reale objekter. Disse objekter skal i første omgang, mens selvet er i sin vorden, udføre 

en række funktioner, som selvet (den psykiske struktur) endnu ikke magter, men som 

samtidig er nødvendige for psykologisk overlevelse.  

Hele livet vil selvet være afhængig af selvobjekter for at understøtte og opretholde en 

sammenhængende psykisk struktur, men kvaliteten af disse vil ændres i takt med diffe-

rentiering og modning af den psykiske struktur (Wolf, 1988; Kohut & Wolf, 1978). 

Selvobjekter er ikke objekter i gængs psykodynamisk forstand, hvor begrebet sædvan-

ligvis henviser til en anden person, som opleves som et autonomt subjekt, der eksiste-

rer i sin egen ret. Selvobjektet er et mere kompleks begreb, som refererer dels til en 

konkret interpersonel relation mellem selvet og et konkret ydre objekt og dels til et 

objekt, som har psykologisk realitet i selvet som en selv-konstituerende faktor (Thielst, 

1998)10.  

Mere præcist er der iflg. Karterud (1995) og Thielst (1998) tale om, at barnet i sine 

interpersonelle relationer besætter ydre objekter narcissistisk og dernæst introjicerer 

disse i selvet som en del af selvet (selv- og objektrepræsentationer (jf. note 9 s. 20)). 

Sådanne introjekter (selvobjekter) kan foreligge enten som selvstændige arkaiske (nar-

cissistisk fikserede) selvobjekter, dvs. objekter, der ikke er integreret i selvstrukturen, 

eller som omformede integrerede dele af selvet. Som arkaiske selvobjekter afspejler 

disse en præstrukturel relation til de ydre objekter, mens de omformede selvobjekter, 

der integreres i og omformer (udvikler) den psykiske struktur (selvet) (Karterud, 1995; 

Thielst, 1998), afspejler en mere moden relation til objekterne. 

                                                           
10 Det er vanskeligt at bestemme selvobjektbegrebet entydigt, da Kohut anvender begrebet om ydre 
objekter, der udfører en række funktioner for selvet, som selvet endnu ikke kan varetage pga. den præ-
strukturelle tilstand. Samtidig refererer begrebet til de indre ”billeder” i selvet (jf. note 9 s. 20), som 
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Et selvobjekt opleves m.a.o. ikke som et selvstændigt objekt (subjekt), der er adskilt 

og uafhængigt af selvet, men som en funktionel del af selvet. Om et objekt fungerer 

som selvobjekt kan ikke afgøres ud fra en ydre vurdering, men må bero på empati og 

introspektion (Wolf, 1988). 

Selvet opstår således på grundlag af en strukturel organisering af selvobjektoplevelser, 

som gradvis fører til udvikling af en psykisk struktur, som i stigende grad vil gøre in-

dividet autonomt og selvregulerende i modsætning til den tidlige totale afhængighed af 

ydre objekter (arkaiske selvobjekter) som middel til at regulere indre tilstande (psykisk 

balance) (Wolf, 1988). 

Det spæde barn har som udgangspunkt ingen psykisk struktur, men en række medfødte 

grundlæggende psykologiske behov (et ”rudimentært” eller potentielt selv: det virtuel-

le selv (Wolf, 1988)) og en parathed til at indgå i samspil med omverdenen, således at 

en psykisk struktur kan etableres og gradvis inkorporere og integrere de funktioner, 

som er nødvendige for psykologisk overlevelse, og som i starten må varetages af selv-

objekterne. 

Disse tidlige samspil mellem barnet og de primære omsorgspersoner fører til dannel-

sen af det såkaldte kerneselv (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988). Kerneselvet består af 

to grundlæggende narcissistiske strukturer – den selv-henførende grandiose pol: det 

grandiose selv, som danner grundlag for selvoplevelsen/selvbilledet, og den anden-

henførende idealiserende pol: det idealiserede forældre-imago, som danner grundlag 

for objektrelationerne eller evnen til at udvikle nære, stabile relationer til andre (Karte-

rud, 1995; Wolf, 1988; Baker & Baker, 1987; Kohut & Wolf, 1978).  

Den grandiose pol rummer arkaiske krav om eller behov for selv at være vidunderlig, 

perfekt og almægtig (grandiose forestillinger, oplevelser af selvet) og blive beundret, 

bekræftet og anerkendt, mens den idealiserende pol rummer arkaiske krav om eller 

behov for at opleve sig selv som en del af et beundret og respekteret selvobjekt, som er 

                                                                                                                                                                                     
enten foreligger i arkaisk form eller i omdannet (neutraliseret) form, hvor de, som nævnt, integreres i 
selvstrukturen og omformer (udvikler) denne.  
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kilde til oplevelser af stabilitet, tryghed, beroligelse, trøst, almagt m.m. (Karterud, 

1995; Wolf, 1988; Hansen, 1994). 

Disse arkaiske behov vil gradvis, via samspillet mellem selvet og de primære om-

sorgspersoner, ændre karakter og under ”normale” omstændigheder udvikle sig i ret-

ning af mere modne former for narcissisme, hvor den grandiose pol vil føre til etable-

ring af realistiske ambitioner og dertil knyttede former for sund selvhævdelse, selvre-

spekt og selvværd, mens den idealiserende pol vil føre til etablering af velkonsolidere-

de livsværdier, idealer og mål, forbundet med evnen til at lade sig begejstre af, respek-

tere og beundre andre (Wolf, 1988; Hansen, 1994; Karterud, 1995) (jf. bilag s. 20). 

For at denne udvikling kan finde sted er det nødvendigt, at de primære omsorgsperso-

ner fungerer som tilstrækkelig gode selvobjekter (jf. Winnicot´s begreb good enough 

mother (Winnicot, 1960), hvilket indebærer, at de af barnet (selvet) opleves som emo-

tionelt tilgængelige og er i stand til at reagere empatisk på barnets (selvets) behov.  

Kohut skelner her grundlæggende mellem tre typer selvobjekter, som har betydning 

for udviklingen og opretholdelsen11 af selvet: (1) spejlende selvobjekter, (2) idealiser-

bare selvobjekter & (3) alter-ego selvobjekter.  

Kvaliteten af disse vil have afgørende betydning for, hvorvidt der udvikles en sam-

menhængende, harmonisk og velkonsolideret struktur, eller der opstår strukturelle de-

fekter i selvstrukturen (mangler, dysfunktioner), som bevirker, at selvet er skrøbeligt, 

fragmenteringstruet og prædisponeret for psykopatologisk udvikling (Wolf, 1988; Kar-

terud, 1995). 

Det spejlende selvobjekts væsentligste funktion er (Wolf, 1988; Hansen, 1994) at spej-

le barnets grandiose forestillinger og bestræbelser på selvhævdelse empatisk. Herved 

bekræftes selvets eksistens.  

                                                           
11 Iflg. Kohut (Wolf, 1988) har selvet brug for understøttende selvobjekter hele livet igennem for at 
bevare sin sammenhæng, harmoni og stabilitet, men kvaliteten af disse vil ændres, således at det mod-
ne velkonsoliderede selv kan tilfredsstille sine behov mere symbolsk (fx læse en bog, tænke på sine 
kære etc.), mens det mere skrøbelige eller defekte selv har brug for mere arkaiske selvobjekter (fx 
konkret tilstedeværelse af omsorgspersonen eller overgangsobjekter). 
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Det idealiserbare selvobjekts funktion er at være forbillede på tryghed, fuldkommen-

hed og omnipotens og tillade/anerkende barnets beundring og behov for sammen-

smeltning, hvilket danner grundlag for etableringen af indre idealer, værdier og mål. 

Disse indre idealer etc. fungerer som kontrolinstanser, der regulerer fx selvværd, følel-

sesintensitet etc. og skaber en indre oplevelse af tryghed og styrke (Kohut & Wolf, 

1978).  

Endelig har alter-ego selvobjektet betydning for at udvikle færdigheder og udvikle op-

levelsen af at høre til blandt andre: at være som andre, en del af fællesskabet. 

For at de arkaiske behov kan modnes og integreres i den vordende selvstruktur i form 

af selvkapaciteter, ressourcer og modne behov, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at 

de primære omsorgspersoner er tilstede og opleves som emotionelt tilgængelige for 

barnet. Det er ydermere afgørende, at omsorgspersonerne formår at frustrere barnets 

behov optimalt, dvs. gradvist og fase- eller aldersadækvat (Karterud, 1995; Wolf, 

1988), således at selvet hverken overvældes (traumatisk frustration) eller understimu-

leres i sin udvikling (fuldstændig tilfredsstillelse af behovene). 

Pointen er her (Wolf, 1988; Karterud, 1995), at den optimale frustration så at sige vir-

kelighedskorrigerer de narcissistiske behov/krav i retning af en mere realistisk selvfø-

lelse og oplevelse/orientering mod andre. Disse afvigende oplevelser internaliseres via 

omdannende internalisering og integreres på unik vis i den psykiske struktur (jf. note 9 

s. 20). Dette indebærer, at der gradvis udvikles en psykisk struktur, som kan overtage 

de funktioner, som tidligere blev udført af selvobjekterne (se bilag s. 20). 

Modsat vil samspil med de primære omsorgspersoner, der ikke er afstemt efter barnets 

behov (jf. Sterns begreb affektiv afstemning (Stern, 1991)), have karakter af traumati-

ske svigt og således ikke kunne integreres i selvstrukturen. Disse oplevelser kan iflg. 

Wolf (1988) og Parson (1988) ses som narcissistiske krænkelser, der potentielt inde-

holder en trussel mod selvets eksistens (disintegration, psykologisk død) og giver an-

ledning til oplevelser af intens rædsel, hjælpeløshed og raseri.  
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Disse traumatiske oplevelser er således truende og må fortrænges, hvilket bevirker, at 

de behov, som gav anledning til oplevelserne, ikke modificeres, men fikseres og for-

bliver arkaiske. Samtidig opstår et ”hul” eller en defekt (mangel) i selvstrukturen, idet 

der ikke udvikles kapaciteter til at dække disse behov (se bilag s.21). Selvet forbliver 

m.a.o. afhængig af ydre selvobjekter for at kunne regulere sin indre tilstand (selvværd 

etc.). Denne strukturelle defekt vil udgøre en særlig sårbarhed, som vil blive integreret 

i den videre selvudvikling og prædisponere individet for psykopatologisk udvikling. 

Da selvet har en iboende tendens til at organisere oplevelser og skabe indre balance og 

sammenhæng (selvregulerende system), vil selvet søge at skabe balance ved at ”dæk-

ke” over den primære defekt ved at udvikle sekundære strukturer, som har karakter af 

hhv. defensive og/eller kompensatoriske strukturer (Kohut & Wolf, 1978). På denne 

måde bygges defekten ind i selve strukturen. 

Eksempelvis kan svigt i forbindelse med den grandiose pol føre til en horisontal spalt-

ning på selvet (fortrængning af den grandiose pol) og en overbetoning af den idealise-

rende pol, eller der kan opstå en vertikal spaltning på selvet, hvor der udvikles en falsk 

facade af arrogance og selvtilstrækkelighed, som kan kompensere for det fortrængte, 

krænkede grandiose selv (Wolf, 1988; Karterud, 1995; Kohut & Wolf, 1978) 12. 

Hvis de primære omsorgspersoner er i stand til at fungere som tilstrækkelig gode selv-

objekter, vil de infantile narcissistiske tendenser således gennemløbe en gradvis udvik-

ling, som kulminerer med konsolideringen af det bipolære selv i 4-6 årsalderen (Karte-

rud, 1995), som rummer hhv. en grandios pol (ambitioner) og en idealiserende pol 

(mål, idealer): 

                                                           
12 Defekten omfatter forskellige patologiske selvtilstande, som, alt afhængig af hvor tidligt i udviklin-
gen de opstår (præødipal, ødipal), og hvor omfattende de er, kan resultere i hhv. en neurotisk, narcissi-
stisk, borderline eller psykotisk personlighedsudvikling, som bærer præg af netop denne defekt – fx 
spejlingshungrende, idealhungrende personlighed etc. (Wolf, 1988; Karterud, 1995).  
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 (efter Parson, 1988) 
 
Disse to poler trækker selvet i forskellig retning (hhv. selv-henførende og anden-

henførende) og skaber en spændingsbue mellem sig: et mellemliggende område, som 

rummer de basale talenter og færdigheder, og søger at omsætte ambitionerne til reali-

stiske handlinger i overensstemmelse med individets idealer og mål. Dette område ge-

nererer således individets grundlæggende rettethed og handletendenser. Kvaliteten af 

og styrkeforholdet mellem de tre konstituenter skaber selvets særlige udtryk (Kohut & 

Wolf, 1978; Wolf, 1988). 

Udviklingen vil således, alt afhængig af omsorgspersonernes evner til at reagere empa-

tisk og aldersadækvat på selvets behov og stimulere udviklingen via optimale frustra-

tioner13, konstituere et bipolært selv med forskellig grad af sammenhæng (kohæsion-

fragmentering), harmoni (orden-kaos) og vitalitet (vitalitet-kraftløshed) (Wolf, 1988; 

Karterud, 1995)14, som vil have afgørende betydning for selvoplevelsen og kvaliteten 

af selvobjektrelationerne.  

Et selv, som er helt, sammenhængende etc., vil give anledning til oplevelser af velbe-

hag, meningsfuldhed, selvværd, vitalitet m.m. og etablere modne selvobjektrelationer, 

                                                           
 
13 Kohut (Wolf, 1988; Baker & Baker, 1987; Karterud, 1995) antager, at en patologisk udvikling af 
selvet beror på omsorgspersonernes egne dysfunktionelle selvstrukturer. Omsorgspersoner, som selv 
har defekte selvstrukturer, vil ikke kunne reagere adækvat på barnets behov, men i højere grad ”bruge” 
barnet til at tilfredsstille egne narcissistiske behov. Det er således ikke så meget det omsorgspersoner-
ne gør, men snarere det, de er, der har betydning for udviklingen af barnets selv. 
 
14 Differentieringen mellem de forskellige typer selvobjekter medfører, så vidt vi kan se, at forskellige 
områder i personligheden kan have forskellig grad af sammenhæng etc., svarende til forskellige selv-
tilstande – jf. Killingmos forståelse af personligheden side 16ff. 

 26



 

mens et skrøbeligt eller fragmenteret selv vil give anledning til oplevelser af indre 

tomhed, meningsløshed, depression, værdiløshed, lav selvværd og angst m.m. og til 

stadighed have behov for arkaiske selvobjekter, hvilket hindrer etablering af dybe, 

gensidige (modne) selvobjektrelationer. 

Her er det dog vigtigt at bemærke (jf. note 12 og note 14), at selvet forstås som en 

kompleks struktur, der rummer forskellige selvtilstande, som afspejler forskellig grad 

af strukturel differentiering. Personligheden kan således afspejle forskellig grad af 

sammenhæng etc. på forskellige områder.  

Endvidere vil ethvert brud på en etableret selvobjektrelation iflg. Wolf (1988) have 

karakter af en narcissistisk krænkelse og føre til forskellig grad af fragmentering eller 

fragmenteringsoplevelser – afhængig af hvor velkonsolideret selvet er – hvor fragmen-

tering her skal forstås som en regressiv tilstand i selvet præget af mindre sammen-

hæng, harmoni etc., svarende til en reaktivering af en bestemt type arkaiske selvtil-

stande eller måder at være til stede i verden på. 

M.a.o. kan man tale om, at den narcissistiske krænkelse fører til en midlertidig æn-

dring i selvets struktur, som skaber kontakt til tidligere oplevelser af lignende karakter 

– reaktivering af arkaiske behov.  

Fragmentering kan opstå, uanset hvor velkonsolideret selvet er, men jo mere velkonso-

lideret selvet er, jo mindre alvorlig vil denne fragmentering være – fra mild oplevelse 

af kedsomhed, nedtrykthed (ubehag) til alvorlige intense oplevelser af disintegration 

og psykisk død (psykotiske tilstande) (Wolf, 1988). Samtidig vil graden af sammen-

hæng etc. være afgørende for selvets sårbarhed over for fragmentering, dvs. hvilken 

grad (fra milde former for kritik til alvorlige overgreb) og type af svigt (spejlende, ide-

aliserende etc.), der potentielt vil opleves som traumatiske for selvet. 

I modsætning til den klassiske konfliktmodel forstås symptomatisk adfærd – manife-

sterede intrapsykiske konflikter og driftsmæssig adfærd – således som udtryk for brud 

på selvets sammenhæng og forfejlede forsøg på at genoprette den indre balance. Den 
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symptomatiske adfærd skal følgeligt forstås i lyset af relationen mellem selvet og selv-

objekterne og ikke i kraft af sig selv (Wolf, 1988).  

I det følgende vil vi præsentere case-materialet, som senere vil blive analyseret på 

grundlag af de her præsenterede tilgange til personligheden. 

Præsentation af case-materiale 
Den 5. april 1994 finder et skuddrama sted på Trøjborg ved Århus Universitet. En stu-

derende skyder og dræber to studerende og sårer yderligere to i kantinen på Trøjborg 

med et oversavet jagtgevær, inden han efterfølgende skyder sig selv på et af toiletterne 

i bygningen (Elklit, 1994). 

En af de studerende, der befinder sig på Trøjborg den dag, er Anne. Anne er en uden-

landsk udvekslingsstuderende først i 20´erne. Hun har forladt sin familie i hjemlandet 

for at studere i Danmark og for at flytte sammen med sin danske kæreste. 

Anne er netop på vej ned i kantinen, som befinder sig i bygningens kælderplan, da hun 

hører nogle voldsomme lyde, som får hende til at stivne og standse op på trappen. 

Umiddelbart lyder det som nogen, der skyder fyrværkeri af efterfulgt af råben og skri-

gen. Men da skrigene bliver intense, og nogen råber: ”Ring efter politiet!”, går det op 

for hende, at der foregår noget alvorligt nede i kantinen. Hun bliver grebet af panik og 

styrter ud af bygningen og hjem. Hun er alene, dybt rystet og ude af stand til at tænke. 

Familien er langt væk, og hun har ingen danske venner, hun synes, hun kan tillade sig 

at ”belaste” med sin oplevelse. 

Senere bebrejder hun sig selv, at hun flygtede uden at gå ned i kantinen. Måske kunne 

hun have gjort noget for at hjælpe de sårede eller redde de dræbte? Hun kan ikke for-

stå, hvordan hun bare kunne stikke af, når hun oven i købet er uddannet førstehjælps-

instruktør og altid har været et meget ansvarligt menneske. 

De efterfølgende nætter plages hun af mareridt. I et af disse mareridt genoplever hun 

traumet. Hun står på trappen og hører folk, der græder og græder. I en anden ubehage-

lig drøm er hun og hendes lillesøster vidner til en ulykke, hvor et tog igen og igen kø-
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rer nogle cyklister ned. Søvnforstyrrelserne får hende til at opsøge en krisepsykolog to 

døgn efter skuddramaet. 

I samtalen med psykologen viser det sig, at Anne har oplevet en række voldsomme 

begivenheder i sit liv, som hun tidligere har fortrængt, men som nu er blevet reaktive-

ret pga. den akutte traumatisering15. 

Anne er vokset op i et splittet hjem præget af utryghed og voldelige overgreb, hvor 

både hun og hendes mor blev tævet af hendes meget voldelige og autoritære far. Dette 

stod på i årevis og førte til, at forældrene blev skilt, da Anne var ca. 6 år gammel. Efter 

skilsmissen blev Anne hos sin mor, men så stadig sin far, som fortsatte med at banke 

hende til hun var ca. 8-10 år gammel. Begge forældre stiftede familie på ny, men mo-

deren blev igen alene med Anne, da hun blev gravid med sin nye samlever. 

Moderen har iflg. Anne haft mange psykiske problemer i sit liv og har i perioder haft 

et alvorligt alkoholmisbrug. Dette har betydet, at Anne har måttet tage/bære ansvaret 

for både sig selv og familien (moderen og lillesøsteren). Anne har følt sig svigtet og 

bebyrdet med ansvaret og har adskillige gange søgt støtte hos moderen, men denne har 

virket ligeglad. Hun har derfor i en tidlig alder erkendt, at hun måtte klare sig selv. 

Alligevel omtaler Anne moderen i rosende vendinger og beskriver hende som en god 

mor, vidunderlig, utrolig opmærksom og giver hende æren for at have reddet hendes 

liv og gjort hende til den, hun er i dag. Denne omtale af moderen står i skarp kontrast 

til det billede, der tegner sig af hende på baggrund af Annes historie. 

Da Anne var 6 år gammel, blev hun krænket seksuelt af sin stedmor. Dette fandt sted 

flere gange uden at nogen (faderen) greb ind. Adskillige år senere konfronterede Anne 

faderen med hændelserne, og til stor forbløffelse viste det sig, at faderen vidste besked, 

                                                           
15 Vi karakteriserer Anne som akut traumatiseret ud fra bestemte reaktioner, der, som vi vil se i forbin-
delse med den nærmere analyse, bl.a. omfatter søvnforstyrrelser, frygt (reduceret tryghedsfølelse), 
skyld, skam m.m., som kan tyde på forøget fysiologisk arousal (hypervagtsomhed) og begyndende 
invasion (mareridt) som følge af en traumatisk oplevelse (Herman, 1995). Bemærk i denne sammen-
hæng, at traumet for Anne ikke består i den egentlige hændelse (hører voldsomme lyde) og dermed 
ikke rummer en oplevet trussel mod den fysiske integritet. Her er der snarere tale om, at lydene reakti-
verer tidligere traumatiske hændelser og udløser en trussel mod den psykiske integritet (selvet): Anne 
føler sig truet på sit selv (disorganisation af selvet) og dermed dybest set på sin eksistensberettigelse – 
jf. analyseafsnittet s. 32-33. 
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men bevidst undlod at gribe ind, fordi han elskede sin nye kone. En anden alvorlig op-

levelse fra barndommen er en cykelulykke, som skete da Anne var 7-8 år. Ved ulykken 

fik hun åbent brud ved knæet, men ingen bragte hende til læge i tide. Da moderen en-

delig tog hende til lægen, var det for sent. Lægerne kunne ikke gøre noget, og Anne 

har i dag et stift knæ. 

Anne er rejst til Danmark for at studere og for at leve sit eget liv. Hun havde store for-

ventninger til opholdet i Danmark. Hun skulle gøre sin uddannelse færdig, skrive spe-

ciale, flytte sammen med sin danske kæreste og få styr på, hvad hun egentlig vil med 

sit liv. Samtidig har hun dårlig samvittighed over at have forladt moderen og især lille-

søsteren. To måneder forud for skuddramaet har hun mistet sin danske kæreste. Han 

havde lovet, de skulle bo sammen, men i stedet valgte han at droppe hende. Trods 

bruddet har de dog bevaret kontakten på det venskabelige og seksuelle plan. 

Anne har en række ”venner” i Danmark, som alle er mænd: bøsser, tidligere kærester 

og andre fyre. Disse ”venskaber” er ikke nære eller dybe, men har mere karakter af 

seksuelle bekendtskaber. Anne er derfor alene med sine problemer og bekymringer. 

Hun er deprimeret over bruddet med kæresten, men hun har ingen, hun føler, hun kan 

kontakte i den forbindelse. De to venner, som rent faktisk har tilbudt, at hun kunne 

ringe til dem, tør hun ikke kontakte. Det eneste alternativ er moderen, og hende vil hun 

heller ikke ”belaste”. 

Ud fra samtalen kan vi opstille en række centrale temaer. Disse temaer afspejler iflg. 

McCann & Pearlman (1990) de psykologiske behov, som er blevet berørt af traumati-

seringen. Ud fra de temaer, der dukker op, og den måde, de fremstilles på, vil vi m.a.o. 

kunne danne os et indtryk af, dels hvad traumet gør ved Anne, og dels hvordan hun 

dybest set er til stede i verden: hvad der motiverer hendes adfærd, og hvorfor hun rea-

gerer, som hun gør. 

Disse centrale temaer vil vi se nærmere på i det følgende. 
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Centrale temaer 
Ud fra samtalen har vi valgt følgende temaer ud: (1) flugt; (2) skyld/skam; (3) ansvar-

lighed/redder-tema; (4) krænkelser/svigt; (5) ensomhed & (6) forførelsestema. Disse 

temaer vil blive beskrevet og kommenteret. 

(1) Flugt: at stikke af eller at gemme sig 
Flugt optræder som et centralt tema flere steder i samtalen. Først og fremmest har vi 

flugt i forbindelse med det aktuelle skuddrama, hvor Anne flygter fra Trøjborg. Her er 

der tale om en rent instinktiv reaktion som følge af en perciperet trussel (Levine, 

1990/91). 

En anden form for flugt kan måske udledes af rejsen eller studieopholdet i Danmark. 

Ud fra det, Anne fortæller om den ufrivillige ansvarlighed i barndommen og moderens 

krav til hende om at være den voksne, kunne man foranlediges til at opfatte denne rej-

se til Danmark som mere end blot et nødvendigt studievalg. Denne formodning for-

stærkes af Annes begrundelse for at studere i Danmark (bilag s. 6 li 25, 27): 

”……..jeg har desperat brug for tryghed……. for øh… det er derfor, jeg har valgt Danmark. Jeg ville 

have tryghed og stilhed og få tid og ro nok til at organisere mit eget liv…. mit eget liv.” 

Her taler hun om, at Danmark er en form for ”helle”, et sikkert sted, hvor hun kan få ro 

og tryghed til at organisere sit eget liv. Det kunne tyde på, at hun ikke kunne opnå det-

te, hvis hun blev hos familien. Rejsen kan derfor ses som en flugt fra noget, hun ellers 

ikke kan sige fra overfor; en meget kontant form for grænsesætning og uafhængig-

hedserklæring. 

Denne hypotese er endvidere interessant i lyset af Annes tendens til at ”gemme” sine 

sande følelser (bilag s. 4 li 30-31, s. 10 li 34,37): 

A: … det er forfærdeligt, for alle de andre (gråd), de synes hele tiden: ”ja Anne hun er, ja bare den 
slags pige, der bare så sjov, og hun hjælper altid de andre osv. osv.” …. og når jeg siger, jeg er 
helt deprimeret, alle mine venner siger bare: ”Ej, hold nu op med det pjat!”… jeg har ikke lov til 
det der. 

T: Så du har ikke lov til at være deprimeret og ked af det for dem? …( )…Og inden i … der er du 
helt                  

 anderledes 
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A: Very big gap! Jah, men det bliver jeg nødt til, da jeg var lille med alt det, der skete… Jeg kunne 
ikke blive ramt og øhm… bare være helt deprimeret… Da jeg var lille…. min mor drak og min 
lillesøster var 1 år gammel. Jeg skulle klare det hele så…. gik op i meget happy følelse hele ti-
den… face….Og folk er vant til det. Det er sandt, jeg hjælper altid de andre, og jeg er altid her, 
hvis der sker et eller andet, og alle mine venner, de ved, de kan ringe til mig klokken 5 om nat-
ten, så kommer jeg med det samme, så… Og når vi er ude i byen eller et eller andet, så er jeg al-
tid den voksneste. Og når jeg går ud et sted, så er der altid mange drenge, der kommer rundt og 
snakker og så videre og vil danse og det hele med mig. De synes… folk synes bare, jeg er utro-
lig positiv, og det er jeg også for de andre, men de tager utrolig meget energi fra mig, som jeg 
ikke kan bruge til mig selv. Min kæreste har taget al min… al min kærlighed også og min ener-
gi. Og nu er han sådan en kæmpe stor mand. Da jeg mødte ham, var han sådan en lille mus, og 
nu er han: ”The man!” Alle piger, de er bare ædr….. hver gang de ser ham, og han har al den 
selvtillid, som jeg ikke har mere…. så 

 
Man kunne således antage, at Anne ikke mere kan holde disse følelser på afstand, hvis 

hun bliver i familien, hvilket er nødvendigt for at overleve følelsesmæssigt, og hun 

derfor i stedet for ”kun” en psykologisk flugt – dissociation mellem sit sande selv (fø-

lelser, behov etc.) og det ”falske” tilpassede selv – her flygter i fysisk forstand (jf. dy-

namikafsnittet s. 45ff). 

En lignende ”legemliggørelse” af en psykologisk flugt kan ses i forbindelse med flug-

ten fra Trøjborg. I det øjeblik, der optræder umiddelbart efter, Anne hører lydene, som 

signalerer noget voldsomt, og indtil hun flygter, genoplever hun en konkret episode fra 

sin barndom (bilag s. 9 li 26-36). Denne episode omhandler en oplevelse med en bil-

dør, der bliver smækket en mørk nat, hvor hun er bange og hører sine forældre råbe og 

skrige. 

Iflg. Levines psykofysiologiske forståelse af traumatisering og posttraumatiske reakti-

oner (Levine, 1990/91) kan man forstå denne gemmenbrudserindring, som udtryk for, 

at Anne, i forbindelse med de aktuelle lyde og den perciperede trussel, automatisk be-

finder sig i en ændret bevidsthedstilstand, hvor hun kommer i kontakt med nogle ople-

velser, som ellers ikke har været tilgængelige pga. inkongruens mellem bevidsthedstil-

stand ved indkodning og bevidsthedstilstand ved fremkald – jf. princippet om tilstand-

safhængig indlæring16.  

                                                           
16 Se fx Christianson (1994) og Levine (1990/91) for en nærmere gennemgang af ændrede bevidst-
hedstilstande i forbindelse med traumatisering og fænomenet tilstandsafhængig hukommelse som be-
tinget af inkongruens mellem bevidsthedstilstand ved indkodning og bevidsthedstilstand ved fremkald. 
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Lydene udløser automatisk et erindringsbillede med tilhørende følelser, kropsfornem-

melser, orientering i verden og handletendenser (bevidsthedstilstand). Dvs. lydene 

skaber kontakt til en tidligere traumatisk oplevelse, som hidtil har været fortrængt. Ved 

det oprindelige traume kunne Anne ikke flygte fysisk, men det gør hun så nu.  

Hvis man ser på, hvordan hun fortæller om skuddramaet (bilag s. 1 li 6-18), er der no-

get, der tyder på, at det i høj grad er det, der sker mellem lydene (skuddene & skrige-

ne) og flugten, som skræmmer hende: 

A Og øh, så hørte jeg nogen, der hylede og nogen, der øh (snubler over ordene, puster kraftigt ud 
og opgiver) … først troede jeg, det var nogen, der grinede, eller det var et eller andet…. ( )….og 
så har jeg hørt mere…. og mere…. jeg ved ikke… jeg blev helt standset……….. og så nogen, 
der råbte bagefter… øh jeg ved ikke, jeg ved ikke 5 minutter (rolig) og så gik (urolig, høj pitch, 
stemmen virker grådfyldt, rædselsslagen og fortvivlet)…… men jeg ved ikke….. jeg var bare 
løbet ud…. 

 
Der kunne således være tale om en dobbeltflugt: flugt fra den aktuelle situation og 

flugt fra en reaktiveret traumatisk oplevelse fra fortiden, dvs. det, Levine (1990/91) 

omtaler som fuldførelse af tidligere blokeret kamp-/flugtreaktion. 

Endelig kan man se flugttemaet illustreret i selve samtalen, hvor Anne forsøger at flyg-

te fra de tidligere fortrængte oplevelser og følelser, som er blevet reaktiveret pga. den 

akutte traumatisering (fx bilag s. 1 li 22-30; s. 9 li 37-40). Samtalen kan således forstås 

som forløbende fra flugt til gradvis tilnærmelse og konfrontation. 

(2) Skyld/skam: at svigte et ansvar og føle sig værdiløs 
Skyldtemaet optræder i første omgang i forbindelse med den aktuelle flugtadfærd fra 

Trøjborg. Anne bebrejder sig selv, at hun flygtede. Hun oplevede denne flugt som at 

stikke af fra et ansvar: at redde sig selv på bekostning af de andre. Dette kunne tyde på 

en benægtelse eller manglende erkendelse af situationens alvor. 

Hun fordømmer sin adfærd ud fra sociale normer (idealer) som om, der var tale om en 

ganske almindelig hændelse, hvor der snarere er tale om en livstruende situation, som 

automatisk udløser en ændret psykofysiologisk bevidsthedstilstand, dvs. en anderledes 

måde at være til stede i verden på (Levine, 1990/91). I denne tilstand handler organis-

men instinktivt – kamp-/flugtreaktioner – hvilket implicerer, at Anne ikke har ”kon-
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trol” over sin adfærd. De højere kognitive processer er utilgængelige, og mere primiti-

ve dele af centralnervesystemet har overtaget styringen af adfærd. Dette kan under-

bygges af, at Anne efterfølgende ikke kan forstå, hvad der skete. 

Umiddelbart kan man således tolke denne skyldfølelse som et ubevidst forsøg på at 

annullere eller ophæve den hjælpeløshed og tab af kontrol, hun oplever i situationen 

(jf. gennembrudserindringen): et forsøg på at mestre situationen ved at skabe en illusi-

on om kontrol og meningsfuldhed. Ved at bebrejde sig selv og derved implicit påtage 

sig ansvaret, bliver verden igen forudsigelig og dermed kontrollerbar (Janoff-Bulman, 

1992) – jf. endvidere Lifton (1988) om overlevelsesskyld og selvbebrejdelser. 

Denne antagelse om skyld og medansvar kan endvidere forstås ud fra et andet centralt 

tema: nemlig den indre forpligtelse til at være ansvarlig og klare sig selv (jf. pkt. (3) s. 

36ff). Flugten fra Trøjborg står i skarp kontrast til dette princip. Her fralægger Anne 

sig ansvaret og lader på en måde de andre i stikken for at redde sig selv, om end hun 

siger, at hun ikke har svigtet de andre, men sig selv (bilag s. 3 li 25-28) – jf. punkt (3) 

s. 36ff. At redde sig selv på bekostning af de andre kan ses som en egoistisk handling 

(overlevelse), som er uforenelig med den altruistiske redderrolle, hun har pålagt sig 

selv. Denne konflik mellem selvidealet og det faktiske selv (den manifesterede adfærd) 

fører til skyld (Horowitz, 1974). Igen afspejler skylden en manglende erkendelse eller 

beskyttende benægtelse af situationens alvor. 

Udforskningen af den aktuelle skyldproblematik tyder på, at denne skyld har reaktive-

ret tidligere skyldfølelser, som relaterer sig til nogle ubehagelige oplevelser i bardom-

men og opvæksten. Disse reaktiveringer kan ses som udtryk for en midlertidig regres-

sion (Horowitz et al., 1980), hvor Anne kommer i kontakt med eller afsøger nogle tid-

lige erfaringer17, og samtidig kan der være tale om en reaktivering af tidligere konflik-

ter og uforløste traumer (Titchener, 1986). Først optræder følelsen af at være flov og 

                                                           
17 Horowitz et al. (1980) omtaler 4 forskellige regressive tilstande, som afspejler nogle meget tidlige 
præverbale almenmenneskelige tilstande, som er normalt forekommende hos det spæde barn i forbin-
delse med uundgåelige ”svigt” fra de primære omsorgspersoner. Det drejer sig om oplevelser, der 
udtrykker en bestemt relation eller position mellem selvet og verden: (1) oplevelsen af at være ked af 
det, alene og trængende (frygt), (2) oplevelsen af at være hjælpeløs, fjendtlig over for selvet og verden 
(raseri), (3) oplevelsen af at være fortvivlet, værdiløs og defekt (skamfuldhed) & (4) oplevelsen af 
tilbagetrækning, at være følelsesmæssigt lammet, tom m.m.. 
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føle sig som et skyldigt barn, der har gjort noget forkert (bilag s. 4 li 16-28). Denne 

skyld/skamfølelse er knyttet til oplevelsen af at blive afvist af moderen. Denne afvis-

ning opleves som en trussel om objekttab og dermed i sidste instans en trussel mod 

eksistensberettigelsen og fører til en følelse af værdiløshed: en oplevelse af at blive 

”vejet og fundet for let”. 

Iflg. Kohuts selvpsykologiske teori (Karterud, 1995) kan man i denne sammenhæng 

tale om tab af en selvobjekt-oplevelse, hvor det spejlende selvobjekt (mor) ikke aner-

kender og bekræfter selvets eksistens. Dette svigt opleves som en midlertidig trussel 

mod den psykiske integritet og fører til en regressiv tilstand i selvet kendetegnet ved 

tab af sammenhæng, stabilitet og harmoni. Selvets narcissistiske harmoni/balance for-

styrres og afføder en oplevelse af depression og værdiløshed. 

Samtidig kan man iflg. Parson (1988) se denne afvisning og følelse af værdiløshed i 

forbindelse med ikke at slå til – dvs. tilfredsstille mors behov og blive anerkendt – som 

udtryk for en narcissistisk krænkelse (jf. afsnittet om personlighedsbegrebet og den 

selvpsykologiske forståelsesramme s. 24ff).  

Anne bliver ikke anerkendt som en hel person, men kun for de træk eller færdigheder, 

som passer ind i omgivelsernes (mors) behov. Dette nødvendiggør en tilpasning, som 

resulterer i, at visse sider ved personligheden eller selvet ikke kan accepteres, men må 

fortrænges eller spaltes fra (jf. ovenstående flugttema s. 31ff). Denne tolkning kan må-

ske forklare det store behov for at være uafhængig og klare sig selv (jf. reddertemaet s. 

36ff), samt skyldfølelsen og selvfordømmelsen i forbindelse med at svigte et ansvar. 

Endelig optræder skyld-/skamproblematikken i forbindelse med nogle seksuelle kræn-

kelser i barndommen (bilag s. 7 li 9; s. 8 li 26-28). Disse overgreb indeholder trods 

ydmygelse, fornedrelse og krænkelse potentielt en oplevelse af nydelse og nærvær, 

hvilket fører til skyldfølelser og en oplevelse af, at hun selv er ansvarlig for disse 

krænkelser. 

Samtidig kan man se denne skyld-/skamproblematik som udtryk for en identifikation 

med krænkeren, hvor Anne i den oprindelige situation oplever intens raseri og hjælpe-
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løshed, som resulterer i overgivelse af frygt for gentagelse. Skylden kan således opfat-

tes som udtryk for, at raseriet vendes indad mod selvet (Titchener, 1986; Herman, 

1995; Symonds, 1976; Lifton, 1988) og fører til en oplevelse af kontrol. Dette kan 

endvidere understøttes af, at Anne først senere (retrospektivt) tillægger sig selv skyl-

den for hændelsen (sekundær intentionalitet) for at skabe mening og opretholde en 

meningsfuld verden (kontrol) (Herman, 1995; Janoff-Bulmann, 1992). 

(3) Reddertema: ansvarlighed 
Anne giver udtryk for en stærk indre forpligtelse til at være ansvarlig og klare sig selv 

(uafhængig). Denne forpligtelse manifesteres i en rigid redderrolle, hvor Anne 

tvangsmæssigt skal tage sig af andre og deres behov på bekostning af sine egne. Denne 

altruistiske redderrolle kommer til udtryk i forholdet til moderen, familien og venner-

ne, som hun redder ved at tilfredsstille deres behov og undgå at ”besvære” dem med 

hendes (fx bilag s. 4 li 1-10; s. 11 li 1-6): 

T: Men har du ikke lov til, sådan som dit liv har formet sig… 
A: Jamen, det… 
T: … og sige jeg behøver ikke at tage alle problemer, jeg vil gerne slippe for det her problem? 
A: Jo, jo… det kan man godt sige, men det, det…. 
T: Du har båret en familie med store problemer i 10 år. Du rejser til et fremmed land. Du bliver 

brændt af af din kæreste… du må klare dig selv… 
A: Ja, ja 
T: Socialt og på alle mulige måder. Så løber du ind i noget, som kunne blive…som var livsfarligt 

at gå ind i 
A: Jamen det vidste jeg ikke. 
T: …og du løber fra det, nej det vidste du ikke, men du bebrejder dig selv, at du ikke var ansvarlig, 

at du ikke…du er livredder, du plejer at være ansvarlig og nu stak du bare af… 
A: Ja…. og det er jeg ikke specielt stolt over…. 
 
 ( senere) 
 
T: Det lyder som om, at en meget stor del af dit liv har du levet for andre, for at hjælpe dem, for at 

gøre noget for dem. 
A: Ja det er sandt. 
T: Og der har været meget lidt til dig. Hvad har du fået fra andre mennesker? Hvad har de givet 

dig? 
A: Well, det ved jeg ikke…. øh… ikke så meget, ikke så meget… 
T: Når der sker noget voldsomt, så er din første tanke: ”Jeg burde redde. Jeg burde gå ned og hjæl-

pe, og det er forfærdeligt, at jeg ikke har gjort det.” Dine venner kan ringe til dig. De kan udnyt-
te dig og bruge dig, og du stiller op til hvad som helst… 

A: hm 
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Dette redderkrav svigtes i forbindelse med flugten fra Trøjborg og udløser som omtalt 

skyld og selvbebrejdelser. Betydningen af at svigte redderrollen kan måske forstås ud 

fra en udforskning af, hvilken funktion redderrollen tjener. Umiddelbart afspejler den-

ne rolle uafhængighed og altruisme, men denne orientering i verden synes i høj grad at 

afspejle en påtvunget nødvendighed. Anne er tilsyneladende uafhængig og i stand til at 

klare sig selv, men afslører samtidig, at denne ansvarlighed og klar-dig-selv mentalitet 

(selvtilstrækkelighed) muligvis er et forsvar mod eller en kompensation for de svigt – 

afvisninger, forladthedsfølelse og hjælpeløshed – som hun har oplevet i forbindelse 

med at være afhængig (se fx bilag s 3. li 29-40; s. 4 li 30; s. 5 li 26). 

Vi kan således tale om, at redderrollen oprindelig var – og i og for sig stadig er – en 

effektiv mestringsstrategi, som sikrer psykologisk overlevelse ved at kompensere for 

svigtene etc., og som nu er blevet en etableret del af selvopfattelsen. 

At blive afvist kan som før nævnt ses som en narcissistisk krænkelse (jf. teoriafsnittet 

om personlighed s. 24ff): en manglende genspejling, som potentielt udløser intens ra-

seri og rædsel for tab af selvobjektet. 

Tab af et selvobjekt opleves dybest set som en trussel om tilintetgørelse, idet selvob-

jektet tjener til at opretholde og understøtte selvet. Denne trussel resulterer i en tilpas-

ning i form af en fornægtelse af de sider ved selvet, som ikke anerkendes. For at opnå 

anerkendelse fra omgivelserne må det sande selv skjules, og et ”falsk”, tilpasset ”som-

om” selv må træde i stedet.  

Vi ser, at Anne lader som om, hun kan klare sig selv, er nem, aflastende og forstående. 

Herved opnår hun at blive beundret. Denne beundring kompenserer for det primære 

behov for anerkendelse – at blive set – og samtidig må hun hele tiden anstrenge sig for 

at gøre sig fortjent til beundringen, dvs. leve op til omgivelsernes forventninger. Be-

undringen bliver en form for eksistensberettigelse (værdi), og samtidig er der en ople-

velse af, at beundringen ikke angår hende som person, men kun det, hun gør. 

Set i lyset af dette afspejler uafhængigheden en afhængighed: ved at redde andre red-

der hun i en vis forstand sig selv. At svigte redderrollen kan således ses som en trussel 
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mod eksistensberettigelsen. Denne trussel reaktiverer et fundamentalt tilpasningsdi-

lemma: valget mellem selvet og verden: hvis Anne vælger sig selv, mister hun aner-

kendelsen (verden), og vælger hun verden (anerkendelsen fra de andre), mister hun sig 

(sit) selv. Herved bliver hendes udsagn om, at hun egentlig har svigtet sig selv og ikke 

de andre, pludselig sat i relief: hendes eksistensberettigelse afhænger af anerkendelsen 

fra omverdenen. Uden denne er hun ikke. 

Endvidere kan vi ud fra den selvpsykologiske teori tale om, at der i stedet for reaktive-

ring af tilpasningsdilemmaet kan være tale om, at Anne kommer i kontakt med det fra-

spaltede, sårede sande selv og det fortrængte grandiose selv. 

(4) Svigt eller krænkelse 
Svigt og krænkelser er et andet gennemgående tema i Annes liv. Også på dette område 

står flugtreaktionen på Trøjborg i kontrast til tidligere oplevelser: at blive forladt – 

Anne som den krænkede eller svigtede – versus at forlade eller svigte – Anne som den, 

der svigter (flugt). 

Anne har oplevet alvorlige svigt eller krænkelser fra signifikante andre, hun stolede 

på: 

Faderen svigtede hende ved at banke hende og ved at undlade at gribe ind i forbindelse 

med stedmoderens seksuelle krænkelser. Han tillod m.a.o., at krænkelserne fandt sted, 

og signalerede herved, at stedmoderen var vigtigere for ham end hans egen datter. Vi 

kan således i denne sammenhæng tale om, at Anne vælges fra eller forsmås i en tria-

disk rivalisering eller klassisk ødipal konstellation (fx bilag s. 8 li 17-22; s. 9 li 11-14). 

Denne udlægning om et rivaliserende aspekt eller konkurrence om objektets gunst (fa-

deren) kan underbygges af Annes omtale af faderens og stedmoderens nuværende for-

hold (bilag s. 9 li 13-16): 

T: …. Han har fundet sig i det. Han har accepteret, at det skete. 
A: Og argumentet er: ”jeg var dybt forelsket i kvinden.”.… ( ) …Og nu bliver de kun sammen, 

fordi min lillesøster er sukkersyg (foragteligt tonefald) 
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Her betoner hun, at faderen ikke mere elsker stedmoderen, men bliver hos hende af 

nødvendighed (lillesøsterens sygdom). Han elsker hende altså ikke, hvilket i en vis 

forstand implicerer, at Anne har vundet i forhold til stedmoderen: far er stadig hendes, 

men han er ikke mere stedmoderens. Stedmoderen har mistet sin betydning eller værdi 

for ham. Hun er ikke mere en egentlig trussel (rival) mht. fars kærlighed. 

En anden vigtig person, der svigter, er moderen. Hun har psykiske problemer og over-

lader Anne til sig selv og tvinger hende indirekte til at overtage forældrerollen og pas-

se familien. Også her kan vi tale om, at Anne fravælges til fordel for noget, som for 

moderen er vigtigere: nemlig hendes egne problemer (fx bilag s. 5 li 25-26; s. 10 li 

37). På den måde bliver hun svigtet, dels mht. at hun ikke får den støtte og omsorg, 

hun har brug for – hun bliver ikke ”set” – og dels mht. at moderen ”kræver”, at Anne 

skal give hende den støtte og omsorg, som Anne egentlig selv har brug for. Samtidig 

oplever Anne at blive afvist af moderen, hvis hun har brug for støtte. 

Dette tema om svigt og krænkelser gentages i forbindelse med cykelulykken. I denne 

situation er Anne afhængig af, at andre griber ind, men her svigtes hun atter. Budska-

bet er igen, at hun ikke er særlig vigtig (værdiløs); andre eller andet er vigtigere (bilag 

s. 12 li 25-s. 13 li 3). 

Endvidere har vi et svigttema i forbindelse med kæresten, som dropper hende. Denne 

handling er en krænkelse, idet han ved kun at ville have en overfladisk seksuel relation 

afviser hende som person – hun reduceres til det ved hende, som har værdi for ham: 

nemlig behovstilfredsstillelse. Samtidig svigter han, idet han var en vigtig brik i hen-

des bestræbelser på at løsrive sig fra moderen og leve sit eget liv. Hans svigt betyder, 

at Anne ikke længere kan bruge ham som positivt selvobjekt, men kun til at blive be-

kræftet i sin begrænsede værdi. 

Anne bliver atter ladt i stikken og oplever tab af og afvisning fra en potentiel ”redder” 

eller kilde til beundring og anerkendelse – spejlende og idealiseret selvobjekt-

oplevelser – og oplever igen en regressiv selvtilstand (tab af stabilitet), som er betinget 

af fravær af vigtige selvobjekt-oplevelser. Denne tilstand resulterer i en oplevelse af 

ensomhed og psykologisk isolation. 
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Denne forståelse af kærestens betydning for Anne kan underbygges ved at se nærmere 

på den åbenlyse beundring, hun nærer for ham. Han beskrives som en stor mand, som 

alle pigerne vil have. Samtidig fastholder Anne et seksuelt forhold til ham trods hans 

afvisning. Dette kan i den selvpsykologiske ramme forstås som udtryk for, at kæresten 

for Anne er et magtfuldt, omnipotent idealiseret objekt, som hun ønsker at smelte 

sammen med for at opretholde sin indre stabilitet (narcissistiske balance) og modvirke 

oplevelse af fragmentering. 

Desuden ser vi krænkelser og svigt i forholdet til vennerne. Vennerne udnytter hende 

til at få tilfredsstillet egne behov, men afviser hende, hvis hun træder ved siden af rol-

len, som den sjove, glade pige og begynder at stille krav om at få støtte og omsorg. 

Igen er budskabet, at hun afvises som person og reduceres til rollen som redder eller 

behovstilfredsstiller (bilag s. 4 li 30-42). Hun bliver hverken ”set” eller rummet, som 

et helt menneske, men kun anerkendt i den udstrækning, hun tilpasser sig omgivelser-

nes krav. 

Endelig optræder krænkelser i forbindelse med drømmen om togulykken (bilag s. 11 li 

19-40, s. 12 li 13-20). Denne drøm, hvor et gammelt tog igen og igen kører forskellige 

cyklister ned, kan ses som udtryk for en begyndende indsigt i en form for gentagelses-

tvang. Ud fra det manifesterede indhold kunne der være tale om, at det gamle mønster 

med at lade sig såre eller udnytte gentages i nye afskygninger igen og igen (de forskel-

lige cyklister). Samtidig bliver cyklisterne såret på kroppen, mens hovedet og benene 

er intakte. Dette kunne man forstå som et budskab om, at selv om hun kan fungere på 

nogle områder – intellektuelt og bevægelsesmæssigt – så er hun mærket (såret) i sit 

centrale område. 

(5) Ensomhed og psykologisk isolation 
Som en følge af kun at blive anerkendt i den udstrækning, hun tilpasser sig omgivel-

sernes krav, oplever Anne ensomhed. Hendes behov, bekymringer etc. bliver afvist. 

Der er ikke plads til disse sider af selvet, hvilket fører til en oplevelse af psykologisk 

isolation: en mangel på selvobjekt-oplevelser (Wolf, 1988). Hun er alene med sig selv. 

Hun bliver ikke rummet eller ”set”, som den, hun er. Budskabet er her, at hun ikke kan 
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tillade sig selv at være sig selv i relationen til andre mennesker, fordi hun så vil blive 

afvist.  

Dvs. bestemte sider af selvet, som har at gøre med at være trængende og have behov, 

kan ikke ”ejes” af selvet, fordi de er forbundet med afvisninger og trussel om objekttab 

og dermed fragmentering af selvet. Dette forstærker tendensen til at fornægte disse 

sider af selvet og fortrænge dem (horisontal spaltning på selvet) og samtidig dække 

over og kompensere for denne defekt i selvet ved at udvikle et ”falsk” tilpasset selv 

(vertikal spaltning på selvet), som giver udtryk for det modsatte af de egentlige behov.  

I stedet for at udtrykke de egentlige behov for anerkendelse og omsorg lader Anne som 

om, disse behov ikke eksisterer, og samtidig kompenserer hun for dem via den falske 

facade, der er alt det, omgivelserne vil ”se”. Dette kan iflg. Epstein (1991) forstås som 

udtryk for en maladaptiv løsning baseret på at omfatte traumet (se bilag s. 19), hvor 

Anne vender en mangeltilstand til en ressourcetilstand ved at lade som om, den trau-

matiske oplevelse (manglende anerkendelse og omsorg) er ønskelig. Herved opnås 

kontrol, idet Annes adfærd tilpasses de ydre krav. Dermed reduceres risikoen for over-

vældelse og retraumatisering.  

Umiddelbart beskytter denne strategi Anne mod potentielle objekttab og afvisninger, 

men samtidig hindrer den hende i at etablere dybere relationer, som bygger på gensi-

dighed, og som kunne gøre det muligt at bryde mønstret (jf. dynamikafsnittet s. 47ff). 

Vi kan således tale om en ond cirkel: en selvopfyldende profeti eller gentagelsestvang, 

hvor forventningen om afvisning og håbet om et andet udfald fører til etablering af 

samspil, som igen og igen bekræfter forventningen. 

(6) Forførelse: at forføre versus at blive forført 
Forførelsestemaet ser vi i forbindelse med Annes relationer til vennerne (mænd). Disse 

relationer har karakter af seksuelle relationer, men kan i lyset af temaet om svigt og 

krænkelser ses som en måde at kompensere for de seksuelle overgreb og afvisninger i 

barndommen. Det interessante er nemlig, at Anne i de nutidige relationer spiller rollen 

som forføreren versus den forførte. Dette kunne være udtryk for gentagelsestvang, 

hvor traumet genopføres, men med den væsentlige forskel, at Anne her har kontrollen. 
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Dette kunne ses som forsøg på at mestre den oprindelige krænkelse ved at skifte rolle 

fra passiv til aktiv (Herman, 1995). 

Endvidere kan vi her tale om, at Annes tendens til at ville forføre og etablere impulsive 

seksuelle relationer efter bruddet med kæresten kan forstås ud fra Kohuts tese om nar-

cissistiske krænkelser (Parson, 1988, Karterud, 1995). Vi har set, at Anne tidligt er 

blevet krænket af sin far (vold), hvilket har medført en stærk binding og idealisering af 

moderen.  

Samtidig har Anne følt vrede mod moderen, fordi denne ikke har kunnet forhindre 

overgrebene, og senere fordi moderen ikke har formået at give hende den grundlæg-

gende anerkendelse og bekræftelse, som hun har haft brug for. Disse empatiske svigt 

fra moderens side har affødt intens raseri (narcissistisk krænkelse), som på den ene 

side har ført til føjelighed og fordømmelse af de afviste sider af selvet via dissociation 

og fortrængning pga. truslen om objekttab, og på den anden side har ført til en venden 

sig mod faderen (idealisering). 

Denne idealisering af faderen kan ses ved omtalen af faderen, som trods det smertelige 

indhold (krænkelser, svigt) rummer en beundring og mulig identifikation – jf. bilag s. 

8 li 30 og s. 9 li 6.: 

A: … min far er en… den slags mand, som er utrolig voldsom, og det er jeg også, faktisk…. jeg har 
arvet det fra ham……… (  ) …..jeg var meget, meget stor, jeg har altid været sådan en stor pi-
ge… min far er også sådan en stor mand….. 

 

Beundringen kan være udtryk for underkastelse og identifikation med krænkeren be-

tinget af faderens autoritære position, men kan samtidig være udtryk for et ubevidst 

ønske om at smelte sammen med et omnipotent, magtfuldt selvobjekt for at kompense-

re for de narcissistiske krænkelser. Denne tolkning kan underbygges af, at Anne trods 

faderens krænkelser fastholder kontakten og ønsker at vinde hans anerkendelse og be-

undring. Betydningen af relationen til faderen kommer fx til udtryk i forbindelse med 

afsløringen af, at faderen tillod, at stedmoderen krænkede Anne, uden at han greb ind. 

Denne afsløring fører til et voldsomt opgør med faderen.  
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En anden måde at forstå forførelsestemaet på er den mere klassiske konfliktmodel. Ud 

fra denne ville man kunne tale om, at Anne ubevidst ønsker at besidde faderen (beun-

dringen). Denne tolkning kan underbygges af omtalen af faderens forhold til stedmo-

deren, hvor Anne pointerer, at faderen ikke elsker hende (stedmoderen), og ved Annes 

binding til faderen og ønske om hans anerkendelse og beundring.  

Denne triadiske konstellation – rivaliseren mellem Anne og stedmoderen om faderen – 

synes endvidere at blive gentaget i forholdet til ekskæresten. Anne fastholder en sek-

suel relation til ekskæresten trods det, at han siger, at han ikke elsker hende og har an-

dre piger. Her ser vi, at Anne søger dels bekræftelse og dels en position som en særlig 

person ved at være i stand til at forføre ham – dvs. udkonkurrere andre rivaler – og 

smelte sammen med det omnipotente objekt.  

Endvidere er det interessant i denne sammenhæng at kæresten beskrives på en måde, 

som minder om beskrivelsen af faderen, og at kæresten i en vis forstand gentager det 

fortidige traume med faderens brud med familien (droppe mor og Anne) og etablering 

af intim/familiær relation til en anden kvinde (rival). Vi kan således tale om, at Anne i 

sine nutidige seksuelle relationer søger at genetablere den triadiske konstellation fra 

barndommen – far, Anne og stedmoderen/moderen – og udkonkurrere sine rivaler. 

Denne forståelse kan understøttes af, at kæresten, som nævnt, beskrives som faderen. 

Kæresten kunne således for Anne være identisk med faderen, hvorved forførelse og 

besiddelse af kæresten symbolsk ville være lig med besiddelse af faderen. 

Opsummering 
Ud fra denne gennemgang af centrale temaer i samtalen har vi fået et umiddelbart ind-

blik i, hvilke centrale problematikker der er blevet berørt og reaktiveret pga. den akutte 

traumatisering. For Anne handler det om spændingsfeltet mellem afhængighed/tillid 

(svigt, krænkelser) og uafhængighed/selvtilstrækkelighed (ansvarlighed, klar-dig-selv). 

Samtidig er der et tema omkring intimitet (at give og modtage), selvværd (eksistensbe-

rettigelse) og tab af sikkerhedsfølelse.  

Endvidere kan vi konstatere, at behovsstrukturen tilsyneladende er karakteriseret ved, 

at krænkelser og svigt mht. behovene for støtte, anerkendelse, intimitet, og tryghed har 
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bevirket en forskydning i strukturen i form af en kompenserende og defensiv overbe-

toning af uafhængighedsbehovet og tilsyneladende selvtilstrækkelighed. I det følgende 

vil vi gå et skridt videre i analysen og se nærmere på, hvilke dynamikker, der ligger 

bag disse temaer. 

Dynamikker 
Her vil vi se på Annes forhold til sig selv, sin omverden og terapeuten ud fra en anta-

gelse om, at forholdet til selvet afspejler forholdet til omgivelserne og omvendt, samt 

at denne måde at samspille med sig selv og omverdenen på gentages i samspillet med 

terapeuten. M.a.o. vil vi i dette afsnit få indblik i såvel selvoplevelsen eller selvbegre-

bet som kvaliteten af objektrelationerne, som udgør væsentlige punkter i den efterføl-

gende diskussion af den strukturelle personlighedsorganisation. 

(1) Annes forhold til sig selv 
Som antydet under temagennemgangen kan vi forstå Annes nuværende tilstand som 

udtryk for dels en konflikt mellem det faktiske selv, som kommer til udtryk ved den 

manifesterede adfærd, og selvidealet – kravet om ansvarlighed og den rigide redderrol-

le – og dels en reaktivering af tidligere fortrængte konflikter og traumer. 

Hvis vi ser på konfliktaspektet, ser vi, at Annes handling (flugt) strider mod selvrepræ-

sentationen (ansvarlig, hjælpsom, altruistisk). Denne inkongruens fører til skyld, hvor 

skyld iflg. Horowitz (1974) afspejler, at psyken momentant indeholder to modstriden-

de opfattelser af selvet: vedvarende repræsentation  virkeligheden. Denne tilstand er 

uholdbar og mobiliserer forsvarsmekanismer i et forsøg på at genskabe kongruens: 

Anne fordømmer adfærden. Samtidig er konflikten ”farlig”, idet den midlertidigt, pga. 

den akutte traumatisering, reaktiverer tidligere uforløste traumer og konflikter (Titche-

ner, 1986). 

Som vi har set, har Anne oplevet en række alvorlige svigt og krænkelser, som har af-

født en oplevelse af intens rædsel, raseri og hjælpeløshed. Disse oplevelser er i direkte 

modstrid med de psykologiske grundantagelser (Janoff-Bulman, 1992; McCann & Pe-

arlman, 1990) og indeholder potentielt en tilintetgørelsestrussel mod psyken/selvet, 
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dvs. trussel om disorganisation eller fragmentering og tab af tillid til verden og selvet. 

For at overleve og bevare den nødvendige tilknytning til moderen har det været nød-

vendigt at lukke af for disse oplevelser. Dette er opnået ved hjælp af bl.a. dissociation i 

form af følelsesmæssig lammelse (bilag s. 10 li 37): en spaltning på bevidstheden, som 

gør det muligt at afbryde forbindelsen mellem hændelsen og de associerede følelser 

(kropsfornemmelser) og tanker (forestillingsbilleder). 

Denne fragmentering bevirker, at disse dissocierede brudstykker – det ubevidste såre-

de selv – isoleres eller indkapsles i psyken, dvs. fraspaltes det bevidste usårlige selv 

uden at blive integreret i livshistorien18. Samtidig ser vi en tendens til at idealisere 

moderen, som står i skarp kontrast til den mor, som træder frem på baggrund af beret-

ningen om gentagne svigt. Annes positive billede af moderen kan forstås som udtryk 

for dels en identifikation med moderen og dels som udtryk for reaktionsdannelse, hvil-

ket gør det muligt at holde de ”forbudte” følelser (raseri, smerte etc.) i skak19. Således 

kan episoderne huskes, uden at de voldsomme følelser, der opstod i forbindelse med 

hændelserne, opleves. 

Disse tendenser kan ligeledes forstås som udtryk for en overlevelsesstrategi: illusionen 

om den gode mor og fortrængning/benægtelse af svigt og egne følelser bevirker, at 

tilknytningen kan bevares. Samtidig opretholdes selvbedraget/forsvaret via en tendens 

til at påtage sig skylden for, at mor svigter. Herved skabes mening: mor svigter, fordi 

jeg ikke er god nok20.  

                                                           
18 Dette kan ses som udtryk for det, Epstein (1991) betegner en maladaptiv løsning baseret på dissocia-
tion, hvor der opstår to sæt forestillinger: et dominant (som før traumet) og et dissocieret. Samtidig 
nødvendiggøres undgåelsesadfærd – undgår situationer, som potentielt kan reaktivere materialet – se 
bilag s. 18-19 for en oversigt over Epsteins ”løsninger”. Endvidere kan man iflg. Lifton (1988) tale om 
spaltning på selvet, hvor delaspekter ved selvet fraspaltes og antager selvstændig karakter. 
 
19 Vi kan tale om, at moderen har svigtet på flere måder, dels ved at være emotionelt fraværende og 
overlade Anne til sig selv og dels ved ikke at kunne hindre overgrebene fra faderens side. Disse ople-
velser kan iflg. Parson (1988) og Karterud (1995) forstås som narcissistiske krænkelser og dybtliggen-
de skuffelse over det idealiserede objekt, som udløser intens raseri. Dette raseri kan ikke udtrykkes af 
angst for objekttab og må derfor fortrænges.  
 
20 Denne tolkning kan endvidere underbygges af redderrollen og den stærke forpligtelse til at redde 
mor. Dette kan ses som udtryk for netop at skulle gøre sig god nok til, at mor på et eller andet tids-
punkt vil elske hende (anerkendelse).  
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På kort sigt er dette en effektiv forsvarsmekanisme, som beskytter Anne mod overvæl-

delse, men da de fraspaltede følelser etc. ikke integreres, forbliver de ”rå”, dvs. ubear-

bejdede og udgør til stadighed en trussel (invasion). Anne må således indsnævre sin 

livsudfoldelse for at undgå at reaktivere disse ubehagelige følelser og forestillingsbil-

leder. Redderrollen kan netop ses som udtryk for en form for indsnævring. Anne må 

fastholde rollen som den uafhængige og glade pige for at undgå kontakt til de fraspal-

tede følelser/sider ved selvet. Ved det aktuelle traume svækkes forsvarsmekanismerne, 

og tidlige oplevelser afsøges i søgen efter eksistensberettigelse. Herved skabes kontakt 

til disse fraspaltede fragmenter (tidlige selvtilstande), som har været fortrængt. Anne 

kommer således i kontakt med den centrale konflikt om det at leve for andre på be-

kostning af selvet: fornægtelsen af selvet. Skyldfølelsen kan i denne sammenhæng ses 

som et forsøg på at annullere hændelsen og fortrænge de reaktiverede konflikter. 

Vi kan således konstatere, at de tidligere traumer tilsyneladende har affødt en plastici-

tet i selvet i den forstand, at Anne i høj grad tilpasser sin adfærd/sit selv efter omgivel-

serne frem for at tage udgangspunkt i egne behov. Det kunne tyde på en udhulning af 

selvet med risiko for tab af egentlig selvfølelse – jf. Annes udsagn om, at hun ikke 

ved, hvad hun vil med sit liv. Anne er således ikke i kontakt med sig selv.  

Vi kan i denne forbindelse tale om en grundlæggende konflikt mellem det ”ægte”, 

ubevidste, devaluerede sårede selv og det ”falske”, idealiserede, tilpassede selv, hvor 

Anne inderst inde – ubevidst og ikke erkendt – hungrer efter at få dækket det primære 

behov for anerkendelse, er afhængig og trængende, men ud ad til fremtræder som selv-

tilstrækkelig/uafhængig, altruistisk og ”voksen”. Facaden opretholdes som antydet ved 

at devaluere det ”ægte” selv som defekt, ikke godt nok og projicere egne behov over i 

andre: det er ikke hende, der har brug for støtte, omsorg etc., men de andre (jf. næste 

afsnit om forholdet til andre). 

(2) Annes forhold til omverdenen 
Forholdet mellem Anne og omgivelserne er i høj grad betinget af forholdet til mode-

ren. Som vi har set i forbindelse med temagennemgangen har Anne i en tidlig alder 

oplevet at måtte påtage sig forældrerollen i familien. Hun er blevet anerkendt for at 
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kunne klare sig selv og tillade moderen at spille rollen som det afhængige, ”egoistiske” 

barn, der blot kræver ubetinget behovstilfredsstillelse. 

Anne har taget sig af moderen, mens denne har afvist hende, når hun stillede krav om 

at få støtte, være afhængig etc. Moderen har således svigtet som selvobjekt, idet hun 

ikke har været emotionelt tilgængelig og spejlet Anne. Disse ikke- anerkendte behov 

er, som nævnt, blevet forbundet med smerte, angst for objekttab, og forladthedsfølelse 

og må derfor undgås for enhver pris. Dette kan iflg. McCann & Pearlman (1990) ses 

som udtryk for, at krænkelsen af afhængighedsbehovet fører til udvikling eller aktive-

ring af urealistiske antagelser om at måtte undgå afhængighed for enhver pris, samti-

dig med at selvet fordømmes i forbindelse med aktivering eller oplevelse af behovet.  

Endvidere har Anne i andre sammenhænge ligeledes oplevet krænkelser og svigt, hvis 

hun lader andre komme tæt på eller stiller krav. Dette fører til en erkendelse af, at hun 

ikke kan være sig selv i relation til andre; at andre vil afvise hende, hvis hun direkte 

giver udtryk for sine behov, dvs. stiller krav. Hendes værdi som menneske og dermed i 

sidste instans hendes eksistensberettigelse afhænger af at kunne tilfredsstille andres 

behov. Hun må således hele tiden anstrenge sig for at opnå anerkendelse (værdi) ved at 

bekræfte sin uafhængighed og være til for andre. 

Dette implicerer samtidig, at hun må fornægte sig selv eller påtage en falsk facade, 

fordi hun har behov for andres anerkendelse, men ikke forventer at få den, hvis hun er 

sig selv. Hun er ikke god nok i sig selv, kun i kraft af at gøre sig fortjent til anerken-

delsen ved at tilfredsstille andres behov. Ved at spille denne rolle låses hun fast i dette 

redder-offer og forældre-barn spil, som dels hindrer hende i at etablere dybe relationer, 

som bygger på gensidighed, og dels hindrer hende i at være sig selv.  

Samtidig er dette fastlåste mønster betinget af en indre nødvendighed: Anne kan ikke 

direkte bede om bekræftelse, støtte etc., fordi hun derved ville erkende selvbedraget og 

komme i kontakt med ”det sårede selv”. Hun er derfor tvunget til at søge at tilfredsstil-

le disse behov indirekte ved at manipulere andre til at beundre, anerkende etc. via den 

falske altruisme (redderrollen). Vi ser dette i de ensidige relationer til vennerne, hvor 

Anne lader sig udnytte for at opnå anerkendelse. Disse venskaber er netop baseret på 
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behovstilfredsstillelse: anerkendelsen angår ikke hende som person, men de ydelser, 

hun kan tilbyde.  

Det interessante i denne forbindelse er endvidere, at de personer i vennekredsen, som 

faktisk ikke afviser hende, afviser hun (bilag s. 11 li 8). Dette kan ses som udtryk for et 

forsvar mod kontakt til de fortrængte sider af selvet og som udtryk for en forventning 

om at blive såret, hvis hun viser sit ”sande” selv. Ved at afvise dem, undgår hun, at de 

afviser hende.  

Endvidere kan man se afvisningen af andre som udtryk for grundlæggende mistillid – 

bitterhed, fordømmelse eller forkastelse af andre pga. en grundlæggende oplevelse af 

at være forladt eller forvist (Herman, 1995). Samtidig kan dette mønster underbygge 

antagelsen om falsk altruisme, idet Anne tilsyneladende heller ikke er interesseret i 

vennerne som selvstændige subjekter, men snarere opfatter dem som objekter, dvs. 

vurderer dem ud fra, hvilken værdi de har for hende personligt (selvunderstøttende 

selvobjekter) (Karterud, 1995; Wolf, 1988). 

Denne forståelse af uafhængighed og altruisme som falsk og betinget af benægtet ob-

jektafhængighed og fortrængte behov ses endvidere i de seksuelle relationer. Her 

handler det dybest set ikke om seksuel tiltrækning og tilfredsstillelse (driftsudladning), 

men om at opnå selvbekræftelse og sammensmeltning med et omnipotent objekt (Kar-

terud, 1995). Seksualisering af relationer til vennerne kan således forstås som et forsøg 

på at modvirke fragmentering i forbindelse med tab af nærvær, fx i forbindelse med 

bruddet med kæresten, hvor Anne tilsyneladende etablerer tilfældige seksuelle relatio-

ner for at modvirke følelsen af forladthed, tomhed etc.  

(3) Forholdet mellem Anne og terapeuten 
I samspillet mellem Anne og terapeuten ser vi en tendens til gentagelsestvang. Anne 

forventer, at terapeuten vil reagere som moderen og vennerne (ligegyldighed, udnyttel-

se, svigt etc.) og håber samtidig, at han ikke gør det. Det kan vi fx se i starten af samta-

len, hvor hun fremtræder overfladisk og forsøger at bagatellisere hændelsen og lade 

som om, det ikke er noget: at det bare drejer sig om søvnproblemer (fx bilag s. 1). Vi 

kan i den forstand tale om, at Anne forsøger at passe på sig selv (forsvar) ved at teste 
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terapeuten. Hun underspiller alvoren ved den traumatiske oplevelse og de tidligere 

oplevelser og følelser, hun er kommet i kontakt med. Det er så op til terapeuten at op-

fange de skjulte ”spor” mellem linierne og på den måde vinde hendes tillid og nå ind 

til hende. Samtidig kan man forstå denne bagatellisering som udtryk for en form for 

beskyttende benægtelse: et ønske om at ”glemme” og lægge låg på de truende følelser 

(rædsel, hjælpeløshed, raseri etc.) ved at lade som om, hun ikke er særlig hårdt ramt og 

kan klare sig selv (jf. behovet for at fremstå som uafhængig). 

Denne forståelse kan understøttes af, at Anne virker overrasket over, at terapeuten stil-

ler uddybende spørgsmål (bilag s. 1 li 19-22): 

T: Hvad drømmer du i dit mareridt? 
A: Øh (overrasket)… at jeg standser midt på trappen, og, og øh, jeg hører folk, der græder og græ-

der.. og også sådan en helt åndssvag mareridt - det er sket to gange, at jeg går langs sådan en 
jernbane, jernbane? 

T: jernbane, ja 
A …med et gammelt lokomotiv og jeg, jeg går sammen med min lillesøster… ( ) …så er der nogle 

cyklister, der cykler langs vejen, og når toget kommer, så går de over banen…. der er 4-5 styk-
ker af dem, der bliver ramt ned, det er helt vildt… også nogle forfærdelige ting, der skete, der, 
da jeg var mindre (siges med meget lav, næsten uhørlig stemme) 

 

Her ser vi, at Anne i første omgang er rystet (overrasket) over, at terapeuten hører efter 

og spørger interesseret. Hun fremstiller hurtigt drømmens indhold og afslutter med 

næsten uhørlig stemme: ”og så nogle forfærdelige ting, der skete, der, da jeg var min-

dre.”. Dette kan igen forstås som en beskyttende foranstaltning, og samtidig kan man 

tale om, at Anne på den ene side håber, at terapeuten ”hører” hende, men samtidig øn-

sker hun på den anden side at undslippe og undgå kontakt til de forfærdelige oplevel-

ser. Dette kan ses i den efterfølgende passage (bilag s. 1 li 23-36): 

Hvad var det? 

A: Nåh, noget, hm… noget, nej det ikke så… nej, det, det, det……. jah. 
T: Det lyder som om, det kunne være ret vigtigt, du fortalte det?! 
A: Jamen, øh (puster kraftigt ud)… faktisk jeg må godt nu, men jeg var helt deprimeret alligevel, 

før, før det skete, det dér…….. ( )…. nåh, men det så, det så…. (snøfter, græder stille) 
T: Noget, det er ubehageligt at tale om ? (indfølende) 
A: Ahm, ahm… (kan næsten ikke få lydene frem, stemmen er meget anspændt)….. lidt ja (sukker) 

……. (  ) Lidt ja…. jeg har sådan en familie, der er lidt (ler) øh…….(  )… jah det så, jeg ved ik-
ke, hvad jeg skal lave ved det… jeg vil meget gerne sove lidt…. 
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Her er Anne nærmest forlegen og overrumplet. Hun forsøger at undvige ved at antyde, 

at det ikke er noget særligt. At der er noget vigtigt på færde kan ses af en ændring i 

hendes tilstand. Hvor hun indledningsvis er overfladisk og taler frit, bliver det nu plud-

selig svært for hende at sætte ord på. Dette kan forstås som udtryk for, at hun er ved at 

skabe kontakt til nogle tidligere smertefulde oplevelser, som hidtil har været fortrængt 

og samtidig kæmper for at bevare fortrængningen (bilag s. 1 li 26): 

A: (puster kraftigt ud) Jamen, øh… faktisk jeg må godt nu, men jeg var helt deprimeret alligevel 
før, før det skete, det dér…….. 

 
Dette udsagn kan forstås som en tilkendegivelse af, at hun nu tør stole på terapeuten og 

i en vis udstrækning er parat til afsløre, hvordan hun virkelig har det. Samtidig kan det 

være udtryk for, at det kan være ligegyldigt, for hun havde det alligevel skidt før denne 

traumatiske hændelse. Dette kan underbygge formodningen om, at hun ønsker at for-

trænge de traumatiske oplevelser, idet vi ser, at hun afsluttende vender tilbage til sine 

søvnproblemer (bilag s. 1 li 36). 

I første omgang er terapeuten dirigerende; tager initiativet og fastsætter rammen ved at 

stille konkrete spørgsmål til skudepisoden (bilag s. 1). Annes beretning afslører hendes 

oplevelse af traumet – kognition, emotion – og herud fra kan terapeuten vurdere grad 

af immobilitet (Gilliland & James, 1993) og dermed, hvor støttende, konfronterende 

og afdækkende han skal være for at opnå optimal balance mellem tilnærmelse (invasi-

on) og undgåelse, hvilket iflg. Lindy (1986) og Horowitz (1974) er en nødvendig for-

udsætning for at muliggøre bearbejdelse af den traumatiske oplevelse – jf. afsnittet om 

implikationer for Annes kriseterapi s. 87ff. 

Som samtalen skrider frem veksles mellem konfrontation – se fx bilag s. 3 li 4-8; s. 4 li 

1-9; s. 7 li 38-43 & s. 8 li 1-3 – klarificering (bilag s. 6 li 5-12; s. 7 li 9ff; s. 9 li 19-39) 

og støtte (s. 2 li 4-22; s. 3 li 19; s. 5 li 19-27). Terapeuten er støttende og bekræftende i 

forbindelse med følelser og oplevelser af at være værdiløs og afvist; konfronterende i 

forbindelse med fordømmelse af adfærd og selvet (skyld, skam) og afdækkende og 

forstående i forbindelse med fx flugtadfærden. 
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Denne vekslen bygger på en antagelse om, at den interpersonelle bearbejdning (samta-

len) afspejler den intrapersonelle (Lindy, 1986; Horowitz, 1974) og sigter mod at 

modvirke fortrængning og dissociation. Samtalen lægger m.a.o. pres på klienten, men 

respekterer samtidig dennes grænser, hvilket netop afspejler en stræben efter optimal 

balance frem for overvældelse og undgåelse. 

Terapeuten kommunikerer accept og korrigerer forvrængede selvopfattelser (fx værdi-

løshed og det rigide krav om at redde), hvor den kommunikerede interesse fx kan ses 

som modvægt til oplevelsen af, at andre kun udnytter og ikke er interesseret i Anne 

som person – se fx bilag s. 4 li 42 & s. 6 li 17. Denne måde at intervenere på er rettet 

mod at opbygge tillid og dermed få Anne til at åbne op, hvilket lykkes. Vi ser et klart 

skift fra den overfladiske bagatellisering i starten af samtalen (forsvar) til en gradvis 

erkendelse af at lade sig udnytte.  

Her er det dog værd at bemærke, at vi ser, at Anne indrømmer over for sig selv, at hun 

bliver udnyttet og betaler en høj pris (bilag s. 4 li 42; s. 6 li 3-17), men er samtidig 

fanget i en vanskelig situation: drager hun den logiske konsekvens af sin erkendelse, 

vil hun sandsynligvis opleve afvisninger og ensomhed; fastholder hun relationerne, vil 

hun undgå ensomhed og opnå en vis grad af behovstilfredsstillelse trods omkostnin-

gerne. Hun er således i en vis forstand tvunget til at ”følge spillets regler”. 

Dette ses fx ved afslutningen af samtalen, hvor Anne – i modstrid med sin erkendelse 

af at måtte leve sit eget liv – alligevel ikke vil slippe redderrollen over for lillesøsteren, 

og bemærk relationen til ekskæresten, hvor hun erkender at være blevet brændt af og 

bedraget (bilag s. 6 li 34-35), men ikke vil tro, det er sandt (bilag s. 11 li 8-12). Denne 

manglende evne til at drage logiske eller oplagte slutninger kan endvidere ses ved 

drømmetemaet, hvor den samme kvæstelse gentages igen og igen. Dette kunne være 

en illustration af manglende erkendelse eller manglende evne til at lære af sine erfarin-

ger.  

Tager vi fat i antagelsen om, at den interpersonelle processuering afspejler den intra-

personelle, kan vi ud fra Annes beskrivelse konstatere en tendens til en kognitiv stil, 

som er kendetegnet ved at mangle detaljer (fx bilag s. 1), at være overfladisk, impres-
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sionistisk og udifferentieret (fx bilag s. 2 li 27) og rumme en række non-verbale udtryk 

(lyde), som ikke omsættes til ord. Desuden er der tendens til at være springende, vag, 

ikke-fokuseret: sætninger og tanker afbrydes uden at fuldføre oplagte associationer 

(bilag s. 2 li 27, 39; s. 12 li 13-20). 

Ser vi på selve den måde, Anne fremtræder på, kan vi karakterisere denne som meget 

levende og vekslende. Hun er meget gestikulerende, hurtig, charmerende, humoristisk 

og teatralsk. Af og til har man som tilhører oplevelsen af at blive underholdt: at man er 

tilskuer til et drama på en scene (bilag s. 4 li 32, s. 10 li 11). Anne opfører et drama, 

men synes ikke at være fuldstændig engageret i det. Dette indtryk forstærkes af, at hun 

fastholder en vis distance ved at ophæve eller annullere smerten og/eller alvoren ved 

hjælp af humor. 

I samspillet med terapeuten ser vi således en gentagelse af forholdet til vennerne og 

mor. Anne søger at skjule sig bag en glat, føjelig, charmerende og manipulerende (for-

førende) facade, som slører hendes egentlige følelser og behov. I modsætning til sam-

spillet med moderen og vennerne formår terapeuten at spejle Anne. Hun bliver forstået 

og kommer i kontakt med de sider af selvet, som hverken hun selv eller hendes omgi-

velser kan rumme. Der sker således et mærkbart skift i selve relationen, som bliver 

uddybet, og i Annes tilstand. I perioder er hun i stand til at mærke nogle af de ”forbud-

te” følelser, når hun bliver fastholdt af terapeuten. Samtidig ser vi, at Anne kæmper for 

at undslippe og vende tilbage til den mere overfladiske tilstand, som kendetegner det 

”falske” selv.  

Efter denne gennemgang af temaer og dynamikker vil vi i det følgende søge at samle 

trådene i en diskussion om mulig personlighedsorganisation. Hvad kan vi sige om An-

nes personlighed ud fra de præsenterede temaer og dynamikker? 

Diskussion af mulig personlighedsorganisation 
Som det fremgår af personlighedsafsnittet (jf. s. 16), kan man inden for den psykody-

namiske ramme grundlæggende skelne mellem to forskellige strukturelle niveauer 

mht. vurderingen af personligheden (Killingmo, 1989): nemlig henholdsvis et kon-

fliktniveau/ selvet-i-konflikt og/eller et deficitniveau/selvet-i-sin vorden, hvor kon-
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fliktniveauet afspejler et højere udviklingsniveau (ødipal) end deficitniveauet (præødi-

pal). 

Her har vi således et vigtigt differentialdiagnostisk redskab (Kernberg, 1984; Killing-

mo, 1989), idet vi ved at se nærmere på det strukturelle niveau kan danne os et indtryk 

af, om vi har at gøre med en højtudviklet neurotisk struktur (konfliktniveauet), eller 

om vi har at gøre med en mere skrøbelig personlighedsstruktur præget af strukturelle 

defekter (deficitniveauet)21.  

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på Killingmos centrale pointe (Killingmo, 

1989), at personligheden er en kompleks struktur, som udvikles fortløbende, hvilket 

implicerer, at den tidlige (præødipale) udviklings strukturelle defekter – traumer, ud-

viklingsarrest m.m. – integreres i den senere udviklede konfliktstruktur. Den præødi-

pale udvikling organiseres ind i den ødipale og udgør her særlige sårbarhedsområder. 

Det vil således være mere korrekt at tale om, at personligheden afspejler forskellige 

kvaliteter (niveauer) på forskellige områder. Der er således ikke tale om enten-eller, 

men om både-og. 

Denne pointe er uhyre central i forhold til den aktuelle case. Som tidligere nævnt, har 

vi nemlig her at gøre med en akut traumatiseret klient, hvilket komplicerer vurderin-

gen af personligheden, fordi der i forbindelse med den akutte traumatisering kan op-

træde regression (Horowitz, 1974; Horowitz, 1980). Vi må således være opmærksom-

me på, at visse træk eller adfærdstendenser ikke nødvendigvis afspejler den ”sædvan-

lige” personlighed, men netop er kendetegnende for den regressive tilstand. Det struk-

turelle niveau er således ikke i sig selv et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag. 

                                                           
21 Denne vurdering har endvidere stor betydning for selve interventionen (Killingmo, 1989; Horowitz, 
1974; Gilliland & James, 1993; Hymer, 1984), idet man ved konfliktniveauet kan forudsætte større 
samarbejde fra klientens side og anvende afdækkende, klarificerende og konfronterende teknikker, 
mens man i forbindelse med deficitniveauet i højere grad må anvende støttende, bekræftende interven-
tioner, hvilket hænger sammen med de grundlæggende problematikker på de to niveauer. I forbindelse 
med konfliktniveauet handler problematikken grundlæggende om konflikt i forbindelse med tilpasnin-
gen mellem selvet og verden. Her er der udviklet et differentieret velkonsolideret selv, mens vi på 
deficitniveau har at gøre med et selv i sin vorden (selv-i-udvikling). Her er der tale om et skrøbeligt 
ikke-velkonsolideret selv, som er truet på selve sin eksistensberettigelse: retten til overhovedet at eksi-
stere (anerkendelse). 
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I overensstemmelse med den valgte psykodynamiske ramme vil vi i det følgende først 

vurdere analysens fund i lyset af den klassiske konfliktmodel og dernæst i lyset af den 

selvpsykologiske forståelse for netop at kunne favne hele den komplekse personlig-

hedsorganisation. 

(1) En klassisk tolkning 
Hvis vi tager udgangspunkt i de præsenterede temaer, ser vi, at skyld er et centralt te-

ma. Iflg. Horowitz (1974) kan skyld ses som udtryk for konflikt eller inkongruens mel-

lem selvidealet og det manifesterede faktiske selv. Skyld dækker således over en kom-

pleks problematik, som dybest set handler om at have forbrudt sig mod et forbud/ideal 

og forudsætter derfor et vist udviklingsniveau.  

Først og fremmest forudsættes en samvittighedsstruktur – superego herunder egoideal 

– som rummer idealer, værdier og normer, som selvet vurderes i forhold til. Desuden 

kræves et sammenhængende selv, idet man logisk må antage, at evnen til at kunne op-

leve skyld nødvendiggør, at man basalt set må have en oplevelse af identitet og konti-

nuitet: en oplevelse af at være identisk med sig selv i tid og rum (Kernberg, 1984). 

Individet må have etableret adskillelse mellem subjekt og objekt, dvs. kunne opleve 

sig selv som adskilt fra omverdenen. Endvidere forudsættes evnen til at opleve primær 

intentionalitet (Killingmo, 1989), dvs. en oplevelse af at selvet kan være ophav til egne 

tanker, følelser, handlinger m.m.: selvet som agent eller subjekt. 

Hvis ikke individet kan opleve sig selv som adskilt subjekt og har et værdisystem at 

vurdere egen adfærd ud fra, synes det lidet plausibelt, at vedkommende vil kunne op-

leve skyld, som udspringer af en reflekteret forholden sig til sin egen adfærd (objektiv 

selverkendelse) i forhold til et værdisystem (idealer, værdier etc.). 

Ud fra disse argumenter kan vi i første omgang antage, at vi har at gøre med en højt 

udviklet personlighedsstruktur. Dette kan yderligere underbygges ved at henvise til, at 

vi i forbindelse med den aktuelle traumatisering kan konstatere en reaktivering af tidli-

gere konflikter eller traumer. Dette kunne tyde på, at vi har at gøre med en konflikt-

struktur (Hymer, 1984): 
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”[en person], som aldrig har udviklet en konsolideret selvstruktur [selv-i-udvikling] vil opleve 

yderligere fragmentering af et allerede skrøbeligt selv, som ikke har etableret en klar identitet 

og klare grænser….. (  ) …. et konsolideret selv [selv-i-konflikt] vil opleve konflikt, som del-

vis skyldes reaktivering af tidligere fortrængte traumatiske situationer, hvor selvet følte hjæl-

peløshed og angst i forbindelse med oplevet fare/trussel.” (vores oversættelse)  

Iflg. Hymer kan vi således ”bruge” reaktivering til at skelne mellem konflikt- og defi-

citstruktur. Denne forståelse er, så vidt vi kan se, problematisk, idet den implicit byg-

ger på en forståelse af personligheden som enten en konflikt- eller en deficitstruktur. 

Her overfor står Killingmos (Killingmo, 1989) og Kohuts (Kohut & Wolf, 1978; Kar-

terud, 1995) mere nuancerede forståelse af personligheden som en kompleks struktur, 

der rummer såvel konflikt- som deficittilstande – jf. personlighedsafsnittet s. 16ff.  

Endvidere taler Kohut (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988) om, at arkaiske selvtilstande 

kan ligge indkapslet i den modne personlighed og reaktiveres ved midlertidig fragmen-

tering, og at fragmentering kan optræde, uanset hvor velkonsolideret selvet er, som 

følge af empatiske svigt (her under traumatiseringer). Reaktivering og fragmentering 

synes således ikke i sig selv at være tilstrækkelige kriterier til en nærmere bestemmel-

se af personlighedens strukturelle udviklingsniveau.  

Samtidig ser vi nemlig i forbindelse med skyldtemaet et tema omkring skam, som af-

spejler en dybere, mere grundlæggende deficitproblematik: eksistensberettigelse. Dette 

kunne være et eksempel på Killingmos pointe (Killingmo, 1989) om, at der under den 

senere udviklede konfliktstruktur kan findes deficitstrukturer, som udgør særlige sår-

barhedsområder ved den senere udviklede konfliktstruktur. I den konkrete case har vi i 

forbindelse med temaet omkring krænkelser og svigt konstateret en mulig narcissistisk 

krænkelse eller forstyrrelse, som relaterer sig til kontante afvisninger i forbindelse med 

at udvise afhængighed og sårbarhed. 

Disse krænkelser kan, som tidligere nævnt, iflg. McCann & Pearlman (1990) føre til 

en forskydning i selvets behovsstruktur i retning af overdreven uafhængighedsbehov. 

Dette kan tolkes som udtryk for udvikling af en kompensationsrolle: et defensivt kom-

promisudtryk, som skal kompensere for den primære defekt. Endvidere ser vi, at denne 
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kompensationsrolle ledsages af dissociation og fortrængning, hvilket muliggør psyko-

logisk overlevelse: undgå disorganisation eller fragmentering af selvet.  

Den kohærente ”teori” om selvet og verden (jf. note 18 s. 46) bevares trods de trauma-

tiske krænkelser på bekostning af visse sider ved selvet og en sårbarhed over for afvis-

ning og periodiske gennembrud (invasion) af det fraspaltede materiale, hvilket resulter 

i en indsnævring af livsudfoldelsen: den tvangsmæssige redderrolle. 

Det er dog væsentligt at bemærke, at kravet eller ønsket om anerkendelse (eksistensbe-

rettigelse) ikke udtrykkes direkte (driftsagtigt), men skjules bag den altruistiske red-

derrolle og så at sige manipuleres frem, ved at personen gør sig fortjent til anerkendel-

sen. Dette kunne tyde på en konfliktproblematik, hvor det ”forbudte” behov ”skjules” 

for personen selv og omgivelserne ved at iklædes en legitim manifestation. 

Formodningen om konfliktstruktur kan yderligere understøttes ved at se på de anvend-

te forsvarsmekanismer og de manifesterede egoressourcer. Her tegner der sig et billede 

af en højt udviklet struktur. Ser vi på forsvarsmekanismerne, kan vi konstatere fore-

komsten af bl.a. fortrængning, falsk altruisme og humor. Disse forsvarsmekanismer 

tyder på en højere strukturel udvikling (Rosenhan & Seligman, 1989; Perry et al., 

1998). Samtidig forekommer mere umodne forsvarsmekanismer, fx tendensen til uda-

geren (acting-out) i forbindelse med voldsom arousal og tab eller krænkelser, idealise-

ring og tendens til dissociation. Her er det dog atter vigtigt at medinddrage den akutte 

tilstand (regression) i vurderingen. 

Ser vi på egoressourcerne, tegner der sig yderligere et billede af en differentieret struk-

tur med mange ressourcer. Vi kan bl.a. konstatere evnen til introspektion, intakt reali-

tetssans – klar afgrænsning mellem indre og ydre – bevidsthed om egne behov, selv-

reflektion (perspektivering), initiativ m.m. Samtidig ser vi en tendens til forvrængede 

samspil (jf. den rigide redderrolle; se fx temaafsnittet s. 36ff), som kunne tyde på for-

styrret empati (McCann & Pearlman, 1990) og en tendens til at forvente, at andre bur-

de kunne aflæse ens behov uden videre. 
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Opsummerende tegner der sig dog et dominerende billede af en personlighedsstruktur 

med mange ressourcer og forholdsvis modne forsvarsmekanismer, hvilket kan tyde på 

en konfliktstruktur, dvs. en neurotisk personlighedsorganisation.  

Dette kan yderligere understøttes ved at skele til samspillet mellem klienten og tera-

peuten, som veksler mellem at være klarificerende, konfronterende og støttende, hvor 

det støttende forekommer i forbindelse med genoplevelser eller kontakt til tidligere 

traumatiske hændelser – fraspaltet eller indkapslet materiale. Dette kan tyde på, at den 

akutte traumatisering skaber kontakt til tidligere deficit-tilstande pga. den spontane 

regression. M.a.o. deficittilstandene træder frem pga. regressionen og vil således ikke 

nødvendigvis afspejle den ”normalt” fungerende personlighed. Det dominerende ind-

tryk tyder således på en neurotisk konfliktstruktur. 

Ser vi nærmere på den neurotiske struktur, kan vi iflg. Shapiro (1965) skelne mellem 

forskellige neurotiske stilarter eller typer ved bl.a. at vurdere den kognitive-affektive 

stil og de dominerende forsvarsmekanismer. 

Som vi har konstateret, forekommer fortrængning som dominerende forsvarsmeka-

nisme samtidig med, at vi har set en tendens til dissociation og mulig konversion22 (jf. 

søvnforstyrrelserne; se fx s. 28 og s. 40). Disse kendetegn kan iflg. Shapiro (1965) og 

Horowitz (1974) tyde på en hysterisk personlighedsorganisation23.  

                                                           
22 Shapiro (1965) og Horowitz (1974) peger på konversion, som kendetegnende for den hysteriske 
personlighed, men iflg. Gabbard (1994) tyder nyere forskning på, at der ikke er tale om, at konversi-
onssymptomer automatisk tyder på denne personlighedstype, idet disse symptomer kan forekomme 
ved andre personlighedstyper og ikke nødvendigvis optræder i forbindelse med den hysteriske type. 
Dette afspejles i DSM-IV (1994), hvor konversionssymptomer figurerer i akse I under konversionsfor-
styrrelser og ikke som en del af den hysteriske personlighed (histrionisk (DSM-IV)). 
 
23 Shapiro (1965) og Horowitz (1974) bruger betegnelsen hysterisk, men beskrivelserne har så vidt vi 
kan se lighedspunkter med hhv. ICD-10´s og DSM-IV´s histrioniske personlighedsstruktur. Iflg. ICD-
10 (1994) er den histrioniske personlighed karakteriseret ved mindst 4 af flg.: (1) dramatiseringsten-
dens, teatralsk holdning, overdrevne følelsesudtryk; (2) suggestibilitet; (3) overfladisk og labilt følel-
sesliv; (4) spændings- og opmærksomhedssøgende adfærd; (5) pseudo-seduktivitet; (6) overdreven 
optagethed af udseende og tiltrækningsevne.  
 
DSM-IV (1994) peger på 5 eller flere af følgende kriterier: (1) oplever ubehag i situationer, hvor 
han/hun ikke er centrum for andres opmærksomhed; (2) interaktioner med andre er ofte kendetegnet 
ved upassende seksuelt forførende eller provokerende adfærd; (3) udviser hurtige skift i og hule følel-
sesmæssige udtryk; (4) søger konstant at tiltrække sig opmærksomhed via sin fysiske fremtrædelse; 
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Her er det dog vigtigt, i lyset af den akutte traumatisering, at pointere at dissociation 

iflg. Classen et al. (1993) er en hyppigt forekommende psykologisk forsvarsreaktion i 

forbindelse med traumatiseringer, hvilket implicerer, at dissociationen ikke nødven-

digvis afspejler en personlighedstendens, men snarere en spontan alment forekom-

mende psykologisk forsvarsmekanisme. Denne problemstilling kan yderligere under-

støttes af forskning (Noyes & Kletti, 1976), som tyder på, at der optræder spontan be-

vidsthedsændring eller dissociation i forbindelse med traumatisering. Dette synes end-

videre at være Levines pointe (Levine, 1990/91). 

På samme måde kan fortrængning både være udtryk for en forsvarsmekanisme og en 

inkongruens mellem bevidsthedstilstand ved henholdsvis indkodning og fremkaldelse 

(Levine, 1990/91). Brugen af forsvarsmekanismer som differentialdiagnostisk kriteri-

um må derfor nødvendigvis inddrage den aktuelle tilstand. Perry et al. (1998) peger 

nemlig på, at forsvarsmekanismer er et vigtigt differentialdiagnostisk redskab, som 

relativt præcist kan bestemme personlighedsorganisationen. Så i sig selv udgør for-

svarsmekanismerne et vigtigt kriterium forudsat, at vi er i stand til at skelne mellem, 

hvad der afspejler en aktuel tilstand, og hvad der kendetegner personligheden.  

Iflg. Shapiro (1965) kan man endvidere inddrage selve den kognitive-affektive kon-

tekst, som forsvarsmekanismen optræder i, idet vi må formode (Shapiro, 1965), at den 

kognitive stil faciliterer brugen af bestemte forsvarsmekanismer. 

                                                                                                                                                                                     
(5) talestilen er kendetegnet ved at være overdreven impressionistisk og mangelfuld mht. faktuelle 
detaljer; (6) udviser selvdramatiserende, teatralske og overdrevne følelsesmæssige udtryk; (7) er sug-
gestibel, dvs. letpåvirkelig; (8) opfatter relationer som mere intime, end de egentlig er. (vores oversæt-
telse) 
 
Samtidig gør Gabbard (1994) opmærksom på, at DSM-IV´s histrioniske personlighedsdiagnose ikke er 
identisk med den klassiske hysteriker, idet den histrioniske betegnelse bruges om klienter, som kan 
indplaceres på et kontinuum, der strækker sig fra den velfungerende klassiske hysteriker til den dårli-
gere histrione personlighed, som udviser en række lighedspunkter med den narcissistiske personlig-
hed. Vi kan således iflg. Gabbard (1994) tale om en differentiering inden for selve diagnosen, hvor 
nogle klienter vil være mere velfungerende end andre (jf. den differentialdiagnostiske vurdering s. 
75ff). 
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Hvis vi ser på selve den kognitive stil (jf. dynamik-afsnittet s. 52), er denne kendeteg-

net ved at være overfladisk og impressionistisk. Vi ser en udbredt tendens til at beskri-

ve verden og selvet ud fra umiddelbare følelsesmæssige indtryk og en mangel på fakti-

ske detaljer. Dette kunne tyde på en manglende evne til at fokusere opmærksomheden 

(koncentration) og en tendens til let at lade sig påvirke og distrahere af det, som umid-

delbart gør indtryk – stor suggestibilitet.  

Samtidig afspejler denne måde at repræsentere verden og selvet på en grundlæggende 

fortrængende stil (Horowitz, 1974). Fx ser vi i samtalen forsøg på at undgå bevidst 

repræsentation af det aktuelle og det aktiverede traume-materiale (fx bilag s. 1 li 22-

28; s. 4 li 9-12; s. 5 li 23-24; s 9. li 37-40). Hvor dette glipper, optræder forsøg på at 

begrænse repræsentationen ved at modvirke oversættelse fra en modalitet til en anden; 

ved at undgå dannelse af associationer og endelig ved decideret dissociation – jf. fx 

beskrivelsen af det aktuelle traume, hvor der bliver beskrevet øjebliksbilleder uden 

følelsesledsagelse, samt lyde og udbrud uden sprogliggørelse. 

Denne stil resulterer iflg. Shapiro (1965) i en tilsvarende hul, substansløs – dvs. flyg-

tig, letpåvirkelig og foranderlig – udifferentieret repræsentation af selvet og verden, 

som er præget af manglende viden og dermed har det karakteristiske hysteriske træk af 

”la belle indifference” (naiviteten). Denne beskrivelse stemmer overens med vores 

iagttagelser – jf. tendensen til udifferentierede sort/hvide oplevelser af moderen og 

vennerne, fastholdelsen af de rigide samspilsmønstre samt den manglende evne til at 

drage logiske konsekvenser i forholdet til kæresten. 

Endvidere er der andre tendenser, som peger i retning af en hysterisk organisation. Fx 

ser vi, at personen er meget levende, histrionisk og opmærksomhedssøgende. Vi ser en 

tendens til at manipulere omgivelserne (forførelse, charme) for at opnå tilfredsstillelse 

af de ”forbudte”, fortrængte behov. 

Her er det i øvrigt interessant, at stræben efter afhængighed og beundring samt en lav 

tolerance mht. følelsesmæssig arousal og dermed en tendens til impulsivitet og udage-

ren (acting-out) netop forbindes med den hysteriske personlighed (Horowitz, 1974, 

Gabbard, 1994). Dette betinger en særlig sårbarhed over for situationer, som fremkal-
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der følelsesmæssig arousal, som fx tabet af en relation, som er kilde til beundring. Det-

te svarer til den konstaterede tendens til at have adskillige impulsive seksuelle relatio-

ner efter bruddet med kæresten.  

Samtidig ser vi, i forbindelse med disse relationer, et tema omkring forførelse, som vi 

tidligere bl.a. har tolket, dels som udtryk for gentagelse af de tidligere krænkelser og 

forsøg på at mestre disse ved at skifte rolle fra den passive forførte til den aktive forfø-

rer, og dels som udtryk for udageren af ødipale fantasier i situationer, hvor personen er 

under pres (Horowitz, 1974; Gabbard, 1994). 

Endelig kan vi ud fra de etablerede interpersonelle relationer og deres karakter se en 

tendens til at etablere overfladiske, ensidige, ”pap-agtige” relationer (Horowitz, 1974) 

centreret omkring rigide komplimentærroller og -temaer, fx redder-offer. Disse relati-

oner afspejler igen den manglende dybde, som karakteriserer hele den hysteriske stil 

(Shapiro, 1965) og giver anledning til en eksistentiel fornemmelse af uvirkelighed 

(Horowitz, 1974). 

Opsummerende ser vi således en række træk, som kan tyde på en hysterisk personlig-

hedsorganisation (Shapiro, 1965; Horowitz, 1974; Gabbard, 1994). Samtidig har vi set, 

at denne personlighedsstruktur tilsyneladende rummer særlige sårbarhedsområder, som 

ikke uden videre kan passes ind i den hysteriske organisation. 

En måde at integrere disse dybere lag i vurderingen af personlighedsorganisationen vil 

være at tolke det samme materiale i lyset af den bredere selvpsykologiske ramme. 

(2) En selvpsykologisk tolkning 
Ud fra den selvpsykologiske ramme vil vi skifte fokus og vurdere personligheden i 

forhold til selvet og selvobjekterne. Her vil vi se nærmere på selvets status – velkonso-

lideret, skrøbeligt etc. – og på kvaliteten af selvobjektrelationerne. 

Hvis vi tager udgangspunkt i en vurdering af selvet, kan vi umiddelbart, med henvis-

ning til ovenstående klassiske tolkning, konstatere, at vi tilsyneladende har at gøre med 

et velkonsolideret kohærent selv. Dette kan understøttes af, at vi har set, at der over-

ordnet er tale om en klar adskillelse mellem subjekt og objekt – differentiering mellem 
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selv og anden – en oplevelse af at være en selvstændig eksisterende entitet (subjekt), 

adskillelse mellem indre og ydre (realitetstestning), en oplevelse af identitet (kontinui-

tet i tid og rum; historicitet) og en oplevelse af at være ophav til egne tanker, følelser 

etc.: oplevelsen af at være agent (evnen til primær intentionalitet) (Killingmo, 1989). 

Endvidere er Anne i stand til at formidle en sammenhængende fortælling om sig selv. 

Vi er i stand til at forstå hende som én person, hvilket iflg. Kernberg (1984) er udtryk 

for klar identitet (stabilitet i selvbilledet/selvoplevelsen) og kohæsion, som netop af-

spejler et velkonsolideret kohærent selv, svarende til en neurotisk personlighedsorga-

nisation (konfliktniveauet (Killingmo, 1989)). 

Samtidig med dette overordnede ”billede” ser vi en tendens til midlertidige brud på 

kontinuiteten og sammenhængen i selvoplevelsen. Dette kommer til udtryk i form af 

vekslende selvoplevelser, som vi vil karakterisere som hhv. ”den idealiserede redder”, 

”den histrione forfører” og ”det devaluerede sårede selv”(jf. fig. s. 63). 

Disse selvtilstande eller selvoplevelser synes at have karakter af modstridende eller 

komplementære selvoplevelser, som kan afspejle en mulig vertikal spaltning på selvet, 

hvor dissocierede modstridende selvoplevelser eksisterer uafhængigt af hinanden, dvs. 

uden forbindelse og indflydelse på hinanden (Karterud, 1995), hvilket netop muliggør 

forekomsten af modstridende selvoplevelser.: 
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Selvet:   

Det ”falske” tilpassede selv  Det ”ægte” selv 

   

”den idealiserede redder”  ”det devaluerede sårede selv” 

- altruistisk, selvopofrende  - fordømmende, bitter, ” egoistisk” (have egne behov) 

- autonom, uafhængig  - afhængig 

- værdsat, anerkendt  - værdiløs, ikke anerkendt, skamfuld, ”forkert”, ”de-
fekt”, ensom (psykologisk isolation) 

- ansvarlig, fornuftig moralsk korrekt  - uansvarlig,  

- målrettet  - tomhed, ingen mål/retning i sit liv 

- ”selvtilstrækkelig”  - utilstrækkelig 

   

”den histrione forfører”   

- forførende, charmerende  - føle sig ”forført” (krænket, udnyttet, forladt, afvist, 
bedraget) 

- sjov, frejdig, vital, glad  - føle sig drænet for energi, ”død” (tom), trist, deprime-
ret 

- overfladisk, ”hul”  - dybde, autenticitet 

- nem, føjelig, stiller ingen krav,  - trængende (arkaiske behov) 

- tilpasset (”kamæleon” = tage”form/farve” efter omgi-
velsernes (ydre) krav) 

  

   

fremtrædelse  fremtrædelse 

usårlig, uafhængig, ”perfekt”, begæret, ”stor”, levende, 
”særlig” 

 såret, trængende, afhængig, afmægtig, hjælpeløs, 
svigtet, værdiløs (ingen eksistensberettigelse), raseri 

   

(falsk, grandios facade)   (devaluerede ”ægte” selv) 

   

vertikal spaltning på selvet 

 
I overensstemmelse med forståelsen af personligheden som en kompleks struktur, der 

rummer forskellige strukturelle niveauer (konflikt- og deficitniveauet (Killingmo, 

1989), som afspejler forskellige selvtilstande og dermed måder at være til stede i ver-

den på (orientering/rettethed (selv-verden)) – jf. personlighedsafsnittet s. 16ff – kan vi 

her tale om, at denne personlighed afspejler netop denne kompleksitet, hvor ”den idea-

liserede redder” og ”den histrione forfører” kan afspejle en mere velfungerende per-

sonlighedsorganisation svarende til konfliktniveau (neurotisk organisation – jf. den 
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klassiske tolkning s. 55ff), mens ”det devaluerede sårede selv” synes at afspejle dybere 

strukturelle defekter eller selvskader (deficitniveauet) (Karterud, 1995). 

Vi kan således nuancere vores ”billede” af personligheden i forhold til den klassiske 

tolkning og søge at integrere de dybere selvskader (patologiske selvtilstande) i bestræ-

belserne på at skabe et sammenhængende ”billede” af personligheden, som kan favne 

eller rumme helheden: konflikt- og deficitniveauet. Samtidig er det dog forstat nød-

vendigt at medinddrage den akutte tilstand, da klientens fremtrædelse er betinget såvel 

af personligheden som den aktuelle tilstand (akut traumatiseret). 

Det kan således tænkes, at den akutte traumatisering har medført en midlertidig regres-

sion (fragmenteringstilstand) i selvet (Horowitz, 1980) – jf. temaafsnittet s. 34 og dy-

namikafsnittet s. 45ff – som kan føre til en reaktivering af tidligere fortrængte eller 

fraspaltede arkaiske selvtilstande (”det devaluerede sårede selv”) (Wolf, 1988; Kohut 

& Wolf, 1978). De modstridende selvtilstande kan således bero på den akutte tilstand, 

som midlertidigt skaber kontakt til ”det devaluerede sårede selv”, og behøver nødven-

digvis ikke at afspejle den måde, personligheden sædvanligvis fungerer på. 

M.a.o. kan vi ikke umiddelbart afgøre, hvorvidt den skrøbelige kohæsion skyldes per-

sonlighedsmæssige forhold eller er betinget af det akutte traume. Således kan det ikke 

udelukkes, at Anne under ”normale” omstændigheder vil fungere på et niveau, der af-

spejler en neurotisk organisation (kohæsion, kontinuitet, etc.). 

Samtidig må vi dog konstatere, at denne tilstand af kohæsion etc. er skrøbelig, hvilket 

kan underbygge formodningen om tilstedeværelsen af selvskader (strukturelle defek-

ter), som er indlejret i den senere personlighedsudvikling og gør personligheden særlig 

sårbar og fragmenteringstruet på visse områder (Killingmo, 1989). 

Denne forståelse af Annes personlighed kan understøttes af, at fragmenteringen og 

manifestationen af modstridende selvoplevelser netop optræder reaktivt, dvs. som re-

aktion på brud på reale signifikante selvobjektrelationer (empatiske svigt eller narcissi-

stiske krænkelser fra selvobjekterne) – se fx bilag s. 2 li 5-7; s. 4 li 16-24; s. 5 li 25-26.  

 63



 

Det synes således plausibelt, at vi her har at gøre med en skrøbelig kohæsion, hvor 

empatiske svigt potentielt rummer en trussel mod selvets integritet (disorganisation) og 

skaber en midlertidig fragmenteringstilstand (regressiv tilstand præget af mindre grad 

af kohæsion) i selvet, som netop manifesteres ved en ændret selvoplevelse og måde at 

orientere sig i verden på (rettethed/orientering). 

Denne midlertidige kontakt til det fraspaltede, devaluerede sårede selv er forbundet 

med intense følelser af hjælpeløshed, værdiløshed og rædsel (angst for disintegration 

af selvet/psykisk død (Wolf, 1988; Karterud, 1995)) – jf. traumeafsnittet s. 8ff og per-

sonlighedsafsnittet s. 24ff – og mobiliserer forskellige forsvarsforanstaltninger (Wolf, 

1988) med henblik på at ophæve den aversive tilstand og genskabe en vis grad af ko-

hæsion.  

Vi ser, at Anne i forbindelse med at svigte redderrollen og komme i kontakt med det 

devaluerede sårede selv oplever skyld – voldsomme selvbebrejdelser – og skam, hvil-

ket kan forstås som forsøg på at fordømme og fortrænge det sårede selv og skabe ko-

hæsion ved at genetablere den vertikale spaltning på selvet (dissociation) og fortrænge 

det sårede selv – jf. dynamikafsnittet s. 46ff. 

Formodningen om et kohærent, men skrøbeligt selv kan endvidere understøttes ved at 

se nærmere på selvets udviklingshistorie, som den træder frem på baggrund af Annes 

fortælling. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en rekon-

struktion, som nødvendigvis ”farves” af den aktuelle tilstand (jf. Levine (1990/91) og 

Christianson (1994) om tilstandsafhængig hukommelse; se note 16 s. 32). 

Ser vi nærmere på Annes livshistorie, tegner der sig et billede af en person, som har 

oplevet en række alvorlige svigt (narcissistiske krænkelser (Parson, 1988; Kohut & 

Wolf, 1978)) i sit liv. Disse svigt har karakter af såvel deciderede traumatiske hændel-

ser – faderens voldelige overgreb, stedmoderens seksuelle krænkelser, omsorgsperso-

nernes svigt i forbindelse med cykelulykken, og bruddet med kæresten – som mere 

subtile vedvarende svigt fra signifikante selvobjekter (moderen, vennerne), dvs. for-

vrængede (ikke-empatisk afstemte) responser på selvets/Annes behov. 
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Tager vi udgangspunkt i relationen til moderen, kan vi iflg. Kohut (Kohut & Wolf, 

1978; Wolf, 1988; Karterud, 1995) tale om, at moderen pga. egne psykiske problemer 

(selvskader (narcissistiske forstyrrelser)) har været ude af stand til at reagere adækvat 

på selvets behov. Fx har moderen ikke formået at spejle selvets grandiose pol, idet hun 

ved sin ligegyldighed eller manglende emotionelle tilgængelighed over for Anne (se 

bilag s. 5 li 25-26) ikke har formået at give hende den eksistentielle anerkendelse af at 

være: at have eksistensberettigelse. Anne er ikke blevet bekræftet og anerkendt i sig 

selv. 

I stedet har anerkendelsen været forvrænget, dvs. ikke empatisk afstemt efter Annes 

behov (grundlæggende anerkendelse af selvets selvstændige eksistens), men reduceret 

til en anerkendelse af selvets frembringelser (tilfredsstillelse af moderens behov) og 

betinget af en egentlig identifikation med moderens behov (identifikation med aggres-

soren (Herman, 1995) ) – jf. bilag s. 4 li 16-28.  

Dette har betydet, at manglende identifikation med moderens behov (alter-ego funkti-

on/sammensmeltning (merger)) (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988)) potentielt rummer 

en oplevet trussel mod selvets eksistens (tab af selvunderstøttende selvobjekt) (Kohut 

& Wolf, 1978) – jf. Annes stærke forpligtelse til at ”redde” moderen og de intense 

skyld-/skamfølelser i forbindelse med at sætte egne behov over moderens. 

Disse fund kan forklare forekomsten af det manifesterede intense, påtrængende behov 

for at blive/gøre sig fortjent til beundring eller anerkendelse som udtryk for, at patolo-

giske selvtilstande (overstimulering, understimulering, overbebyrdelse etc. af selvet 

(Kohut & Wolf, 1978)), som udspringer af empatiske svigt, har præget personligheden 

i retning af en spejlingshungrende karakter. 

Her kan vi iflg. Dideriksen (1998) tale om en mulig defensiv identifikation med ag-

gressoren (moderen), idet denne identifikation kan ses som forsøg på at modvirke trus-

len om disintegration (fragmentering af selvet) i forbindelse med de traumatiske svigt 

fra moderens side, som potentielt rummer en trussel om tab af signifikant selvobjektre-

lation. Fx ser vi, at Anne er overbevist om, at hun bærer skylden for moderens svigt 
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(hun er ikke god nok), og samtidig har hun tendens til at fordømme sig selv og opleve 

værdiløshed i forbindelse med at have behov for en emotionelt tilgængelig mor.  

Dette kan forstås som udtryk for, at det oprindelige traume (emotionelt eller psykisk 

utilgængelig mor) integreres i personligheden. Annes forsøg på at blive sig selv 

(grundlæggende eksistentiel anerkendelse af selvet) bliver i relationen til moderen 

mødt med et fravær (objekttab) eller mangel på empati, hvilket iflg. Dideriksen (1998) 

resulterer i forstyrrelser i selvfølelsen og oplevelser af indre tomhed, der fører til ud-

vikling af ”som-om” adfærd (føjelighed) og svækket evne til at være alene. 

Endvidere ser vi svigt i forbindelse med selvobjektets idealiserede funktion, idet mo-

deren dels ikke formår at dække Annes behov for en idealiserbar omsorgsfuld foræl-

dreskikkelse og dels svigter mht. optimal frustration af de arkaiske behov, som skal 

muliggøre yderligere differentiering af den psykiske struktur via omdannende interna-

lisering (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988) – jf. moderens ligegyldighed og manglen-

de engagement (bilag s. 5 li 25-28). 

Disse svigt har tilsyneladende ført til en svækkelse i den psykiske struktur mht. selvets 

evne eller kapacitet til selvregulering – fx impulskontrol – jf. tendensen til udageren 

(acting-out) i forbindelse med skuffelse over et idealiseret selvobjekt (faderen) og tab 

af signifikant selvobjektrelation (kæresten) (jf. fx bilag s. 8 li 20, s. 9 li 8-10 (om fade-

ren). 

De sunde narcissistiske bestræbelser på selvhævdelse, autonomi etc. (den grandiose 

pol) og behovet for en idealiseret mor bliver således ”farlige”, idet de dybest set er 

forbundet med en trussel mod selvets eksistens. Disse sider af selvet må således for-

nægtes for at bevare selvobjektrelationen og beskytte det narcissistisk krænkede selv.  

I første omgang fører dette til en horisontal spaltning på selvet, hvor den grandiose pol 

i vid udstrækning fortrænges samtidig med, at behovene for den idealiserede mor for-

nægtes – jf. Annes selvopofrelse (se fx bilag s. 3 li 34-40) og oplevelsen af en klar 

kontrast (konflikt) mellem den indre selvoplevelse og den ydre fremtrædelse (se fx 

bilag s. 4 li 30-34; s. 10 li 31-37). 
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Samtidig ser vi en tendens til at kompensere og genoprette den indre balance i selvet 

ved at styrke den idealiserede pol – jf. den intense indre forpligtelse til at agere ”den 

idealiserede redder”. Vi kan således iflg. Kohut (Hansen, 1994) tale om, at den mang-

lende primære anerkendelse fra det spejlende selvobjekt fører til dels en forskydning i 

kerneselvets balance (overudvikling af den idealiserede pol) og dels udvikling af se-

kundære forsvarende og kompenserende strukturer, som skal ”dække” over og kom-

pensere for den primære defekt (jf. den nævnte horisontale og vertikale spaltning på 

selvet). 

Endvidere kan vi iflg. Modell (1975) forstå styrkelsen af den idealiserede pol – den 

indre forpligtelse til at redde og opføre sig ansvarligt og selvopofrende som en ”ideali-

seret mor” – som en pseudofrigørelse eller -separation (uafhængighed), hvor skuffel-

sen over det idealiserede selvobjekt (mor) fører til dekateksering (tilbagetrækning af 

investeret narcissistisk libido) af selvobjektet og en kompenserende udvikling af en 

falsk selvtilstrækkelighed (uafhængighed). Anne bliver sin egen ”mor”. 

Ud over den horisontale spaltning kan vi således tale om en mulig vertikal spaltning på 

selvet (Karterud, 1995). Fortrængningen af den grandiose pol ledsages af en spaltning 

på selvet (dissociation) og en udvikling af en sekundær- struktur – det falske, tilpasse-

de selv (”den idealiserede redder” og ”den histrione forfører”) – som i vid udstrækning 

er ”formet” efter omgivelsernes krav (mors behov) og samtidig beskytter det sårede 

selv mod yderligere traumatiseringer (overvældende frustrationer/svigt) og kompense-

rer for de strukturelle defekter (fortrængte uopfyldte og ikke-modificerede arkaiske 

behov): 

 67



 

 

 ”det falske selv” ”det sårede selv” 
(det ”ægte” selv) 

 
 
 
 
 
 
 

”redder-
rollen” 

den  
idealiserede 
pol 

den 
grandiose 
pol 

”forføreren” 
(histrion) 

 

- værdiløshed, lavt selvværd 
- manglende vitalitet, tom 
 

 - uafhængig 
- selvtilstrækkelig 
 
- ”stor” 
- målrettet 
- selvværd 
- vitalitet 

 
- horisontal spaltning  
 

 
-fortrængte, utilfredsstillede 
arkaiske narcissistiske behov 
knyttet til moderens ikke-
adækvate responser på sel-
vets behov (empatiske svigt)

 

 

  - vertikal spaltning 
 

 [efter Karterud (1995)] 

 

Spaltningen på selvet gør det muligt at overleve psykologisk ved at indkapsle det såre-

de selv og dække over den primære defekt ved at fremtræde som om, selvet er uaf-

hængigt og selvtilstrækkeligt, og dermed skjule de egentlige ekskommunikerede behov 

(Modell, 1975). Samtidig bevirker spaltningen, at der ikke er forbindelse mellem det 

falske selv og det sårede selv.  

Det betyder, at den ydre grandiose facade – uafhængig, selvtilstrækkelig etc. – eksiste-

rer parallelt med og dækker over en dybt følt (indre) værdiløshed, intens grådighed 

(arkaiske behov), afhængighed, tomhed etc. (jf. Annes udsagn om at måtte skjule sit 

sande selv – se fx bilag s. 10 li 31-37). Denne tilstand gør det muligt at manifestere de 

modstridende selvoplevelser – idealisering  devaluering af selvet; føle sig ”stor”  

føle sig ”lille”. 

Denne forståelse af den ydre fremtrædelse som falsk kan understøttes af, at såvel ”red-

derrollen” som ”den histrione forførerrolle” synes at have karakter af ”hule” roller, 
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som selvet er distanceret i forhold til eller uengageret i, i den forstand at vi her kan tale 

om, at disse udtryk står i skarp kontrast til det ”ægte” sårede selv. Fx ser vi i forbindel-

se med redderrollen, at der er tale om en rigid, overdreven selvopofrelse, som står i 

skarp kontrast til de egentlige behov for selv at blive ”reddet” og være afhængig og 

trængende. Tilsvarende giver Anne udtryk for, at hun indeni føler sig deprimeret, såret 

etc., men at hun er nødt til at fremstå som levende, sjov etc. for at bevare tilknytningen 

til vennerne (jf. bilag s. 4 li 30-34). 

Der kan således være tale om en pseudo-autonomi, som dybest set dækker over en in-

tens afhængighed og påtvunget falsk uafhængighed pga. de omfattende empatiske 

svigt fra de primære selvobjekter – jf. bilag s. 3 li 29-40. Samtidig kan disse sider af 

selvet forstås som forbundet med intens rædsel for retraumatisering (Herman, 1995), 

hvilket netop fører til en nødvendig føjelighed og distanceren sig i forhold til andre og 

en undgåelse af nærhed – jf. fx bilag s. 7 li 1-10). 

Dette kan understøttes af, at Anne fremtræder hul og overfladisk i denne tilstand (di-

stanceret og uengageret, se fx bilag s. 1), hvilket netop kan afspejle, at denne tilstand 

er falsk og ikke i kontakt med det sande selv – en vertikal spaltning på selvet, som re-

sulterer i fraspaltning af det sande selv og etablering af et falsk ”som om selv”, der, 

som nævnt, kompenserer for den primære defekt eller mangel. 

Endvidere kan vi, som nævnt, forstå de voldsomme følelsesmæssige reaktioner (selv-

fordømmelse) i forbindelse med at svigte redderrollen som udtryk for, at dette svigt 

udgør en trussel mod selvets eksistens, idet Annes eksistensberettigelse (eksistentielle 

anerkendelse) er forankret i netop denne rolle – jf. temaafsnittet s. 34ff og dynamikaf-

snittet s. 46ff.  

Redderrollen er således udtryk for falsk altruisme, som i højere grad er rettet mod at 

manipulere omgivelserne til at udføre nødvendige selvobjektfunktioner – her: kom-

pensere for den manglende primære anerkendelse og samtidig skjule de egentlige be-

hov – fremfor en egentlig ”ægte” interesse i at redde andre.  
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Her kunne man tale om, at de omfattende svigt fra de primære selvobjekter har med-

ført, at Anne så at sige ”hænger fast” i en række arkaiske selvtilstande/behov (Kohut & 

Wolf, 1978), som betinger, at andre mennesker ikke opleves som selvstændige subjek-

ter (objekter)24 men som selvobjekter, hvilket netop kommer til udtryk ved redderrol-

len og ved de overfladiske venskaber, som ikke afspejler modne gensidige relationer, 

men netop tilfredsstillelse af de arkaiske behov (beundring, anerkendelse etc.) (jf. dy-

namikafsnittet s. 46ff). 

Tilsvarende kan ”den histrione forfører” forstås som en kompensation for det for-

trængte sårede selv. Også her er der tale om en falsk ”som-om” facade, hvor forførel-

sen tjener til at tilfredsstille de grundlæggende narcissistiske behov (Karterud, 1995; 

Wolf, 1988) fremfor egentlige modne seksuelle behov – se fx bilag s. 4 li 37-42; s. 11 

sidst i li 8. (jf. tendensen til at seksualisere sine relationer (se fx temaafsnittet s. 41-43 

og dynamikafsnittet s. 49). 

Det ”falske” selv tjener således til at skabe balance i selvet ved at kompensere for de 

grundlæggende selvskader (traumatiske svigt). Samtidig understøtter de umodne selv-

objektrelationer antagelsen om, at der her er tale om falske ”udvækster” på selvet (se-

kundær-strukturer), som ikke afspejler kerneselvet, men er betinget af ydre nødven-

dighed (omgivelsernes krav). 

Netop fordi det falske selv ikke er forankret i kerneselvet, fremtræder både redderen 

og forføreren ”hule” og tomme (pseudo-vitalitet, -altruisme, uafhængighed etc.), hvil-

ket præger såvel selvoplevelsen som relationerne til signifikante andre (moderen, ven-

nerne). Dette kan afføde den karakteristiske histrione fremtrædelse (Shapiro, 1965) – 

jf. den klassiske tolkning s. 60-61 – præget af bl.a. overfladiskhed, pap-agtige/”fattige” 

oplevelser af egne følelser og andre mennesker. 

I modsætning til den klassiske tolkning tyder denne vurdering imidlertid på, at den 

histrione fremtrædelse blot er en manifestation (sekundær-struktur) af et strukturelt 

                                                           
24 Bemærk at der er tale om en følelsesmæssig eller oplevelsesmæssig erkendelse; ikke en intellektuel. 
Dvs. personen kan erkende andre som selvstændigt eksisterende subjekter på det intellektuelle plan 
men ikke følelsesmæssigt. 
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narcissistisk skadet selv. Iflg. Kohut (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988) tyder tilstede-

værelsen af et kohærent, men skrøbeligt, selv nemlig på, at vi har at gøre med en nar-

cissistisk personlighedsorganisation, idet forekomsten af et kohærent selv kan bruges 

som et differentialdiagnostisk kriterium. 

Ud fra det billede, der tegner sig af personligheden på grundlag af denne tolkning, kan 

vi tale om en personlighed, som er karakteriseret ved en vis ustabilitet i selvoplevelsen 

(identiteten (Kernberg, 1984)), ustabile (svingende) oplevelser af objekterne (ambiva-

lens) og en tendens til at etablere impulsive, overfladiske, ustabile relationer. Endvide-

re har vi set tegn på svækket impulskontrol – jf. tendensen til at udagere (acting-out) 

aggressivitet i forbindelse med oplevede empatiske svigt (fx skuffelsen over faderen, 

bruddet med kæresten). 

Disse fund kan iflg. Kernberg (1984) og Gabbard (1994) tyde på en mulig borderline-

struktur, der bl.a. er karakteriseret ved manglende identitetsintegration (diffuse, mod-

stridende selvoplevelser/selvbilleder), impulsive og ustabile relationer (svingende fra 

ekstrem idealisering  total devaluering), affektiv instabilitet og svækket impulskon-

trol (aggressivitet/vrede) –for en nærmere beskrivelse af borderlinestrukturen se fx det 

differentialdiagnostiske afsnit s. 81ff samt Gabbard (1994) og Kernberg (1984).  

Samtidig pointerer Kohut (Parson, 1988; Kohut & Wolf, 1978), at tilstedeværelsen af 

en vis grad af kohæsion udelukker, at der kan være tale om en borderline-struktur, da 

denne iflg. Kohut (Parson, 1988; Kohut & Wolf, 1978) netop er kendetegnet ved per-

manent fravær af et kohærent selv. 

M.a.o. har borderline-strukturen iflg. Kohut ikke udviklet et konsolideret selv, men er 

karakteriseret ved et fragmenteret selv, hvilket netop giver anledning til såvel ustabili-

tet i selvoplevelsen (selvbilledet/identiteten) som i objektoplevelsen. 

Som vi har konstateret, er der her tale om tilstedeværelsen af et kohærent selv, som 

dog udviser skrøbelighed mht. at opretholde sin kohæsion i forbindelse med oplevede 

 71



 

empatiske svigt. Dette tyder iflg. Kohut (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988) snarere på 

en narcissistisk struktur25.  

Denne skrøbelighed åbner nemlig mulighed for forekomsten af de manifesterede mod-

stridende selvoplevelser – labilitet: fra idealisering  devaluering af selvet/anden, idet 

oplevede empatiske svigt fra selvobjekterne momentant fører til en regression i selvet 

(midlertidig fragmentering) (Wolf, 1988). Den regressive tilstand rummer potentielt en 

trussel mod selvets integritet (disorganisation) og skaber kontakt til og reaktiverer for-

trængte eller fraspaltede selvtilstande, som afspejler en arkaisk måde at være til stede i 

verden på (oplevelse af selv og anden) og arkaiske behov (Wolf, 1988).  

Samtidig vil skrøbeligheden udelukke, at der kan være tale om en neurotisk organisa-

tion, da denne iflg. Kohut (Kohut & Wolf, 1978) og Kernberg (1984) er karakteriseret 

ved et velkonsolideret selv, som ikke afspejler samme grad af midlertidig ustabilitet i 

selvoplevelsen og skrøbelighed i forbindelse med empatiske svigt. Endvidere vil den 

neurotiske organisation afspejle mere modne selvobjektrelationer (Wolf, 1988; Kohut 

& Wolf, 1978) – jf. den klassiske tolkning s. 57-58. 

Det synes således plausibelt, at vi på baggrund af denne vurdering kan tale om en mu-

lig grundlæggende narcissistisk personlighedsorganisation, hvor den histrione frem-

trædelse har karakter af en sekundærstruktur (forsvarende/kompenserende struktur). 

                                                           
25 I modsætning til Kernberg (Kernberg, 1984; Gabbard, 1994), som ser borderline-strukturen som den 
grundlæggende personlighedsorganisation for såvel den narcissistiske, borderline, som den psykotisk 
personlighed, skelner Kohut (Kohut & Wolf, 1978; Wolf, 1988; Parson, 1988) mellem psykotisk, bor-
derline og narcissistisk personlighedsorganisation, idet både den psykotiske struktur og borderline-
strukturen her er kendetegnet ved permanent fravær af et kohærent selv (fragmenteret), mens den nar-
cissistiske struktur er karakteriseret ved tilstedeværelsen af et kohærent om end skrøbeligt selv, som er 
yderst sårbart over for empatiske svigt fra selvobjekterne og midlertidigt kan udvise fragmente-
ring/disorganisation som følge af brud på selvobjekt-relation (empatiske svigt fra selvobjektet). 
 
Iflg. DSM-IV (1994) udviser den narcissistiske struktur en række lighedspunkter med såvel den histri-
one struktur som med borderline-strukturen. Det kan derfor være yderst vanskeligt at skelne. I mod-
sætning til borderline-strukturen, som også er kendetegnet ved bl.a. opmærksomhedssøgende, manipu-
lerende adfærd og hurtige skiftende følelser, er den narcissistiske struktur ikke præget af selvdestruktiv 
adfærd, aggressive brud på nære relationer og kroniske følelser af tomhed og identitetsforvirring. Mht. 
differentiering mellem den histrioniske og den narcissistiske struktur peger DSM-IV (1994) på for-
skelle i opmærksomhedssøgningen, hvor den histrione blot ønsker opmærksomhed, selv hvis dette 
implicerer, at individet må fremstå som svagt eller afhængigt, så ønsker den narcissistiske personlig-
hed opmærksomhed/beundring for sin grandiositet.  
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I modsætning til den klassiske tolkning, som således har fokuseret på en forståelse af 

selve kompromisudtrykket (sekundærstrukturen) – i klassisk terminologi: løsningen på 

den intra-psykiske konflikt mellem de ”forbudte” behov/ønsker, egoidealet og omgi-

velsernes krav – åbner denne udlægning mulighed for at forstå, hvorfor ”løsningen” 

blev en histrion fremtrædelse, ved så at sige at fange den dynamik, som betinger fore-

komsten af netop dette kompromisudtryk eller denne fremtrædelse. 

Herved skabes et mere helhedsorienteret billede af personligheden, samtidig med at 

personlighedens kompleksitet betones. Endvidere peger denne udlægning på vigtighe-

den af at foretage en meget omhyggelig vurdering af personligheden. 

Efter denne analyse vil vi i det følgende skifte fokus fra det strukturelle niveau til det 

deskriptive (fremtrædelse) og se nærmere på, hvilken diagnose vi kan stille mht. An-

nes personlighed ud fra de diagnostiske apparater (ICD-10 (1994) og DSM-IV (1994). 

Differentialdiagnostisk vurdering 
I modsætning til den netop afsluttede strukturelle analyse er de diagnostiske systemer 

(ICD-10 og DSM-IV) kendetegnet ved at være ateoretiske deskriptive typificeringer af 

personligheden på baggrund af klientens manifesterede adfærdstræk (personlighedens 

fremtrædelser). 

Som allerede antydet i analyseafsnittet (jf. den klassiske og den selvpsykologiske tolk-

ning s. 55ff) kan vi ud fra Annes personlighedsmæssige manifestationer (udtryk, ad-

færd) ifølge de deskriptive diagnosesystemer umiddelbart overveje tre forskellige di-

agnoser: nemlig hhv. histrionisk, narcissistisk og/eller borderline personlighed.  

Ser vi på den histrioniske personlighed, vil denne iflg. ICD-10 (1994) være karakteri-

seret ved emotionel labilitet og overfladiskhed, tendens til at optræde dramatisk og 

teatralsk, overdrevne følelsesudtryk, letpåvirkelighed, egocentricitet, forfængelighed, 

selvoptagethed (manglende tanke for andre), ekstrem sårbarhed og vedvarende søgen 

efter spænding i tilværelsen, anerkendelse og opmærksomhed. 
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Tilsvarende taler DSM-IV (1994) om en personlighed, der er præget af en karakteri-

stisk tendens (pervasive pattern) til overdreven emotionalitet og opmærksomhedssøg-

ning. Denne personlighedsdiagnose er kendetegnet ved tilstedeværelsen af mindst 5 af 

følgende kriterier:  

1. at personen føler ubehag i situationer, hvor hun/han ikke er genstand for andres opmærk-

somhed;  

2. at samspillet med andre ofte er præget af upassende seksuelt forførende eller provokeren-

de adfærd;  

3. at personen udviser hurtige skift i sine følelsesmæssige udtryk, og at disse forekommer 

hule;  

4. at personen anvender sit udseende til at tiltrække sig opmærksomhed; 

5. at den kognitive stil er præget af indtryk og mangel på detaljer; 

6. at personen er dramatisk, teatralsk og overdreven i sine følelseudtryk;  

7. at personen er letpåvirkelig; 

8. at personen har tendens til at fejlvurdere relationer som mere intime, end de egentlig er. 

(DSM-IV (1994), vores oversættelse) 

Med henvisning til analyseafsnittet (s. 31ff) kan vi umiddelbart konstatere, at en del af 

disse træk passer på Annes udtryk – jf. den klassiske tolkning s. 55-60 – fx tendensen 

til at udvise overfladisk og labil emotionalitet, tilbøjeligheden til at fremstå teatralsk, 

hendes føjelighed (letpåvirkelig), hendes kognitive stil, hendes behov for opmærk-

somhed/beundring og hendes tendens til at seksualisere sine relationer og vurdere dis-

se som mere intime, end de egentlig er (jf. forholdet til kæresten). 

Samtidig er der træk, der ikke stemmer overens med dette billede af den histrioniske 

personlighed, fx ser vi, at Anne er utrolig hjælpsom og opmærksom på sine medmen-

nesker (jf. redderrollen) grænsende til det selvopofrende. 

Her er det i øvrigt interessant at inddrage Gabbards forståelse af den histrioniske diag-

nose (Gabbard, 1994), som dækkende et kontinuum, der stækker sig fra den velfunge-

rende klassiske hysteriker (fallisk) til den dårligere histrioniske personlighed (oral), 

som nærmer sig den narcissistiske personlighed eller borderline-personligheden: 
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hysterisk histrionisk
- kontrolleret & afgrænset emotionalitet - overdreven og generaliseret emotionalitet 
- seksualiseret ekshibitionisme & behov for at blive 

elsket 
- grådig ekshibitionisme med en krævende oral kvali-

tet, der er kold og mindre engageret 
- god impulskontrol - generaliseret impulsivitet 
- raffineret/subtil appellerende - grel, primitiv, upassende og distanceret forførelse 

forførelse 
- ambitiøs & konstruktivt konkurrerende - uden mål/ambitioner, hjælpeløs (passivt manipu 

lere andre til at tilfredsstille behov)- 
- modne triadiske objektrelationer (ødipale temaer) - primitive dyadiske objektrelationer, som er kende-

tegnet ved dependens, masochisme og paranoia 
(præødipal fiksering; dyadiske problemstillinger) 

- tåler separation fra kærlighedsobjekt - at blive afvist eller forladt af kærlighedsobjektet 
fører til overvældende separationsangst 

- strengt super-ego & tvangspræget forsvar - svagt super-ego & dominans af primitive forsvars-
mekanismer, fx splitting, idealisering 

- seksualiserede overføringsønsker udvikles gradvist 
og opleves som urealistiske (ego-dystone) og med-
fører skamfølelser  
(intakt realitetstestning) 

- intense seksualiserede overføringsønsker udvikles 
hurtigt og opleves som realistiske (ego-syntone)  
(forstyrret evne til realitetstestning) 

 
 
 

 

fællesstræk:  
labil og hul emotionalitet, opmærksomhedssøgende adfærd,  

forstyrret seksualitet, dependens, hjælpeløshed 
og selvdramatisering 

(Gabbard, 1994; vores oversættelse) 

Denne forståelse26 peger på nødvendigheden af at kunne foretage en vurdering af, hvor 

intense eller markante de enkelte symptomer er: jo større labilitet, impulsivitet og 

åbenlys forførelse, jo større sandsynlighed for den histrioniske personlighed (Gabbard, 

1994) og dermed en dårligere (mindre velfungerende, mere primitiv) personlighedsty-

pe end den velfungerende hysteriker. DSM-IV (1994) åbner imidlertid ikke mulighed 

for en sådan gradueret vurdering, da diagnosen alene betinges af forekomsten af 5 eller 

flere af de 8 diagnostiske kriterier. Tilgengæld er det muligt at give klienten flere di-

agnoser. 

Som vi har set (jf. analysen s. 61ff), kan Annes manifesterede personlighedstræk end-

videre tyde på narcissistiske træk eller evt. borderline-træk. Iflg. DSM-IV (1994) er 

den narcissistiske personlighed kendetegnet ved en udpræget tendens (pervasive pat-

                                                           
26 Gabbards skelnen mellem hhv. den velfungerende hysteriker og den dårligere histrioniske person-
lighed (Gabbard, 1994) er i overensstemmelse med Pfohl (1991), som peger på, at forskellige forfatte-
re/teoretikere faktisk anvender betegnelsen histrionisk om forskellige personlighedstyper, som på visse 
punkter udviser lighedstegn (fællestræk). 
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tern) til grandiositet (i fantasi eller adfærd), behov for beundring og manglende evne 

til empati. DSM-IV (1994) opstiller følgende kriterier, hvoraf 5 eller flere skal være 

opfyldt for at stille diagnosen: 

1. grandios oplevelse af egen betydning (dvs. overdriver egne bedrifter/præstationer og ta-

lenter, og forventer uden videre at blive anerkendt som overlegen) 

2. er optaget af fantasier om ubegrænset succes, magt, intelligens, skønhed, og ideal kærlig-

hed 

3. tror at han/hun er ”særlig” og unik og kun kan forstås af eller skal omgive sig med andre 

specielle eller højstatus personer eller institutioner 

4. kræver overdreven beundring 

5. føler sig berettiget til, dvs. har urealistiske forventninger om, at få særbehandling eller at 

andre automatisk føjer sig efter hans/hendes forventninger 

6. er udnyttende i sine interpersonelle relationer, fx ved at udnytte andre for at tilfredsstille 

egne behov  

7. manglende evne til empati; er ikke i stand til at erkende eller identificere andres følelser 

og behov (andres behov eller følelser opfattes ofte som svaghedstegn eller udtryk for sår-

barhed) 

8. er ofte misundelig eller tror, at andre er misundelige på ham/hende 

9. udviser arrogant, hoven adfærd og attitude (fx devaluerende, nedgørende over for andre) 

(DSM-IV (1994), vores oversættelse) 

Denne karakteristik peger i retning af en pralende, arrogant person, som har tendens til 

at devaluere eller undervurdere andre og uden videre forvente, at andre vil beundre og 

behandle ham/hende som en ”særlig”, overlegen, unik person, der har krav på særbe-

handling – særlige privilegier etc. Endvidere fremtræder personen udnyttende i sine 

interpersonelle relationer i den forstand, at han/hun ikke er opmærksom på den andens 

behov, følelser etc., men udelukkende er optaget af egne behov etc. Samtidig er perso-

nens empatiske formåen begrænset, hvilket gør det vanskeligt at vurdere andres følel-

ser, behov etc. og fører til en udbredt tendens til at opfatte andres behov nedsættende. 

Herved fremstår personen ”kold”, hoven og uinteresseret i den anden. 
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Denne kølige, arrogante facade dækker iflg. DSM-IV (1994) over en skrøbelig selv-

værdsfølelse, som gør personen meget sårbar over for kritik eller nederlag. Udadtil 

fremstår personen selvtilstrækkelig og upåvirket af andres negative reaktioner (kritik 

etc.), men indadtil føler han/hun sig ydmyget, krænket, hul eller tom. I situationer, 

hvor personen oplever kritik, afvisning etc. vil han/hun ofte reagere med foragt, raseri 

eller modangreb (udtrykkes ikke nødvendigvis). Dette reaktionsmønster fører ofte til 

social tilbagetrækning eller ydmyghed, som dækker over og beskytter grandiositeten. 

Umiddelbart synes denne karakteristik ikke at have mange lighedspunkter med Annes 

personlighedsmæssige fremtrædelser. Som vi har set, har Anne behov for at blive be-

undret (eksistentiel anerkendelse), men dette behov udtrykkes ikke direkte i form af en 

pralende, arrogant facade. Tværtimod gør Anne sig så at sige ”fortjent” til beundringen 

via fx redderrollen – se fx den strukturelle analyse s. 33 ff. Samtidig kan vi tale om, at 

Annes adfærd (redderrollen) afspejler en grandios selvoplevelse: den ”særlige” ideali-

serede redder, der ”ofrer” sig for de ”svage” og påtager sig ansvaret, hvor alle andre 

svigter, og forføreren, som alle mændene vil have.  

Herved fremstår Anne som en ”særlig” person, der dels skal leve op til langt højere 

krav om ansvarlighed og moralske forpligtelser end alle andre og dels er i stand til at 

udkonkurrere andre kvindelige rivaler. Dette kan forstås som en form for grandiositet 

(selvhævdelse). 

Vi ser dette tema om det at være noget ”særligt” (redderen, forføreren) i forholdet til 

moderen, faderen, kæresten og vennerne – jf. dynamikafsnittet s. 47ff. Der er dog tale 

om en mere indirekte form for grandiositet, som står i skarp kontrast til den her skitse-

rede narcissistiske personligheds åbenlyse krav om beundring og tendens til arrogant 

selvforherligelse.  

Endvidere besidder Anne evnen til empati. Vi ser, at hun er meget optaget af at tage 

sig af andre etc. Samtidig kan vi i lyset af den strukturelle analyse (jf. den selvpsyko-

logiske tolkning s. 69-70) diskutere, om denne altruisme dybest set afspejler en egent-

lig interesse i den anden eller snarere udspringer af nødvendighed. Fx har vi set, at 

Anne nødvendigvis må tilpasse sig omgivelsernes krav for at kunne fastholde relatio-
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nerne til de signifikante andre og opnå en form for eksistentiel anerkendelse (selvværd 

og eksistensberettigelse) – jf. dynamikafsnittet s. 47-49. Her kunne vi overveje, om 

denne måde at relatere sig til andre på afspejler en oplevelse af den anden som selv-

stændigt subjekt eller som objekt. 

Annes personlighed passer således ikke med DSM-IV´s narcissistiske personlighed, 

men her er det igen relevant at inddrage Gabbard (1994), som peger på, at vi også i 

forbindelse med den narcissistiske personlighedsdiagnose må tale om et kontinuum, 

der strækker sig fra den mere sårbare ”skjulte” narcissist (den hypervagtsomme narcis-

sist) til den åbenlyse arrogante narcissist (den glemsomme narcissist): 

Den hypervagtsomme Den glemsomme narcissist
- meget følsom over for andres reaktioner på selvet - er ikke opmærksom på andres reaktioner på selvet 
- er hæmmet, genert eller selvudslettende - arrogant og aggressiv 
- retter i højere grad opmærksomheden mod andre 

og væk fra sig selv 
- selvoptaget 

- bestræber sig på at undgå at blive centrum for an-
dres opmærksomhed 

- har behov for at være centrum for andres opmærk-
somhed 

- lytter omhyggeligt til andre for at opfange potentiel 
kritik 

- har en ”sender” men ingen ”modtager” 

- er nærtagende og har tendens til skamfølelser eller 
at føle sig ydmyget 

- fremtræder upåvirket af, at andre sårer ham/hende 

(Gabbard, 1994; vores oversættelse) 

Denne skelnen synes endvidere at stemme overens med Kohuts (Kohut & Wolf, 1978; 

Karterud, 1995) og Kernbergs (Kernberg, 1984) forskellige syn på den narcissistiske 

personlighed (Gabbard, 1994). 

Kohuts narcissistiske personlighed (Kohut & Wolf, 1978; Karterud, 1995) synes at 

ligge i den mere velfungerende del af det narcissistiske kontinuum (tættere på neuro-

tisk (her histrionisk))27, mens Kernbergs narcissistiske personlighed (Kernberg, 1984) 

                                                           
27 Bemærk endvidere, at Kohut (Wolf, 1988; Kohut & Wolf, 1978) skelner mellem narcissistisk ad-
færdsforstyrrelse og narcissistisk personlighedsforstyrrelse, hvor adfærdsforstyrrelsen, så vidt vi kan 
se, har lighedspunkter med borderline-personligheden, mens personlighedsforstyrrelsen kan minde om 
den her skitserede sårbare narcissist. 
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synes at afspejle en dårligere personlighed, som minder om borderline-

personligheden28.  

En anden interessant differentiering inden for den narcissistiske personlighedsdiagnose 

findes hos Masterson (Masterson, 1993), som i lighed med Gabbard (1994) skelner 

mellem en åbenlys narcissist (den ekshibitionistiske narcissist), der svarer til DSM-

IV´s narcissistiske personlighed (DSM-IV, 1994) og en mere skjult form for narcissist: 

den såkaldte skabsnarcissist. 

Skabsnarcissisten er iflg. Masterson (1993) kendetegnet ved en falsk nedtonet (defla-

ted) selvfremtrædelse, hvor det grandiose selvbillede (oplevelsen af at være speciel, 

unik etc.) opnås og opretholdes ved at investere i et omnipotent objekt (projektion af 

omnipotent objektrepræsentation), som selvet så at sige oplever som en del af sig selv 

og soler sig i skæret af29.  

Fremtrædelsesmæssigt kan skabsnarcissisten iflg. Masterson (1993) udvise et meget 

varieret klinisk billede, som overvejende vil ligne borderline-personligheden (jf. s. 

81ff), idet vi i forbindelse med skabsnarcissisten bl.a. kan se en tendens til at udvise 

ustabilitet i selvbilledet, følelsesmæssig labilitet, tendens til udageren og lav frustrati-

onstolerance samt vanskeligheder i forbindelse med at etablere og opretholde næ-

re/intime interpersonelle relationer.  

                                                           
28 Her er det vigtigt at være opmærksom på, at Kernberg (1984) ikke skelner mellem narcissistisk og 
borderline-personlighed, idet den narcissistiske personlighed iflg. Kernberg (1984) er en undergruppe 
til borderline-kategorien (jf. note 25 s. 72). 
 
29 Mere præcist taler Masterson (1993) om, at denne form for narcissistisk personlighedsforstyrrelse er 
kendetegnet ved en spaltning (splitting) mellem en grandios/idealiserende selv- og objektrepræsentati-
on (det grandiose selv og det omnipotente objekt (narcissistisk forsvar)) og en underliggende aggres-
siv/fordømmende selv- og objekt-repræsentation (det defekte selv og det fordømmende objekt).  
 
Disse repræsentationer er yderligere karakteriseret ved en manglende adskillelse mellem selv- og ob-
jektrepræsentationen (sammensmeltning), hvor den primære investering er i objektrepræsentationen og 
ikke i det grandiose selv som hos den ekshibitionistiske narcissist. Da skabsnarcissisten iflg. Master-
son (1993) samtidig ikke er i stand til at opretholde det narcissistiske forsvar, vil den underliggende 
aggressive selv- og objektrepræsentation lejlighedsvis blive aktiveret. Dette vil give anledning til skif-
tevis idealisering og devaluering af det omnipotente objekt i forsøg på at bevare den grandiose selvop-
levelse – jf. bilag s. 22. 
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Der er således risiko for fejldiagnostik, da denne form for narcissistisk personlighed 

ikke er omfattet af DSM-IV (1994). Hertil kommer, at det kliniske billede ydermere 

kompliceres af, at der i tilgift til den borderline-lignende fremtrædelse kan forekomme 

en lang række neurotiske og/eller somatiske symptomer – for en nærmere gennemgang 

af den skabsnarcissistiske personlighedsforstyrrelse se Masterson (1993). 

Disse pointer er særlig centrale og interessante i denne sammenhæng, hvor vi jo netop 

i lyset af den strukturelle analyse har at gøre med en personlighed, som kan afspejle 

såvel histrioniske, narcissistiske som borderline træk. 

Fastholder vi Gabbards (Gabbard, 1994) og Mastersons (Masterson, 1993) mere nuan-

cerede syn på den narcissistiske personlighed som hhv. et kontinuum, der strækker sig 

mellem de to skitserede poler (den hypervagtsomme og den glemsomme narcissist), 

hvor forskellige mellemformer er mulige, og to forskellige narcissistiske diagnoser 

(den ekshibitionistiske narcissist og skabsnarcissisten), vil vi ikke umiddelbart på bag-

grund af Annes fremtrædelse kunne udelukke den narcissistiske personlighed som en 

mulighed. 

Samtidig gør DSM-IV (1994) opmærksom på, at det kan være vanskeligt at skelne 

mellem den histrioniske og den narcissistiske personlighed, idet der er lighedspunkter i 

fremtrædelsen. Iflg. DSM-IV (1994) kan de to typer adskilles ved at se nærmere på 

grad af emotionalitet og på objektrelationerne, hvor den narcissistiske personlighed vil 

udvise mindre grad af emotionalitet, være mere stolt og nedsættende over for andres 

behov. Endvidere kræver narcissisten beundring, hvor den histrione ”blot” ønsker op-

mærksomhed. I sidste instans må en differentiering mellem de to diagnoser således 

bero på terapeutens subjektive vurdering. 

Endelig kan vi iflg. den strukturelle analyse (jf. den selvpsykologiske tolkning s. 72-

73) tale om en mulig borderline-personlighed. Iflg. ICD-10 (1994) er borderline-

personligheden kendetegnet ved: en tendens til impulsivitet (handler uovervejet), ufor-

udsigelige, lunefulde humørsvingninger, følelsesmæssig instabilitet og manglende im-

pulskontrol (affektudladning), samt stridbar og konfliktsøgende adfærd især i forbin-

delse med frustration. Endvidere optræder usikkerhed mht. identitetsfølelsen og 
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livsmål, tendens til at etablere intense og ustabile relationer, manglende evne til at væ-

re alene (overvældende separationsangst), kronisk tomhedsfølelse og tendens til selv-

destruktiv adfærd. 

DSM-IV (1994) taler om et karakteristisk mønster præget af ustabile interpersonelle 

relationer, ustabil selvoplevelse, følelsesmæssig ustabilitet og udtalt impulsivitet og 

opstiller følgende diagnostiske kriterier: 

1. desperate forsøg på at undgå at blive forladt (ensomhed), hvad enten denne forventning 

om at blive forladt er funderet i en virkelig forestående separation eller er indbildt. 

2. mønster af ustabile, intense interpersonelle relationer, der er karakteriseret ved pludselige, 

dramatiske skift fra at idealisere til at devaluere den anden. 

3. mulig identitetsforvirring, der er kendetegnet ved et vedvarende ustabilt selvbillede, hvil-

ket medfører en tendens til pludselige, dramatiske skift i selvbilledet, som fx kommer til 

udtryk ved markante skift i mål, værdier etc. 

4. udbredt tendens til at udvise impulsivitet på mindst to områder, der er selvdestruktive – fx 

risikoadfærd, misbrug, promiskuitet, m.m. 

5. gentagne trusler om eller forsøg på selvmord eller lemlæstelse af sig selv (selvmutilation). 

Den suicidale adfærd optræder især i forbindelse med tab af betydningsfulde relationer. 

6. markante humørsvingninger (affektiv labilitet); skiften mellem perioder (timer, dage) med 

irritabilitet, angst og perioder med vrede, panik, og fortvivlelse. Dette mønster afspejler 

personlighedens sårbarhed over for interpersonelt stress. 

7. kronisk følelse af tomhed kan optræde 

8. tendens til at udvise upassende intens vrede eller tendens til vanskeligheder i forbindelse 

med at kontrollere vrede, hvilket fører til hyppige vredesudbrud, konstant vrede eller anti-

social adfærd. 

9. forbigående stress-relaterede paranoide forestillinger og alvorlige dissociative symptomer. 

(DSM-IV (1994); vores oversættelse) 

 

Ud fra DSM-IV (1994) tegner der sig et billede af en person, som er utrolig sårbar 

over for separation eller afvisninger (blive forladt) og som udviser omfattende foran-

dringer i såvel selvoplevelsen (selvbilledet), affekt, og kognition som adfærd i forbin-
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delse med oplevet (real eller indbildt) trussel om forestående separation. Fx optræder 

intens raseri i forbindelse med selv realistisk tidsafgrænset separation.  

Empati og omsorg for andre er iflg. DSM-IV (1994) betinget af, at personen har ”ga-

ranti” for, at den anden ikke vil svigte, men vil tilgodese personens behov, krav etc. 

(etablering af eksklusive dyadiske relationer). Dette mønster fører til pludselige og 

dramatiske skift i relationen til den anden (fra idealisering til devaluering), fx i form af 

pludselige brud på relationen som følge af konflikt eller frustration og skift i selvople-

velsen fra rollen som den ydmyge trængende til den retfærdige hævner (DSM-IV, 

1994). 

Ser vi på Annes adfærd/udtryk, kan vi umiddelbart konstatere, at Anne fremtræder 

opmærksomhedssøgende og manipulerende i sine interpersonelle relationer – jf. dy-

namikafsnittet s. 49ff . Samtidig har vi set en tendens til at udvise ambivalens i forhol-

det til fx moderen (jf. s. 47ff), som svinger mellem idealisering og devaluering. Endvi-

dere optræder skift i selvoplevelsen (det falske selv versus det sårede selv) – jf. dyna-

mikafsnittet s. 45-47 og den selvpsykologiske tolkning s. 62ff – samt emotionel labili-

tet og impulsivitet – jf. tendensen til at udagere aggression i forbindelse med skuffel-

se/frustration (se fx s. 57 & 67) og tendensen til at etablere tilfældige seksuelle relatio-

ner efter bruddet med kæresten (se fx s. 49, 61, 64 og 67). 

Disse træk kunne umiddelbart tyde på borderline-træk, men her er det dog vigtigt at 

bemærke, at disse fund for Annes vedkommende optræder forbigående i forbindelse 

med reale brud på signifikante relationer. Samtidig er det interessant i denne sammen-

hæng, at vi ikke ser brud på relationer i forbindelse med konflikt, svigt etc. Tværtimod 

ser vi en tendens til at fastholde selv udnyttende ambivalente relationer. 

Dette kunne tolkes i retning af dependens og desperate forsøg på at fastholde relationer 

for at undgå separation og ensomhed. Vi kan endvidere underbygge denne udlægning 

ved at se nærmere på Annes oplevelse af værdiløshed og ensomhed i forbindelse med 

brud på signifikante relationer (jf. fx bilag s. 2 li 5-7). Samtidig peger Adler (1981) på, 

at ensomheden ved borderline-personligheden har en særlig kvalitet, som adskiller den 

fra ”normale” ensomhedsoplevelser.  
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Iflg. Adler (1981) oplever borderline-personligheden tomhed, håbløshed og desperati-

on i forbindelse med at føle sig forladt (ensomhed). Denne indre oplevelse af tomhed 

dækker over total mangel på støttende, rummende introjekter og afspejler i modsæt-

ning til den ”normale” ensomhed ikke en længsel efter det mistede objekt. 

Ser vi på Annes personlighed, kan vi konstatere en tendens til at fastholde relationer 

for at undgå forladthed og ensomhed, men Anne udviser samtidig, som nævnt, evnen 

til at tolerere ambivalens, konflikt etc. og udtrykker længsel efter det mistede objekt 

(jf. relationen til kæresten – se fx analyseafsnittet s. 39-40), hvilket står i skarp kon-

trast til borderline personlighedens tendens til at etablere relationer, som har karakter 

af enten-eller.  

Hvor borderline personligheden kræver, at den anden tilpasser sig vedkommendes 

krav etc. (enten-eller), afspejler Annes personlighed en modsatrettet tendens, idet sel-

vet tilpasses efter omgivelsernes krav (plasticitet, føjelighed). Endvidere er der ikke 

noget ved Annes fremtrædelser, som tyder på decideret (fysisk konkret) selvdestruktiv 

eller suicidal adfærd. 

Ud fra de umiddelbare fremtrædelser er det således yderst vanskeligt at vurdere, hvor-

vidt disse skal forstås som udtryk for en mulig borderline-personlighed eller afspejler 

en mere velfungerende personlighed. Hertil kommer, at Gabbard (1994) peger på, at 

borderline-diagnosen kan forstås som en diagnose, der dækker et kontinuum: fra den 

velfungerende del af spektret, der nærmer sig den narcissistiske eller histrioniske 

grænse til den mere alvorligt forstryrrede del af spektret, der nærmer sig den psykoti-

ske grænse: 

histrionisk   

    

narcissisk   

   borderline 

borderline   

    

psykotisk   
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Anvender vi denne tilgang, kan vi iflg. DSM-IV (1994) skelne mellem histrionisk og 

borderline ved at se nærmere på, hvorvidt der optræder selvdestruktiv adfærd, vrede-

motiverede (frustrationer) brud på nære relationer, kroniske følelser af tomhed og en-

somhed. Hvor disse træk optræder, vil der sandsynligvis være tale om borderline-

personlighed. Fælles for begge diagnoser er opmærksomhedssøgende adfærd, tendens 

til at manipulere andre og emotionel labilitet. 

Differentieringen mellem narcissistisk og borderline-personlighed beror iflg. DSM-IV 

(1994) på graden af stabilitet i selvbilledet, hvor narcissisten udviser relativ stabilitet. 

Endvidere vil den narcissistiske personlighed afspejle relativt fravær af selvdestruktiv 

adfærd, impulsivitet og separationsangst. 

Opsummerende må vi således konstatere, at det kan være yderst vanskeligt at foretage 

den differentialdiagnostiske vurdering alene på baggrund af personlighedens fremtræ-

delser, da disse kan forstås forskelligt og dermed indplaceres under forskellige diagno-

ser. Her har vi set, at Annes personlighed (fremtrædelser) kan vurderes som udtryk for 

hhv. histrioniske, narcissistiske og/ eller borderline-træk.  

Den differentialdiagnostiske vurdering må således i sidste instans bero på en subjektiv 

vurdering af, hvordan de manifesterede symptomer (adfærd, udtryk) skal forstås, og 

hvor udtalte (intense, markante) de enkelte symptomer er. Disse forhold åbner således 

mulighed for fejldiagnostik og dermed fejlbehandling, idet Annes manifesterede per-

sonlighedstræk (fremtrædelser) kan vurderes som udtryk for fx histrionisk personlig-

hed, mens den dybdegående strukturelle analyse viser, at der snarere er tale om en 

grundlæggende narcissistisk struktur med en histrionisk overbygning – jf. den selv-

psykologiske tolkning s. 62ff. 

Hertil kommer, at den differentialdiagnostiske vurdering yderligere kompliceres af det 

forhold, at vi også i denne sammenhæng må medinddrage den akutte tilstand i vores 

vurdering, da denne kan føre til et fejlagtigt billede af personligheden – jf. fx tenden-

sen til spontan regression og dissociation som alment forekommende reaktioner i for-

bindelse med traumatiseringer (se fx traumeafsnittet s. 10-12 & den klassiske tolkning 

s. 59).  
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Her er det endvidere interessant, at Peterson et al. (1993) i lighed med Classen et al. 

(1993) taler om tendensen til dissociation i forbindelse med traumatisering og påpeger, 

at denne tendens kan give anledning til manifesterede adfærdsudtryk (fremtrædelser), 

der minder om hhv. narcissistisk og borderline-personlighed med den karakteristiske 

tendens til bl.a. udageren af aggression, ustabile interpersonelle relationer (dramatiske 

skift mellem idealisering og devaluering), anvendelse af primitive forsvarsmekanismer 

(splitting, projektiv identifikation m.m.) etc. – jf. den selvpsykologiske tolkning s. 

62ff. 

Ud fra den deskriptive analyse ville vi således have vanskeligt ved med sikkerhed at 

kunne foretage en differentiering mellem på den ene side, hvad der er betinget af den 

akutte tilstand, og hvad der er udtryk for egentlige personlighedsmæssige fremtrædel-

ser, og på den anden side vil det være vanskeligt at afgøre, hvorvidt de forskellige ud-

tryk (fremtrædelser) afspejler en histrionisk, narcissistisk og/eller en borderline-

personlighed. En differentialdiagnostisk vurdering kan således ikke bero på en de-

skriptiv analyse alene, men må nødvendigvis suppleres med en strukturel (dynamisk) 

analyse for at modvirke risikoen for fejldiagnostisk og dermed fejlbehandling. 

Efter denne differentialdiagnostiske vurdering vil vi i det følgende se nærmere på, 

hvilke implikationer analysens fund har for kriseterapien. Da vægten (jf. dispositions-

afsnittet s. 6) i denne afhandling ligger på selve analysedelen, vil følgende afsnit om 

behandling have karakter af en kortfattet og overordnet vurdering. For en nærmere 

gennemgang af forskellige former for kriseterapi og kriseinterventionsstrategier, se fx 

Gilliland & James (1993) og Peterson et al. (1993) for en bred indføring, samt Parson 

(1984), McCann & Pearlman (1990), Lindy (1986), Horowitz (1974) og Hymer (1984) 

for mere specifikke tilgange. 

I forbindelse med terapiafsnittet vil vi fokusere på den tekniske side af sagen, hvor vi 

vil se på, hvordan terapeuten kan afstemme sine interventioner efter klientens særlige 

behov, som udspringer af netop denne personlighedsstruktur. Her vil vi især støtte os 

til Killingmo (1989), Horowitz (1974) og Hymer (1984). 
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Implikationer for Annes kriseterapi 
Hvilken betydning kan Annes særlige personlighedsstruktur have for kriseterapien 

mht. valg og variation af teknik? Fokus er således på tilpasning mellem Annes særlige 

konstellation af kapaciteter, ressourcer, behov, sårbarheder etc. og de overordnede te-

rapeutiske teknikker – klarificerende, konfronterende og støttende interventioner 

(McCann & Pearlman, 1990; Killingmo, 1989; Horowitz, 1974). 

Iflg. Gilliland & James (1993) og Parson (1988) kan vi forstå krisetilstanden som ud-

tryk for en midlertidig fragmenteringstilstand eller tilstand af disorganisation og op-

brud i psyken eller selvet, der afspejler en forfejlet tilpasning mellem selvet og verden. 

M.a.o. er der iflg. Epstein (1991) og Janoff-Bulman (1992) – jf. traumeafsnittet s. 10-

11 – tale om, at den traumatiske hændelse rummer en oplevet potentiel trussel mod 

selvets eller psykens integritet, idet hændelsen invaliderer selvets/psykens grundanta-

gelser om verden og selvet (Janoff-Bulman, 1992). 

Disse grundantagelser danner grundlag for oplevelsen af meningsfuldhed, kontrol og 

tryghed (grundlæggende tillid til verden og selvet) og er således knyttet til selvoplevel-

sen (selvværd) og rettetheden mod verden (objektrelationer). Invalidering af disse re-

sulterer i et midlertidigt psykologisk sammenbrud (fragmentering eller disorganisation 

af selvet), idet den traumatiske hændelse/oplevelse hverken kan negligeres (gennem-

bryder forsvaret) eller optages i psyken (assimileres) 

Personen befinder sig således i en situation, hvor hendes mestringsforsøg ikke slår til. 

Hun kan ikke mere begribe/forstå eller have tillid til verden og selvet, hvilket afføder 

intens rædsel, hjælpeløshed etc. (jf. traumeafsnittet s. 8ff) og skaber en midlertidig 

krisetilstand i psyken (destabilisering af personligheden (Epstein, 1991) kendetegnet 

ved regressiv disorganisation og manifestation af akutte posttraumatiske reaktioner 

(Herman, 1995; Peterson et al., 1993). 

Krisetilstanden kan således forstås som udtryk for, at psyken stadig søger en ”løs-

ning”: en måde at tackle (bearbejde/mestre) traumet på. Samtidig gør Gilliland & Ja-

mes (1993) opmærksom på, at psyken har en iboende tendens til under alle omstæn-

digheder at ville søge en ”løsning” og genetablere en form for balance, stabilitet etc., 
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hvilket synes at være i tråd med Herman (1995), som i denne forbindelse taler om en 

spontan helingsproces. Denne helingsproces kan iflg. Epstein (1991) og Peterson et al. 

(1993) gå i en mere eller mindre adaptiv retning.  

Den adaptive ”løsning” rummer iflg. Epstein (1991) en modifikation af grundantagel-

serne (akkomodation), der resulterer i et nuanceret syn på verden og selvet, mens de 

maladaptive ”løsninger” baserer sig på en ”nulløsning” (ingen mestring) eller generali-

sering af én eller flere af de forskellige følelsesmæssige reaktioner, der optræder i for-

bindelse med traumatiseringen (se bilag s. 18-19). Det maladaptive består i, at indivi-

det via disse ”løsninger” forbliver i en kronisk tilstand af fx vrede, frygt, etc. og fast-

holdes i en rigid forvrænget (biased) relation til verden, som medfører invalidering 

eller indsnævring af livsudfoldelsen (Epstein, 1991) og udvikling af sekundære symp-

tomer (Peterson et al., 1993). 

Kriseterapiens opgave er i denne sammenhæng at hjælpe klienten i retning af en adap-

tiv helingsproces (Gilliland & James, 1993; Peterson et al., 1993; Herman, 1995), dvs. 

en bearbejdelse og mestring af traumet, således at klienten undgår alvorlig grad af ind-

snævring eller invalidering af livsudfoldelsen (Titchener, 1986, Peterson et al., 1993). 

Det overordnede mål er således at hjælpe klienten til at skabe mening i det skete, ænd-

re grundantagelserne om selvet og verden (akkomodation), således at personen dels 

kan rumme og integrere traumet som en del af livshistorien (skabe kontinuitet i selvet 

(Lifton, 1988)) og dels kan genetablere tilliden til verden og selvet og dermed troen på, 

at livet trods alt er værd at leve. 

Terapien sigter således hverken mod egentlig ”helbredelse” eller mod at ændre ved 

klientens personlighedsstruktur, men mod at hjælpe klientens spontane bestræbelser på 

at mestre traumet i retning af en adaptiv ”løsning”, hvilket implicerer, at klienten på 

sigt vil kunne fungere på samme niveau som forud for traumatiseringen.  

Klienten kan dog aldrig blive den samme igen (Peterson et al., 1993), men ved at få 

støtte til en gradvis erkendelse (kognitivt og følelsesmæssigt) af traumatiseringen og 

dens implikationer for klientens liv (hvad traumet betyder for eller gør ved klienten), 

vil klienten efterhånden kunne opnå større grad af kontrol og mestring af de akutte 
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symptomer (posttraumatiske reaktioner), hvilket vil kunne hjælpe den spontane he-

lingsproces i retning af en adaptiv ”løsning” uden for store omkostninger i form af fx 

omfattende ego-indsnævring (fx rigiditet, overkontrol, regression m.m.) (Titchener, 

1986; Peterson et al., 1993), eller udvikling af psykiske forstyrrelser (fx depression, 

angst, somatiseringer m.m.) (Peterson et al, 1993). 

Terapien vil således ofte have karakter af en fokuseret (problemorienteret med fokus 

på den/de aktuelle tilstand/problemer), dirigerende (styrende terapeut- adfærd, der 

gradvis aftrappes), støttende, helhedsorienteret korttidsterapi alt afhængig af klientens 

tilstand eller særlige behov (Gilliland & James, 1993; McCann & Pearlman, 1990; 

Marmar & Horowitz, 1988). 

For at kunne bearbejde den traumatiske hændelse er det nødvendigt at klienten hver-

ken overvældes af (retraumatisering) eller totalt undgår kontakt til materialet (bloke-

ring). Terapeuten må derfor iflg. Horowitz (1974), Marmar & Horowitz (1988) og 

Lindy (1986) skabe en optimal balance mellem overvældelse (invasion) og undgåelse 

(lammelse)30. Her kan den strukturelle analyse spille en central rolle mht. at afpasse 

doseringen efter klientens ressourcer, kapaciteter etc., og samtidig kan indblik i den 

kognitive stil – jf. den klassiske tolkning s. 60 – være en vigtig indikator for, hvilke 

vanskeligheder klienten vil have i forbindelse med at bearbejde materialet (Horowitz, 

1974; Peterson et al, 1993). 

Ser vi på Annes personlighedsstruktur, har vi i forbindelse med den strukturelle analy-

se konstateret tilstedeværelsen af en kompleks struktur, der afspejler såvel konflikt- 

(den histrioniske overbygning) som deficittilstande (den narcissistiske grundstruktur) – 

jf. hhv. den klassiske og den selvpsykologiske tolkning s. 55ff. Endvidere har vi set, at 

                                                           
30 Invasion er en alment forekommende posttraumatisk reaktion, som refererer til ufrivillig genople-
velse af traumet (repeterende, påtrængende tanker og følelser, som har relation til den traumatiske 
oplevelse) fx i form af gennembrudserindringer, mareridt m.m. (Peterson et al., 1993; Herman, 1995). 
Undgåelse er udtryk for den modsatte tendens, hvor individet søger at undgå kontakten til traumema-
terialet fx via følelsesmæssig lammelse, benægtelse, m.m. (Peterson et al., 1993). Iflg. Horowitz 
(1974) er begge tendenser i princippet adaptive, idet invasionen tillader kontakt til og dermed bearbej-
delse af traumet, mens undgåelse fremmer en gradvis assimilation. Samtidig gør Horowitz (Peterson et 
al., 1993) opmærksom på, at tendenserne kan være maladaptive, hvis ikke der opnås optimal kontrol 
(gradvis tilnærmelse til materialet), således at klienten hverken overvældes eller fuldstændig blokerer 
for bearbejdelsen. 
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denne kompleksitet sandsynligvis først vil manifestere sig tydeligt i forbindelse med 

svigt, krænkelser etc. (traumatiseringer), som forårsager et midlertidigt brud på eller 

fragmentering af selvet (tab af kohæsion, stabilitet etc.) – jf. den selvpsykologiske 

tolkning s. 64ff. 

I den aktuelle situation befinder Anne sig netop i en akut traumatiseringstilstand. Den-

ne midlertidige fragmenteringstilstand vil således muliggøre reaktivering af tidligere 

fraspaltede og fortrængte sider af selvet (det sårede selv) og resultere i en tendens til at 

veksle mellem de forskellige strukturelle niveauer eller selvtilstande (det histrioniske- 

og det narcissistiske niveau) (Killingmo, 1989; Kohut & Wolf, 1978; Karterud, 1995).  

Da disse strukturelle niveauer afspejler forskellige måder at være til stede i verden på 

(selvoplevelse, behov, ressourcer, orientering mod verden etc.), vil disse have direkte 

indflydelse på den terapeutiske relation og klientens evne (ressourcer) til at bearbejde 

og mestre traumet – jf. note 21 s. 54. Det er således centralt, at terapeuten er opmærk-

som på disse skift og formår at ændre sine terapeutiske interventioner (klarificerende, 

støttende etc.) i overensstemmelse med klientens øjeblikkelige behov for at forblive 

emotionelt tilgængelig for klienten31. 

På det neurotiske niveau (den idealiserede redder; den histrioniske forfører) afspejler 

personligheden et velkonsolideret selv. Dette er iflg. Killingmo (1989) karakteriseret 

ved en klar differentiering mellem id´et, ego´et og superego´et, samt en differentiering 

inden for selve egostrukturen, som resulterer i en klar adskillelse mellem subjekt og 

objekt, evnen til realitetstestning, oplevelsen af identitet (kontinuitet i tid og rum), ob-

jektkonstans, samt evnen til primær intentionalitet (opleve selvet som agent) – jf. per-

sonlighedsafsnittet s. 16ff og den klassiske tolkning s. 55ff. 

Når personligheden fungerer på dette niveau, kan terapeuten forudsætte større grad af 

samarbejde og anvende klarificerende og konfronterende interventioner (Killingmo, 

                                                           
31 Emotionel tilgængelighed refererer iflg. Killingmo (1989) til, at terapeuten kommunikerer en ople-
velse til klienten af, at denne ikke er alene (isoleret): ”jeg ser dig. Du er, og du har lov til at være". 
Herved kommunikeres en eksistentiel anerkendelse af klienten. Denne kommunikation er særlig vigtig 
i forbindelse med traumatiserede klienter, da disse jo netop i forbindelse med traumatiseringen ople-
vede at være isolerede (alene) og truet på deres eksistens, hvilket efterfølgende kan medføre en ten-
dens til isolation/tilbagetrækning og fordømmelse af selvet (Herman, 1995).  
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1989). Dette hænger sammen med, at personligheden på dette niveau afspejler en ræk-

ke egoressourcer (jf. den klassiske tolkning s. 57) så som: evnen til introspektion, selv-

refleksion (observerende ego) og empati, som gør det muligt at etablere en decideret 

arbejdsalliance (Killingmo, 1989; Hymer, 1984). 

Samtidig må vi her være opmærksomme på den særlige histrioniske stil, som iflg. Ho-

rowitz (1974) og Shapiro (1965) er kendetegnet ved en særlig kognitiv stil, som kan 

vanskeliggøre bearbejdelsen af traumet pga. tendensen til overfladisk, udetaljeret og 

impressionistisk repræsentation af verden og selvet – jf. den klassiske tolkning s. 60.  

Denne stil vanskeliggør en detaljeret kognitiv og følelsesmæssig rekonstruktion af den 

traumatiske hændelse. Her vil den klarificerende intervention kunne hjælpe klienten til 

at bearbejde materialet, ved at terapeuten modsvarer den overfladiske undvigende stil 

ved fx at spørge til detaljer, hjælpe klienten til at sætte ord på, og skabe klarhed etc. 

(Horowitz, 1974). Samtidig må terapeuten være opmærksom på klientens sårbarhed 

over for intense følelsesmæssige oplevelser (lav tolerance over for følelsesmæssig 

arousal og tendens til udageren) og skifte til støttende interventioner, når klienten op-

lever intense følelsesmæssige tilstande. 

Endvidere må vi her være opmærksomme på den særlige dynamik, som ligger til 

grund for Annes personlighedsstruktur: den histrioniske overbygning som en defensiv 

og kompenserende sekundærstruktur (jf. den selvpsykologiske tolkning s. 68ff). Vi har 

set, at vi kan blive foranlediget til at tro, at Annes personlighed er langt mere velfunge-

rende, end den egentlig er – jf. Annes behov for at fremstå som uafhængig og selvtil-

strækkelig.  

Det er således vigtigt at være opmærksom på den skrøbelighed, som denne facade 

dækker over (det narcissistisk krænkede selv) – jf. tendensen til midlertidig reaktiv 

fragmentering af selvet i forbindelse med empatiske svigt. Da den histrioniske facade 

således er koblet til selvværdsfølelsen (eksistensberettigelsen), vil det være vigtigt for 

Anne at kunne bevare facaden – jf. dynamikafsnittet pkt. (3) s. 49ff, hvor vi har kon-

stateret en tendens til at ville fortrænge det sårede selv (undgå kontakt) ved fx at baga-
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tellisere og benægte de egentlige behov for omsorg og anerkendelse samt fordømme 

selvet i forbindelse med at opleve/udtrykke disse. 

Det er således vigtigt at terapeuten er opmærksom på denne dynamik og den bagved-

liggende stræben efter beundring, anerkendelse etc., idet empatiske svigt her kan affø-

de selvfordømmelse og oplevelser af værdiløshed (manglende eksistensberettigelse). 

Terapeuten må således undgå at true selvværdsfølelsen og i stedet søge at korrigere de 

forvrængede grandiose forestillinger om selvet (krav om at skulle være ”perfekt”, dvs. 

redde andre, ofre selvet, være ansvarlig etc.) og forventningen om andre som svigten-

de, krænkende, udnyttende etc. ved dels at støtte klienten til gradvis at acceptere skuf-

felsen over selvet (realselvet versus idealselvet) og dels være emotionelt tilgængelig 

for klienten (spejle/anerkende). 

I forbindelse med aktiveringen af det sårede selv kan terapeuten iflg. Marmar & Ho-

rowitz (1988) og Killingmo (1989) således anvende bekræftende eller støttende inter-

ventioner, som rummer et element af: (1) eksistens (klienten oplever at eksistere), (2) 

relatering (klienten bekræftes i at være relateret til terapeuten), (3) værdi (klientens 

fortælling har værdi) og (4) validitet (klientens oplevelser har gyldighed) (Killingmo, 

1989). Disse støttende interventioner vil iflg. Marmar & Horowitz (1988) hjælpe kli-

enten til en rekonsolidering af selvet, hvilket er en nødvendig forudsætning for en 

gradvis bearbejdelse og mestring af traumet. 

Denne empatiske berøring af det reaktiverede sårede selv (arkaiske behov) fører såle-

des til en bedring i klientens tilstand, som afføder et skift til det neurotiske niveau 

(større grad af kohæsion etc.).  

Vi ser dette illustreret i samtalen mellem Anne og terapeuten (jf. dynamikafsnittet pkt. 

(3) s. 49ff), hvor terapeutens støttende interventioner over for det sårede selv fører til, 

at Anne efterfølgende skifter til at fungere på en mere ”samlet” eller afklaret måde 

(neurotisk niveau). Samtidig opnår terapeuten en form for stabilisering, idet vi ser, at 

Anne i takt med samtalens fremadskriden bliver mere og mere afklaret, autentisk etc. 

(i kontakt med sine behov), hvor hun indledningsvis var langt mere overfladisk og di-

stanceret. Dette kan ses som udtryk for en god alliance, hvor Anne føler sig forstå-
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et/rummet og viser terapeuten tillid, netop som følge af terapeutens evne til at tilpasse 

interventionerne efter hendes umiddelbare behov. 

Opsummerende kan vi således konstatere, at terapien må afstemmes efter klientens 

øjeblikkelige behov (aktuelle strukturelle niveau) og således veksle mellem afdækken-

de (klarificerende), konfronterende og støttende/bekræftende interventioner. Terapeu-

ten må således til stadighed lytte til de forskellige temaer, der dukker op i samtalen, og 

vurdere kvaliteten af den terapeutiske relation for at kunne intervenere på det ”rette” 

niveau i forhold til den måde, klienten er til stede i verden på her og nu. 

Denne fleksible tilpasning mellem de forskellige interventionsformer og klientens ak-

tuelle behov vil give klienten en oplevelse af at blive rummet, forstået eller set og 

dermed styrke relationen og hjælpe klienten (støtte) til at bearbejde det traumatiske 

materiale og initiere en adaptiv helingsproces. 

Efter denne korte gennemgang af implikationer for behandlingen af Anne, vil vi i det 

følgende se på mulige overordnede implikationer for krisebehandlingen i al alminde-

lighed. Afslutningsvis vil vi tage de overordnede problemstillinger fra indledningen op 

og se på, hvad dette case-studie kan have af væsentlige implikationer for den fremtidi-

ge forståelse og behandling af krisetilstande. 

Nogle overordnede implikationer for kriseterapi 
Som allerede omtalt i indledningen (se s. 1-4) har der inden for krisepsykologien været 

en tendens til at negligere personlighedsaspektet i forbindelse med såvel forståelsen 

som behandlingen af kriseklienter (Peterson et al., 1993).  

I første omgang kan denne tendens ses som motiveret af en kritik mod de oprindelige 

(klassiske) psykoanalytiske tilganges ensidige fokuseren på personligheden (præmor-

biditet), som den egentlige genetiske faktor bag traumatiseringen (Parson, 1988; Peter-

son et al., 1993). Denne forståelse af psykiske traumer rummer potentielt en stigmati-

sering af klienten og en tendens til sekundær viktimisering, idet man her implicit sæt-

ter spørgsmålstegn ved klientens oplevelse og reducerer selve den traumatiske hændel-
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se til en udløsende faktor og dermed ikke en egentlig medvirkende årsag til traumatise-

ringen. 

Nyere forskning inden for krisepsykologien har sat spørgsmålstegn ved denne tilgang, 

idet man her har fundet, at præmorbiditet ikke kan forklare forekomsten af psykiske 

traumer. Selv personer uden forudgående karakterologiske forstyrrelser kan udvikle 

posttraumatiske stressforstyrrelser, og ved visse ekstreme traumer lider næsten alle af 

posttraumatiske stressforstyrrelser (Parson, 1988; Herman, 1995; Peterson et al., 

1993). 

De nyere tilgange inden for krisepsykologien har følgelig søgt at gøre op med denne 

”sygeliggørelse” og mistænkeliggørelse af klienten ved at introducere selve den trau-

matiske hændelse som en medvirkende årsag til udviklingen af psykiske traumer og 

således forstå krisetilstanden som betinget af et kompleks samspil mellem individfak-

torer og selve den traumatiske hændelse (Peterson et al, 1993; Parson, 1988; McCann 

& Pearlman, 1990).  

Desværre har denne tendens haft den utilsigtede virkning, at man i sin kritik af de psy-

koanalytiske tilgange har nedtonet de væsentlige indsigter, disse tilgange rummer trods 

deres begrænsninger: nemlig deres betoning af personlighedsaspektet som helt centralt 

i forbindelse med forståelsen og behandlingen af psykiske traumer. 

I stedet har man i stigende grad søgt at forstå den traumatiske tilstand uafhængig af 

den bagvedliggende personlighed og søgt at behandle denne som et selvstændigt fæ-

nomen. Dette har medført omfattende viden og indsigt i typiske posttraumatiske reak-

tionsmønstre og forløb, samt ført til udvikling af overordnede generelle kriseinterven-

tionsstrategier – jf. fx den cullbergske tradition (Cullberg, 1984) og Davidsen-Nielsen 

& Leick (1987).  

Disse modeller er i sig selv givtige i den forstand, at de peger på nogle centrale pointer 

og problemstillinger i forbindelse med krisetilstandens generelle forløb og mulige te-

rapeutiske interventioner. Problemet med disse modeller er imidlertid, at de potentielt 

rummer en tendens til at reducere klienten til en depersonaliseret krisetilstand. Endvi-
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dere kan der være en tendens til at ”tilpasse” klienten efter modellen fremfor at tage 

udgangspunkt i klienten og tilpasse modellen efter dennes unikke behov.  

Herved kan disse modeller føre til utilsigtet sekundær viktimisering, idet vægtningen 

af det generelle på bekostning af det unikke (de individuelle forskelle) kan medføre, at 

klienter, hvis traumatiske udtryk og forløb afviger fra ”normen”, dels kan opleve, at de 

er ”forkerte” eller ”unormale” og dels, at de ikke bliver forstået. I begge tilfælde kan 

konsekvenserne være yderligere traumatisering, tilbagetrækning etc. 

Som vi har set i forbindelse med den her præsenterede analyse, er der meget, der tyder 

på, at vi i forbindelse med traumatiserede klienter har at gøre med langt mere kom-

plekse problemstillinger, end disse modeller lader ane. Fx har vi set tendensen til reak-

tivering af tidligere fortrængte (uforløste) traumer og konflikter, som påvirker den ak-

tuelle tilstand. Personligheden synes således at spille en central rolle mht. det post-

traumatiske udtryk og forløb. 

Endvidere forekommer det problematisk at antage, at krisetilstanden kan behandles 

uafhængig af den bagvedliggende personlighed. Som nævnt sigter kriseterapien mod at 

bearbejde den traumatiske hændelse. Denne bearbejdelse er, som vi har set, i høj grad 

afhængig af klientens særlige konstellation af kapaciteter, ressourcer og behov (per-

sonligheden). Personligheden kan således ikke fraspaltes og dermed sættes uden for 

parentes, mens krisetilstanden bearbejdes. Personligheden er en integreret del af den 

traumatiske tilstand, idet denne er afgørende for klientens særlige udtryk (de centrale 

temaer og dynamikker) og må følgelig medinddrages i behandlingen for at kunne til-

passe denne efter klientens forskellige behov. 

Samtidig har vi set, at det undertiden kan være vanskeligt ud fra klientens udtryk at 

vurdere, hvad der er betinget af personlighedsmæssige forhold, og hvad der er betinget 

af selve krisetilstanden. Dette kan hænge sammen med, at vi har at gøre med et for-

sømt forskningsområde inden for krisepsykologien. Der er som nævnt tale om en me-

get beskeden forskning og teoridannelse på dette område. Vores viden om det kom-

plekse samspil mellem personlighed og posttraumatiske reaktionsmønstre og -forløb er 

derfor begrænset, hvilket fx afspejles i de diagnostiske systemers skarpe adskillelse 
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mellem personlighedsforstyrrelser og krisetilstande (akutte belastningsreaktioner og 

posttraumatisk stressforstyrrelse).  

Dette forhold gør det yderst vanskeligt ud fra de diagnostiske systemer at afgøre, om 

der er tale om en personlighedsforstyrrelse og/eller en krisetilstand, hvilket kan føre til 

fejldiagnostik, idet fx Titchener (1986) og Epstein (1991) peger på, at manifestationer, 

som tyder på personlighedsforstyrrelser, kan være udtryk for uforløste traumer, som er 

blevet integreret i personligheden og har deformeret denne. En behandling, der tager 

udgangspunkt i disse tilstande som udtryk for personlighedsforstyrrelser og således 

ikke har øje for den oprindelige bagvedliggende traumatisering, risikerer i bedste fald 

at være uvedkommende og i værste fald at være yderligere traumatiserende.  

Det er således vigtigt dels at være opmærksom på denne kompleksitet og dels at være 

opmærksom på de diagnostiske systemers begrænsninger, i og med at de udelukkende 

”bevæger” sig på det deskriptive niveau.  

Et andet interessant aspekt i denne sammenhæng er selve diagnosticeringen af en evt. 

krisetilstand eller traumatisering. Iflg. DSM-IV (1994) kan vi kun tale om en egentlig 

traumatisering (jf. diagnoserne for akut stressforstyrrelse og posttraumatisk stressfor-

styrrelse, bilag s. 14-17), hvis klienten oplevede en trussel mod sit eller andres liv eller 

lod. En trussel mod den psykiske integritet (selvet), som afføder lignende akutte symp-

tomer, falder således strengt taget uden for diagnosen.  

Heroverfor anfører ICD-10 (1994), at der kan være tale om en akut belastningsreakti-

on, hvis klienten har været udsat for exceptionel svær psykisk belastning af katastrofe-

karakter. Samtidig påpeger ICD-10 (1994), at denne diagnose ikke kan anvendes, hvis 

klienten samtidig opfylder kriterierne for andre former for psykiske lidelser, herunder 

personlighedsforstyrrelser. 

Disse objektive kriterier kan afføde absurde tilstande, hvor en person, der i lighed med 

den behandlede case udviser symptomer på akut traumatisering, ikke kan diagnostice-

res og tilbydes krisebehandling ene og alene af den grund, at hun har en personligheds-

forstyrrelse og/eller ikke oplevede en trussel mod sin fysiske integritet. Ved at anføre 
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disse objektive kriterier fastholder DSM-IV (1994) og ICD-10 (1994) et traumebegreb, 

som er mere snævert defineret (eksklusivt) end krisepsykologien generelt ligger op til 

– jf. traumeafsnittet s. 8ff – idet man her i højere grad vægter det fænomenologiske 

aspekt og taler om traumatiseringer i situationer, hvor den egentlige trussel ikke nød-

vendigvis angår den fysiske integritet, men derimod den psykiske.  

Denne uoverensstemmelse kan pege på nødvendigheden af yderligere udforskning af 

psykiske traumer med henblik på en videreudvikling af traumekriterierne i retning af 

større overensstemmelse mellem den kliniske virkelighed og de diagnostiske kriterier. 

Samtidig kan det diskuteres, hvorvidt en indsnævring af selve traumebegrebet er hold-

bar: Kan der opstilles objektive kriterier for, hvilke situationer, der potentielt kan kva-

lificere som egentlige traumatiske hændelser, når vi samtidig kan konstateret, at der 

foreligger akutte belastningsreaktioner? Hertil kommer, at den nyere kriselitteratur har 

påvist, at vurderingen af, hvorvidt en begivenhed er traumatisk eller ej, beror på indi-

videts subjektive oplevelse af hændelsen (jf. DSM-IV´s kriterier for en traumatisk be-

givenhed ved PTSD (se bilag s. 14 pkt. A)). 

Det kan derfor synes besynderligt, at ICD-10 (1994) fastholder, at der skal være tale 

om en exceptionel svær fysisk eller psykisk belastning (objektivt kriterium), og DSM-

IV (1994) betinger sig, at der skal være tale om en oplevet trussel mod livet eller den 

fysiske integritet, idet vi for det første må konkludere, at det objektive kriterium (ex-

ceptionel) i sidste instans må bero på en subjektiv vurdering (exceptionel for hvem: 

terapeuten? klienten?), og samtidig har dette case-studie vist, at en trussel mod den 

psykiske integritet (selvfølelsen) i høj grad kan være traumatiserende.  

Vi må således konstatere, at krisepsykologiens betoning af det fænomenologiske 

aspekt ikke genfindes i samme omfang i de diagnostiske systemer. Dette kan afspejle 

grundlæggende forskelle mht. valg af analyseenhed, hvor den nyere krisepsykologi i 

højere grad forstår krisetilstanden som betinget af personens oplevelse af den traumati-

ske begivenhed, mens de diagnostiske systemer på den ene side anerkender betydnin-

gen af det fænomenologiske aspekt men samtidig betinger sig, at selve den traumatiske 

begivenhed skal være af en bestemt karakter. 
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En tilgang, der bygger på et objektivt traumekriterium og samtidig forstår krisetilstan-

den som et selvstændigt fænomen (uafhængig af den bagvedliggende personlighed), 

rummer potentielt en risiko for fejlbehandling, idet man dels underkender betydningen 

af en oplevet trussel mod den psykiske integritet og dels reducerer det komplekse sam-

spil mellem personligheden og krisetilstanden til enten personlighedsmæssige pro-

blemstillinger (personlighedsforstyrrelse) eller krisetilstande (akut belastningsreakti-

on). 

Den behandlede case kan således medvirke til at gøre opmærksom på, hvilken kom-

pleksitet krisebehandlingen egentlig angår og påpege, at krisepsykologien nødvendig-

vis må genopdage personligheden i såvel studiet som behandlingen af krisetilstande 

for at sikre effektiv behandling og udgå sekundær viktimisering. Samtidig peger dette 

studie på mulige begrænsninger forbundet med de diagnostiske systemer og tendensen 

til at forsimple det komplekse samspil mellem personligheden og krisetilstanden til 

enten-eller. 

En sådan forsimpling giver i første omgang større overblik og klarhed, men risikerer 

samtidig at reducere klienten til en depersonaliseret krisetilstand og terapien til en 

overfladisk, uvedkommende behandling.  

Konklusion 
Målet med denne afhandling har været at gøre opmærksom på et meget forsømt områ-

de inden for krisebehandlingen, som kan have stor betydning for behandlingens effek-

tivitet: nemlig betydningen af personligheden. 

Kriseterapi er en særlig form for psykoterapi, hvor personligheden ikke er terapiens 

egentlige fokus. Det har derfor været nærliggende at antage, at krisetilstanden kan be-

handles uafhængigt af den bagvedliggende personlighed. Vi ser denne tendens i den 

nyere krisepsykologi og krisebehandling, som gør op med de klassiske psykoanalyti-

ske traumeteoriers ensidige fokuseren på personligheden som den egentlige årsag til 

traumatiseringen (præmorbiditet). 
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Dette opgør udspringer bl.a. af, at nyere forskning har sat spørgsmålstegn ved denne 

tendens til at forstå personligheden (karakterologiske forstyrrelser) som den egentlige 

årsag til traumatiseringen. Samtidig tyder en række undersøgelser på, at selve den 

traumatiske begivenhed spiller en central rolle, og at ingen personlighed i sig selv er 

immun over for traumatiseringer: under de ”rette” omstændigheder kan enhver person-

lighed traumatiseres. 

Den nyere forskning har endvidere påpeget den klassiske tilgangs utilsigtede tendens 

til at stigmatisere og yderligere traumatisere klienten ved at mistænkeliggøre (ikke re-

spektere klientens oplevelse) og sygeliggøre dennes posttraumatiske reaktioner via sin 

bagatelliseren af selve den traumatiske hændelse.  

Det paradoksale ved den nyere krisebehandling er imidlertid, at den i sine bestræbelser 

på at gøre op med den klassiske tilgangs tendens til sekundær viktimisering og den 

dermed forbundne nedtoning af selve personlighedsaspektet, potentielt rummer en ri-

siko for sekundær viktimisering og yderligere traumatisering af klienten. 

Trods den nyere krisepsykologis forståelse af psykiske traumer som betinget af et 

kompleks samspil mellem individfaktorer (personlighed) og selve den traumatiske be-

givenhed ser vi en generel tendens til at negligere personligheden og behandle krisetil-

standen som et selvstændigt fænomen, der eksisterer uafhængigt af klientens person-

lighed. 

Vi har her sat spørgsmålstegn ved denne tilgang og påpeget det problematiske ved at 

reducere klienten til en depersonaliseret offerstruktur og den dermed forbundne risiko 

for at forfalde til en firkantet mekanisk krisebehandling, hvor klienten i højere grad 

tilpasses behandlingsprogrammet end omvendt. 

Disse reduktionistiske tendenser kan skabe større overblik, men samtidig er de tilbøje-

lige til at forsimple og overse den kompleksitet, som de oprindelige traumeteorier pe-

gede på: at krisetilstandens særlige udtryk og forløb i høj grad er betinget af den bag-

vedliggende personlighed.  

 98



 

Endvidere har vi peget på, at krisebehandlingen for at have virkning nødvendigvis må 

kunne ”møde” klienten. Hvis ikke klienten føler sig forstået, rummet etc., men snarere 

føler sig objektiveret (en krisetilstand) og afvist etc., er det meget sandsynligt, at denne 

vil opleve terapien som uvedkommende og yderligere traumatiserende. For at formidle 

denne forståelse til klienten er det nødvendigt, at terapeuten kan identificere og berøre 

klientens personlighedstræk empatisk. Terapeuten må forstå, hvordan klienten er til 

stede i verden, og hvordan hun oplever traumatiseringen i kraft af netop at være dette 

menneske med netop denne personlighed. 

Kriseklienten er m.a.o. ikke en depersonaliseret offerstruktur men et helt menneske, 

som i kraft af sin traumatisering har særlige behov for at møde en forstående, støttende 

terapeut. Fokus på selve traumebearbejdelsen, som ikke tager hensyn til personlighe-

den, risikerer at blokere den spontane helingsproces. For at sikre effektiv behandling 

må interventionerne afstemmes efter klientens særlige behov, ressourcer etc. og ikke 

omvendt. 

Samtidig har denne afhandling vist, at det kan være uhyre vanskeligt at foretage en 

differentialdiagnostisk vurdering af klientens personlighed i lyset af de diagnostiske 

systemer, da disse udelukkende bevæger sig på det deskriptive niveau. Hertil kommer, 

at vurderingen vanskeliggøres af den akutte krisetilstand (midlertidig fragmentering), 

som kan give anledning til fejlvurderinger.  

Heller ikke på dette punkt er de diagnostiske systemer i stand til at ”hjælpe” terapeuten 

i retning af en nærmere afklaring, idet deres skarpe adskillelse mellem personlighed og 

krisetilstand så at sige betinger en enten-eller tankegang, som synes at være i modstrid 

med såvel den nyere krisepsykologis betoning af samspillet mellem personligheden og 

krisetilstanden, som den her analyserede case. 

En mulighed kunne være at basere den differentialdiagnostiske vurdering på en struk-

turel analyse, der kan trænge bag om de umiddelbare fremtrædelser og favne den bag-

vedliggende dynamik (personlighedsorganisationen). Problemet med denne tilgang er 

imidlertid, at vores viden om samspillet mellem personlighed og traumatiseringer er 
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meget begrænset. Denne tilgang rummer således også en potentiel risiko for fejlvurde-

ring pga. den akutte tilstand. 

Det er således nødvendigt med yderligere forskning inden for dette felt med henblik på 

at opnå større afklaring mht. samspillet mellem personlighed og traumatisering. Sam-

tidig synes det nødvendigt med en revidering af de diagnostiske systemer i retning af 

større grad af overensstemmelse mellem disse og den kliniske virkelighed: fra enten-

eller til både-og. 

Vi har således i første omgang argumenteret for en genopdagelse af personligheden 

inden for krisebehandlingen, idet vi her har at gøre med en langt mere kompleks pro-

blemstilling, end de mekaniske tilgange umiddelbart lader ane. Den traumatiske hæn-

delse påføres ikke en tom struktur, og de posttraumatiske reaktioner er følgelig ikke 

betinget af den traumatiske hændelse alene, men snarere udtryk for et kompleks sam-

spil mellem individfaktorer (personlighed) og selve den traumatiske begivenhed – jf. 

vægtningen af det fænomenologiske aspekt i forbindelse med de nyere traumedefiniti-

oner. 

Ud over at påpege de potentielle risici og begrænsninger, der er forbundet med negli-

geringen af personlighedsaspektet i krisebehandlingen, har vores mål været at vise, 

hvordan terapeuten praktisk kan foretage en vurdering af klientens personlighed paral-

lelt med sin kriseintervention uden at gøre personligheden til terapiens egentlige gen-

stand. Dette har vi illustreret ved at bygge afhandlingen op omkring en strukturel ana-

lyse af en autentisk case. 

Denne analyse har netop vist, hvilken kompleks problemstilling terapeuten står over 

for i mødet med kriseklienten og samtidig sat spørgsmålstegn ved tendensen til at for-

stå klienten som en depersonaliseret offerstruktur. 

Samtidig har denne undersøgelse vist, at vi her beskæftiger os med et meget forsømt 

område inden for krisepsykologien. Vores viden om samspillet mellem personlighed 

og traume er meget sparsom, idet forskningen på dette område er yderst begrænset. 

Disse mangler kommer, som nævnt, bl.a. til udtryk i de diagnostiske systemers skarpe 
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adskillelse mellem personlighed og krisetilstand og den dermed forbundne enten-eller 

tendens. 

Som vi har set er krisetilstanden en langt mere kompleks tilstand end som så – jf. ten-

dens til reaktivering af tidligere uforløste traumer og konflikter. Det synes derfor nød-

vendigt med en revidering af den aktuelle tendens i retning af adskillelse mellem per-

sonlighed og krisetilstand. Kriseklienter er ikke ”bare” depersonaliserede krisetilstan-

de, men hele personer. Personligheden er m.a.o. en integreret del af krisetilstandens 

udtryk og forløb. Terapien må følgelig afspejle og rumme denne kompleksitet, dvs. 

genopdage og genintroducere personligheden i krisebehandlingen, for at kunne ”mø-

de” klienten og dermed overhovedet muliggøre effektiv behandling. 
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 Bilag s. 1

1   T: Du var inde på Trøjborg den dag 
2   K: Ja (sukkende, dyb udpustning) 
3   T: Jeg har snakket med nogle af dem, der har været dérinde, som kom herud samme eftermiddag. 
4   K: Ja… 
5   T: Men, øh… hvor var du den dag? 
6   K: Jeg var først nede i kantinen, lige før det skete, dvs. ved det store pause som alle de andre, 
7   T: Ja 
8   K: …og så gik jeg bare op ad trappen, hvor jeg skulle se min vejleder, og da jeg var på vej ned igen, du ved,   

kender du Trøjborgkomplekset? 
9   T: Ja 
10 K: Du har den runde trappe… 
11 T: Trappen, ja 
12 K: Jeg var på vej ned, så hørte jeg det der skud… skal man sige skud? 
13 T: Ja. 
14 K: Og øh, så hørte jeg nogen, der hylede og nogen, der øh (snubler over ordene, puster kraftigt  ud, opgiver)… 

først troede jeg, det var nogen, der grinede eller det var et eller andet …. hvad hedder det… ikke 
fyrværkeri, noget, der skete bare for sjov (griner). Du ved godt, de der danske studerende jo tit kan være 
lidt…….. 

15 T: ….. lidt skøre… ja 
16 K: …lidt skøre, og så har jeg hørt mere …. og mere….. jeg ved ikke…. jeg blev helt standset ….. og så nogen, 

der råbte bagefter …. øh jeg ved ikke, jeg ved ikke 5 minutter (rolig) og så gik (urolig, høj pitch, stemmen 
virker grådfyldt, rædselsslagen og fortvivltet)…… men jeg ved ikke …. jeg var bare løbet ud, og jeg hørte 
nogen råbe: ”Ring efter politiet!”…. og så var jeg bare løbet ud (dirrende?) af komplekset…. 

17 T: …ud af hovedindgangen 
18 K: Jeg har bare taget min cykel, og jeg var bare taget hjem med det samme… jeg var…. jeg ville ikke være 

(der) mere, og jeg blev helt chokeret, og jeg har ikke sovet hele sidste nat. Og i nat har jeg sovet 3 timer og 
hver gang jeg sover, får jeg bare utrolig dårligt mareridt ….. og det det…. 

19 T: Hvad drømmer du i dit mareridt? 
20 K: Øh (overrasket).. at jeg standser midt på trappen og, og øh, jeg hører folk, der græder og græder …og også 

sådan en helt åndssvagt mareridt – det er sket to gange, at jeg går langs sådan en jernbane, jernbane? 
21 T: Jernbane, ja 
22 K: …med et gammelt lokomotiv, og jeg, jeg går sammen med min lillesøster. Jeg har en lillesøster, der er 5 år 

gammel, og så er der nogle cyklister, der cykler langs vejen, og når toget kommer, så går de over banen, øh 
banen, der er 4-5 stykker af dem, der bliver ramt ned, det er helt vildt, …også nogle forfærdelige ting, der 
skete der, da jeg var mindre (siges med meget lav, næsten uhørlig stemme)…. 

23 T: Hvad var det? 
24 K: Nåh, noget, hm… noget, nej det ikke så, …nej det, det, det…. jah 
25 T: Det lyder som om, det kunne være ret vigtigt, at du fortalte det?! 
26 K: (puster kraftigt ud) Jamen, øh, faktisk jeg må godt nu, men jeg var helt deprimeret alligevel, før, før det 

skete, det dér. 
27 T: hm, hm 
28 K: Nåh, men det så, det så…. (snøfter, græder stille) 
29 T: Noget, det er ubehageligt at tale om? (indfølende) 
30 K: Ahm, ahm (kan næsten ikke få lydene frem, stemmen er meget anspændt)…. lidt ja (sukker) 
31 T: Uhm 
32 K: Lidt ja,…. jeg har sådan en familie, der er lidt (ler) øh…. 
33 T: der er lidt skør? 
34 K: Jah, (anstrengt) 
35 T: Uhm 
 
tavshed 
 
36 K: Jah, det så…jeg ved ikke, hvad jeg skal lave ved det, jeg vil meget gerne sove lidt. 
37 T: Ja, det kan jeg godt forstå…(rømmer sig)… du siger, du var lidt deprimeret, før det her skete? 

 

 

 

 

 

 



 Bilag s. 2

 

 
1   K: Ja! 
2   T: Kunne du ……. 
3   K: Det er fordi, jeg er faktisk…. jah. 
4   T: Hvad er du deprimeret over? (blød, indfølende/medfølende stemme) 
5   K: Jamen jeg, jeg blev forladt af min kæreste for et par måneder siden. 
6   T: Hm, hm 
7   K: Og der er sket mange ting før i mit liv, så at øh… hvis én har forladt mig, så er jeg bare helt trådt ned. 
8   T: Hm, hm… var det en dansker? 
9   K: Jah (anstrengt, anspændt)… jeg er kommet til Århus for at bo sammen med ham. 
10 T: Aha… 
11 K: (puster kraftigt ud)… men, øh, det har vi ikke gjort. 
12 T: Nej …… (tavshed) ………. det lyder sørgeligt 
13 K: (gråd?) Det synes jeg også (gråd, hulker) 
14 T: Ja 
15 K: … at det er sørgeligt (græder) 
16 T: Har du nogle danske venner? 
17 K: Jeg har, ja jeg har et par danske venner, 
18 T: Uhm 
19 K: som jeg kender hjemmefra og nogle nye, som jeg har fået her. 
20 T: Nogen, du skal snakke med og mødes med i det daglige? 
21 K: Ja, ja, det er ikke sådan rigtig dybt forhold, jeg har kun én (gråd), men han har alt for mange problemer nu      

til at…. jeg kan ikke snakke med ham. 
22 T: Hm, hm… så det lyder som om, du er ret ensom? 
23 K: Jaaah, lidt… 
24 T: Ja, 
25 K: Ja. Min familie er bare alt for langt væk. 
26 T: Hm, hm…. hvis du var i nærheden af din familie, ville de så kunne hjælpe dig? 
27 K: Øh………… det tror jeg. Jeg har en vidunderlig mor (gråd)…. hun har oplevet bare så mange dårlige ting i 

sit liv, at… jah, det kan vi da godt, hun kommer også næste uge, så…. 
28 T: Hm, hm 
29 K: (gråd, snøfter) de skal besøge mig i næste uge, min lillesøster, … så det … 
30 T: Hm, hm 
31 K: Det er godt med noget positivt i sit liv og noget andet at tænke på. 
32 T: Hvad sagde du? Hun var et lokomotiv i dit liv? 
33 K: Noget hvad? 
34 T: Hvad var det, du sagde, hun var i dit liv? 
35 K: Jeg siger, nej jeg siger bare, at hun… at noget positivt… 
36 T: Nåh, positivt! OK, ja! Ja… 
37 K: Hun er så, jah…. nu ja. 
38 T: Jah, hvad skete der inde i dit hoved, da du havde hørt de dér skud og tænkt det dér med, om det kunne være 

fyrværkeri, og danskerne var lidt skøre og sådan? 
39 K: Nå, men … jeg gik bare ned ad trappen, og så jeg hørte de dér skud og nogen, der hylede. Jeg synes, jeg 

tænkte: ”Ok, måske en af de der piger, der gør et eller andet.”, og jeg gik bare ned: ok det helt i orden. Og 
så hørte jeg en mere og en mere, og det var folk, der råbte, og det var én - det var en mand - der råbte 
noget, som jeg ikke, ikke hørte… men …. og jeg har bare standset; du ved godt, når du er inde på 
Trøjborgkomplekset, når du, hvad hedder det på dansk? 

40 T: etage? 
41 K: ground floor …. stuen. 
42 T: Stuen, ja 
43 K: Så tager du ned i kantinen igen, men jeg var oppe i stuen, jeg var på vej ud…. og jeg skulle have været ned 

for at høre, hvad det var skete nede, eller …. jeg skulle have gjort noget. 
44 T: Ja 
45 K: Men jeg har bare løbet ud af komplekset… 
46 T: Så du synes, du burde have gjort et eller andet?! 
47 K: Ja det synes jeg. Det er noget pjat! 
48 T: Hvad? 
 
 
 
 



 Bilag s. 3

 
 

 
1   K: Jeg ved ikke (aroused), ringe efter politiet. Det var, det var flere, der råbte: ”Ring efter politiet!”, eller… 
2   T: Jah 
3   K: Nej, men jeg skulle have gjort noget. Det er det, jeg siger! 
4   T: Så du bebrejder dig selv, at du ikke gjorde noget? 
5   K: Jah, det helt sikkert. 
6   T: Uhm… 
(tavshed) 
7   T: Hvorfor skulle du udsætte dig selv for den livsfare, det i virkeligheden var? 
8   K: Jamen, det vidste jeg ikke, det var livsfarligt. Det, det, det kunne jo lige så godt… jeg har ikke været nede, jeg 

har… det kunne jo være hvad som helst. 
9   T: Men da du hørte nogen sige: ”Ring efter Politiet!”, tænkte du så på, at det var nok et skud, og at det nok var 

farligt? 
10 K: Ja, men ikke, at det var farligt. Jeg synes, det var nogen, der havde begået selvmord. 
11 T: Hm, hm… det var din tanke? 
12 K: Ja. Jeg tænkte nok slet ikke på den slags ting dér, så…. Jeg tænkte bare, jeg har sagt til min mor, før jeg rejste 

hjemmefra: ”Jeg tager til Danmark, for det er sådan et fredeligt land, der sker ingen ting, specielt ikke i Århus 
det….”. Jeg har været dér mange gange, det er en dejlig by. 

13 T: Jah… 
14 K: Nåh, så har jeg haft hele familien, der har ringet her op i dag. 
15 T: Ja. 
16 K: ”Hvordan har du det?”, ”Jeg lever.”, ”Det er godt!” 
17 T: For nyheden er også kommet der ned?! 
18 K: Ja  
(tavshed) 
19 T: Men var der ikke noget, der var fornuftigt nok ved at forlade den bygning? 
20 K: Nej, det synes jeg ikke…. ej, jeg skulle have været der ned med det samme og se, om jeg ikke kunne gøre 

noget eller…. og jeg har sådan en…. problemet er, jeg har fået sådan en eksamen, hvad hedder det? …. 
førstehjælp? 

21 T: Hm 
22 K: Jeg, jeg er livredder. 
23 T: Hm, hm  
24 K: … og jeg skulle have været gået dér ned. 
25 T: Hm, hm………. så hvad synes du om dig selv? 
26 K: Jeg har det dårligt med mig selv, det….. 
27 T: Synes du, at du har svigtet nogle kammerater? 
28 K: ……….. nej, jeg synes, at jeg har svigtet mig selv… såh… 
29 T: Er du en meget ansvarlig person? 
30 K: Ja, det er jeg nødt til at være …. jah… 
31 T: Hvorfor er du nødt til at være det? 
32 K: Jeg har aldrig været det for, øh… jeg mener altid, for øh… 
33 T: Hm, jah… 
34 K: Jeg øh, hvordan skal jeg sige, jeg har en familie, der har haft det utrolig dårligt, og øh, så jeg skulle passe de 

andre meget, meget og mig selv, såh… 
35 T: Nogen med psykiske problemer? 
36 K: Jah, jeg har en mor, der har til… jeg tror det er et år, næsten to år siden, hun drak, som jeg ved ikke hvad… 
37 T: Jah 
38 K: Det var forfærdeligt. Og så har jeg en lillesøster, og da hun var lille, skulle jeg også passe hende, og så har jeg 

min far, der bor på et andet sted, hm…. Det er så min familie (fniser) 
39 T: Hm, så du er den, der har været den mest ansvarlige i en periode i din familie. 
40 K: Ja, i 10 år. 
41 T: Jah…. og på en måde så lyder det som om, du løb fra noget ansvar, da situationen krævede det. 
42 K: Det er det. Det er lige det. 
43 T: Hvordan er det, at du har svigtet dig selv og de andre? 
44 K: Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg var helt standset oppe i stuen, og der var trappen, der gik ned og den lille 

dør, og så tog jeg den lille dør og ud, ud, ud med det samme. 
45 T: Hm 
46 K: ”Jeg gider ikke være med. Det er de andres problem.”, jeg ved ikke, det sådan. Jeg skulle have gjort, jeg skulle 

have været der ned.  
 
 



 Bilag s. 4

1   T: Men har du ikke lov til, sådan som dit liv har formet sig… 
2   K: Jamen, det…. 
3   T: …og sige jeg behøver ikke at tage alle problemer, jeg vil gerne slippe for det her problem? 
4   K: Jo, jo… det kan man godt sige, men det, det…. 
5   T: Du har båret en familie med store problemer i 10 år. Du  rejser til et fremmed land. Du bliver brændt af af din 

kæreste, …du må klare dig selv… 
6   K: Ja, ja 
7   T: Socialt og på alle mulige måder. Så løber du ind i noget, som kunne blive, …som var livsfarligt at gå ind i… 
8   K: Jamen det vidste jeg ikke. 
9   T: og du løber fra det, nej det vidste du ikke, men du bebrejder dig selv, at du ikke var ansvarlig, at du ikke, …du 

er livredder, du plejer at være ansvarlig og nu stak du bare af. 
10 K: Ja…. og det er jeg ikke specielt stolt over. 
11 T: Det er du ikke stolt af, nej, nej… hvordan er det at have gjort noget, som du ikke er stolt af? Som du er lidt 

flov over? 
12 K: Nej, det ved jeg ikke (gråd), det er meget svært at sige på dansk. 
13 T: Sig det på engelsk så eventuelt… 
14 K: Åh, nej det er endnu værre… 
15 T: Nåh,… 
(latter) 
16 K: Jeg ved… jeg er sådan, jeg føler mig lige som et skyldigt barn,.…det ved jeg ikke, puh,…det er uhyggeligt, 

ubehageligt. 
17 T: Jah, har du nogen sinde før haft den følelse af at være et skyldigt barn, der har gjort noget forkert? 
18 K: Ja mange gange. Det har jeg! 
19 T: Hm, hm, hvornår havde du den følelse? Da du var barn eller tidligere? 
20 K: Nej, det var, det var ikke på samme måde. Det var bare, da min mor, hun drak alt for meget, jeg var aldrig god 

nok for….. så hver gang jeg gjorde noget, så følte jeg mig skyldig, selvom… selvom jeg var voksen, jah det 
det… 

21 T: Hm, det lyder som om, at det har været meget svært at gøre meget for, at det skulle gå godt og for at familien 
skulle hænge sammen, og så blev du alligevel bebrejdet, at tingene ikke var gode nok. 

22 K: Men det synes jeg stadig væk, at… 
23 T: at de ikke… 
24 K: at jeg ikke er god nok. 
25 T: At du ikke gør det godt nok? 
26 K: Hm 
27 T: For at hjælpe din familie? 
28 K: Nej for det hele. 
29 T: Hm, hm… også dit eget liv? 
30 K: Hm, det er forfærdeligt, for alle de andre (gråd), de synes bare hele tiden: ”Ja, Anne, hun er, ja bare den slags 

pige, der bare så sjov, og hun hjælper altid de andre osv., osv.…”, og når jeg siger, jeg er helt deprimeret, alle 
mine venner siger bare: ”Ej, hold op med det pjat!”, jeg har ikke lov til det der. 

31 T: Så du har ikke lov til at være deprimeret og ked af det for dem? 
32 K: Nej, forstår du, det rigtigt: ”Anne, nej hun er den slags sexet pige, hun kommer bare og fester helt vildt, fest og 

ballade med hende!”, det er godt, så…. det fungerer ikke mere folks…., ha 
33 T: Så der er nogen, der ikke kan se, hvordan du har det? 
34 K: Der er ingen, der kan se det. 
35 T: Hm 
36 K: Joh, min mor forstår det, for hun har været igennem det. Jeg gider ikke snakke med hende om det, hun har min 

lillesøster at passe på… 
37 T: Så du må være en meget ensom person. 
38 K: Yes! Jeg må sige, jeg har mange venner… 
39 T: Ja, men ikke nogen, som rigtig kan se, hvordan du har det. 
40 K: Nej 
41 T: og som forstår dig. 
42 K: Nej,…. mine venner, det er kun mænd… ekskærester, bøsser og nogle venner, som ikke rigtig er venner. Der 

er mange drenge, der vil bare gå i seng med mig, og de gør bare sådan som om, de vil være venner med mig. 
Det er sådan. 

43 T:  Hm 
44 K: Ikke så godt (snøfter, griner). 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 5

1 T: Nej.. 
2 K: Og her, det utrolig dårligt at være her også. 
3 T: Hm, hm, lige her? 
4 K: Ja 
5 T: Hvorfor det? 
6 K: Det er også uansvarligt. 
7 T: Er du uansvarlig, når du er her? 
8 K: Ja, det er det. 
9 T: Hvorfor det? 
10 K: Jeg sku’ klare mig selv. 
11 T: Aha. 
12 K: Aha. 
13 T: Så du må ikke ligge nogen andre til byrde, mig til byrde? 
14 K: Det forstår jeg ikke. 
15 T: Du må ikke være nogen belastning, et problem for andre? 
16 K: Nej. 
17 T: Men nu er det mit arbejde at snakke med folk, der har problemer. 
18 K: Ja, ja, men alligevel, du kunne være ude, det er en skøn dag i dag. 
19 T: Jah, det lyder som om, det er utroligt svært for dig at være, øh at have problemer og skulle dele dem med 

andre, fordi at du ligesom skal sørge for, at de andre har det godt...og de ikke bliver besværet af dig og dine 
følelser. 

20 K: Hm. 
21 T: Dine følelser er åbenbart ikke særlig vigtige? 
22 K: Hm, hm, det sandt, hm (bekræftende). 
23 T: Hvordan er det, at dine følelser ikke er vigtige? 
24 K: Det ved jeg ikke….det ved jeg ikke…ahh, jeg tror bare, det er dårlig vane at skjule dem, når der var nogle 

vigtigere ting, før... 
25 T: Det lyder, som om du i 10 år eller mere har brugt dit liv på at få jeres lille familie til at fungere, og der har ikke 

været tid til eller råd til, at nogen kunne tage sig af dine følelser, og der lærte du, at dine følelser var ikke 
vigtige, fordi der var noget andet, der var meget vigtigere. 

26 K: Det ikke det, det bare sådan, min mor var utrolig, hvad hedder det, opmærksom, kan man sige det, med, hvad 
jeg tænkte, og hvad jeg følte. Hun lyttede utrolig godt til mig. Vi snakkede i timevis, men hun sagde bare altid 
det samme. Det var jo godt, det var meget positivt, men på det sammen, så følte jeg bare, at hun var lidt 
ligeglad, for hun sagde bare: ”ok gøre du bare hvad du har lyst til gøre, jeg vil altid støtte dig.” Så det var godt, 
men det var ikke det, jeg havde brug for, men nogle gode råd – fx: ”Det en god ide; det skulle du slet ikke 
gøre; det var dumt, lad vær med det,” og det siger hun stadigvæk: ”Gør bare hvad du har lyst til, jeg støtter 
dig!” Det jo godt. Jeg ved godt, der er mange, mange børn, der ikke har, der er ikke så heldige at have 
forældre, der støtter dem i hverdagen. 

27 T: Men det lyder også meget overfladisk at støtte en ubetinget, fremfor at sige jeg vil gerne støtte dét, men jeg vil 
ikke støtte dét; det er en lidt mere kvalificeret måde at… 

28 K: Jamen hun ved godt, jeg vil overhovedet ikke lave noget dumt eller noget skørt, noget pjat. 
29 T: Hm, hm… 
30 K: Hun ved godt, at hendes pige er en fornuftig pige, så , og det er jo sandt. 
31 T: I går eller i forgårs gjorde du noget, som ikke var fornuftigt? 
32 K: Jah, jah,… 
33 T: Har du fortalt det til noget? 
34 K: ..at jeg har…? 
35 T: …at du løb din vej? 
36 K: Det har jeg sagt til hende. 
37 T: Hvad sagde hun til det? 
38 K: Hun sagde: ”Åh, lad være med at være skyldig over det. Det var godt, du løb ud, at du gik hjem, det var godt. 

Du kunne være blevet såret eller dræbt”, og hvad en mor ellers kan sige bare. 
39 T: Hm, hm… 
40 K: Men jeg har ikke sagt til hende, at jeg har det dårligt med det. 
41 T:  Nej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 6

 
1 K: Det eneste, jeg sagde til hende, var, at hendes datter var uskadt...og det var forfærdeligt; normalt møder jeg 

ingen på gaden, og i to dage har jeg bare mødt så mange folk på gaden, og det første de siger til mig er: ”Åh, 
gud, du er uskadt!”, ej, men lad vær, jeg gider ikke høre noget om det. 

2 T: Hvorfor provokerer det dig, at de siger det? 
3 K: (oprevet) Men jeg, det, det, fordi, de kommer bar til mig og siger ”hej, Anne, åh, gud du er uskadt!”, nej, men 

det godt, men jeg kan ikke sige til dem: hold op, jeg gider ikke snakke om det, det ikke godt? 
4 T: Hvordan oplever du deres reaktion, når de siger, det er godt, du er uskadt? 
5 K: Det meget sådan, øh…..der er to sider…okay, det sødt af dem at sige det. Der er mange, der siger: ”Det første 

jeg tænkte var, du studerer der og håber, du har det godt osv”... okay, de siger det, men der er ingen af dem, 
der har ringet til mig eller hjem for at høre, om jeg havde det godt…og jeg ved ikke. Jeg synes bare, de…det 
måske kun for at sige noget, men. ”Jamen, det forfærdeligt, hvad der er sket!” Det er det. Det forfærdeligt, 
hvad der er sket. Det uhyggeligt, så lad være med at snakke om det og…det, det er to piger, der er dræbt. 

6 T: Du synes, at nogle af de venner, du møder på gaden, på en måde også har svigtet dig lidt ved , at hvis de mente 
det alvorligt, så kunne de fan’me have ringet hjem til dig? 

7 K. Ja. 
8 T: Og det gjorde de ikke? 
9 T: Nej. 
10 T: Og så synes du, det er lidt falsk, når de så.. 
11 K: Jamen, det er det. 
12 T: Hm… 
13 K: Jeg synes, det bare dumt. 
14 T: Så det, der kunne virke som om, det var lidt kærligt, oplever du i virkeligheden som falsk? 
15 K: Uhm, uhm… 
16 T: Det var da ikke særligt rart. 
17 K: Nej..ha..det er jeg vant til, det der, at folk bare snakker; det var bare for at sige noget, men de kunne lige så 

godt have sagt til mig: ”Hvor har du været, solen skinner i dag?” 
18 T: Hm, hm… 
19 K: Det ville være lidt mere positivt…ha…jeg har sådan en følelse af, at de fleste, de oplever det, der er sket på 

universitetet som: åh, jeg har set sådan en gyser i biografen, det var et fantastisk… 
20 T: Hm, hm..ja… 
21 K: De forstår ikke, hvad der er sket..det er fan’me to piger, der er dræbt, der er døde, og de var en, som jeg 

kendte, det var en af mine veninders veninder og puh,… 
22 T: Hvad betyder det for dig, at de er døde? 
23 K: …puh...at der bare er ingen steder, hvor man kan føle sig tryg...det ku’ lige så godt være en mand, der kom ind 

og dræbte os...og folk sige, der bliver mere og mere af den slags mænd, der kommer og...dræber folk. 
24 T: Jah. 
25 K: Det kan jeg ikke li’, for jeg har desperat brug for tryghed. 
26 T: Hm… 
27 K: …for...øh, det er derfor, jeg har valgt Danmark. Jeg ville have tryghed og stilhed og få tid og ro nok til at 

organisere mit eget liv, … mit eget liv. 
28 T: Det synes jeg lyder som et meget vigtigt projekt. 
29 K: Nej. 
30 T: Joh, jeg gør, men det synes du ikke, at det gør. 
31 K: Nej, det er ikke noget projekt, for jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv, så det… 
32 T: Hm… 
33 K: Joh, da jeg kom, så var det et projekt. 
34 T: Men så blev du svigtet? 
35 K: Jah, jeg skulle have været sammen med min kæreste, jeg skulle have skrevet mit speciale, have min eksamen 

og gå videre til mit direktorat og så videre og så ved siden af prøve at blive fotograf, så det var sådan. 
36 T: Men det, drabet af de to piger gør ved dig, det er, at du føler, at der ikke er nogle steder, der er trygge mere, der 

er ikke nogen sikkerhed nogen steder? 
37 K: Nej, det er ligesom, jeg var midt i noget, større og støre cirkler, og det er en af de nærmeste, der bliver rørt. 

Der er noget, der er trådt ind. Det er ligesom om, jeg er sådan en boble, og det er noget, der kom ind i det. Jeg 
ved ikke, der er måske 50 bygninger i hele universitetsparken, og så er det lige pludselig den, der hvor jeg 
studerer, der sker noget…så…jah… 

38 T: Tror du, det kunne ske og vil ske igen, hvor du er i nærheden? 
 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 7

 
1 K: Jah, jeg er vant til det fra Paris, det sker altid noget i Paris’ metro, man kan ikke være i metroen uden, at det er 

en ulækker mand, der tager på dine bryster, eller et eller andet…når metroen er fyldt, er der altid en, der har en 
hånd, der snor sig over det hele, eller du ser en mand, der bliver dræbt eller… 

2 T: Så du er vant til at blive krænket? 
3 K: Ja. 
4 T: …og se, at andre bliver det. 
5 K: Ja. 
6 T: Hm… 
7 K: Ja og jeg kan ikke tåle det. 
8 T: Nej?! 
9 K: …okay, jeg må godt sige også, måske…ah…er det også noget, der skete, da jeg var meget lille,…jeg havde 

min far...mine forældre er skilt…og det har de været i mange år, men da jeg var lille, og til jeg blev 10 år 
gammel, slog han mig utroligt meget…Og så da jeg var 6, så blev jeg – man kan ikke sige voldtaget, for det 
var en kvinde, det var hans nye kone, der gjorde det til mig – og det er derfor, jeg kan ikke tåle mere, at folk 
..går 

10 T: Kommer alt for tæt på dig, uhm,… 
11 K: Kommer alt for tæt på, hm… 
12 T: Var det det, du kom i kontakt med på trappen, da du besluttede dig til at løbe, ..at nu ville du væk? 
13 K: Åhr..det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt på. 
14 T: Hm, hm… 
15 K: Jeg har bare tænkt på, at jeg skulle ud. 
16 T: Men du hører nogen, der skriger? 
17 K: Ja. 
18 T: Kunne du høre, det var en kvinde, der skreg? 
19 K: Ja……en og bagefter var det to eller tre, ja jeg ved ikke, det var bare nogle kvinder, der skreg. 
20 T: Ja. 
21 K: …og en mand, der råbte bare sådan rigtig...jeg kunne ikke, jeg kunne kun høre, det var en mand, der råbte.  
22 T: Ja…men du kunne forestille dig, at det var noget voldsomt, der foregik? 
23 K: Ja, ja, ja det kunne jeg godt forestille mig, ja. 
24 T: Ja. 
25 K: Ja, det var ikke nogen børnefilm, der, der var der nede i kantinen. 
26 T: Hm, men du har selv oplevet nogle meget voldsomme ting, da du var et lille barn? 
27 K:  uhm… 
28 T: ..fra din far, der slog, fra den stedmor, som krænkede dig. 
29 K: uhm, …uhm, og det er jeg lidt træt af… 
30 T: Men du stak af i forgårs og løb væk fra noget, som var farligt og truende og… 
31 K: Ja…jamen, det var ikke…det var ikke det, jeg tænkte på, at det var farligt og så videre, jeg tænkte bare, at det, 

det, jeg har bare, jeg har bare ikke tænkt, jeg har taget min cykel og løb bare hjem eller gik hjem meget, meget 
hurtigt. 

32 T: Ja. 
33 K: Og så kunne jeg ikke tænke på noget, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg bare, det var på det der tidspunkt, jeg 

tænkte bare: ”Ej, du skulle have været der nede!” 
34 T: Hm… 
35 K: Måske er der nogen, der er død eller…og du har ikke været der og… 
36 T: Hm… 
37 K: ..som du skulle have været, måske var der ingen, der kunne gøre noget med førstehjælp, eller…jeg ved godt, 

de to piger blev dræbt med det samme, men...alligevel...de to andre kunne jeg måske have hjulpet..jeg ved ikke 
med hvad, men… 

38 T: På en måde er det som om, du har svigtet din mulighed for at redde et menneske. 
39 K: Ja…(tavshed)…ja, ja…ja, det helt rigtigt (snøft)…nej, men det, det har jeg gjort før, jeg har reddet flere liv, 

det ikke sådan, det mit job, så det ikke det samme. 
40 T: Fordi du er livredder? 
41 K: Ja. 
42 T: På en måde har du ligesom svigtet det kald eller forpligtelse? 
43 K: Jah, jeg har erfaring med den slags, jeg skulle have, jeg skulle være løbet ned og se, om der var sket 

noget…Jeg har slet ikke tænkt, at det var noget øh...så, så uhyggeligt, som den slags ting, jeg tænkte bare, det 
var måske en, der blev, der havde begået selvmord i kantinen eller på gangen eller…og de andre opdagede det, 
jeg ved ikke. 

 
 
 
 



 Bilag s. 8

 
 
1 T: Ja, så…hvis det var det, så var det rimeligt nok, at du løb? 
2 K: Øh du mener? 
3 T: Hvis det havde været et selvmord, så var det på en måde rimeligt nok, at du så bare løb din vej? 
4 K: Nej, det synes jeg ikke, jeg skulle have været nede, hvis det var et selvmord, måske kunne jeg have været, 

hvis det havde ikke lykkedes…nej kan man sige det, nej det er helt dårligt dansk. 
5 T: Jo, hvis selvmordet ikke lykkedes, det kan man godt, så kunne han være reddet. 
6 K: Jah, men jeg løb bare ud. 
7 T: Det lyder som om, du har en meget stærk indre forpligtelse til at redde andre mennesker, hvis du kan...at 

det har en utrolig vigtig værdi for dig…hvor har du fået den værdi fra? 
8 K: Det ved jeg ikke…. 
9 T: Du har uddannet dig som livredder. 
10 K: Nej, man kan ikke sige, ikke i Frankrig, hvor man er ikke uddannet, man har sådan en.. 
11 T: Et kursus? 
12 K: Ja, sådan et kursus, man tager…men jeg, jeg var svømmer og… 
13 T: Ja, men du har også brugt meget tid på at redde din familie, eller holde din mor og din lillesøster gående, 

som vi siger på dansk, at familien fungerede. 
14 K: Ja, ja ja. 
15 T: Så der har du også reddet dem i en vis forstand. 
16 K: Jah, og de ved godt, at hvis der sker et eller andet med min familie, de ved godt, jeg kommer straks…ja, ja 
17 T: Hm, hm…har du også nogen gange været engageret i at prøve at redde din far eller hans kone – nye kone? 
18 K: Overhovedet ikke! Jeg vil simpelthen ikke have noget at gøre med hans kone…aldrig mere…og jeg har 

faktisk, det er lidt svært at fortælle denne her historie, men...øh det skete, da jeg var 6 år med hans kone, og 
øh, så har jeg ventet til 1988, hvor jeg var i Canada med min mor, og så siger jeg, så sagde jeg det til 
hende, men hun kunne ikke tro mig: ”Nej, hvad er det for noget vrøvl, du siger?” 

19 T:  Hm, hm… 
20 K: Og så har vi sammen set en film; en Bergman-film. Den hedder ”Jomfrukilden”. Og så har jeg snakket. Det 

var et år efter, så har jeg snakket en gang til til hende, og siger hun, nåh, det var lige det samme, jeg sagde, 
og så kunne hun huske noget. Jeg havde sådan en lille kinesisk pyjamas, som jeg ville slet ikke have på 
bagefter og sådan nogle småting…Jeg havde aldrig, aldrig snakket om det med min far…og så  har jeg 
besøgt ham i juli og øh aftenen før jeg tog af sted, så…og jeg, jeg havde så mange ting, jeg skulle snakke 
med ham om. Vi havde haft sådan et meget overfladisk forhold, og så siger jeg til ham: ”nåh, nu skal du 
høre øh…det kan jeg ikke tilgive, og det og det, og det, og det, og det!”  Og det ville han have en forklaring 
hvorfor, og så siger jeg til ham: ”Ved du hvad, der er sket noget med din kone,”…og jeg tænkte nok, at han 
ville sige: ”Åh, hvad er der sket?”…og så siger han: ”Jeg er ikke blind.” 

21 T: Så, han har vidst det hele tiden? 
22 K: Ja, han har vidst det hele tiden. 
23 T: Var der noget, der skete engang eller mange gange? 
24 K: Det skete mange gange,…jeg kunne ikke forstå det. 
25 T: Nej. 
26 K: Og jeg har det utroligt, jeg føler mig utrolig skyldig, for jeg synes, det var u…det var, det var dejligt. 
27 T: Jah. 
28 K: Ha,…shit…det var ikke ubehageligt og sådan, det, det, det var rart og sådan, men…det var da jeg blev lidt 

ældre, jeg forstod, hvad det var…det, det med al den der skyldfølelse. 
29 T: Jah…var der nogen sammenhæng mellem det, at hun krænkede dig, og din far slog dig? 
30 K: Nej, for min far er en, …den slags mand, som er utrolig voldsom, og det er jeg også faktisk, …jeg har arvet 

det fra ham, men ikke sådan fysisk…han slår både/bare børn og kvinder,…han kan ikke slå en mand på sin 
egen størrelse. 

31 T: Har han også slået din mor? 
32 K: Juh, det er derfor, de er skilt. 
33 T: Hm,…og din lillesøster? 
34 K: Ah, min lillesøster er 5, så det er min mor, der har haft hende. 
35 T: Med sin nye mand? 
36 K: Med sin nye mand, ja. 
37 T: Aha…hvornår holdt din far op med at slå dig? 
38 K: Undskyld? 
39 T: Hvornår holdt din far op med at slå dig, hvor gammel var du? 
40 K: Jeg var…8. 
 
 
 
 



 Bilag s. 9

 
 
1 T: Jah… 
2 K: Jeg havde haft sådan en cykelulykke, hvor jeg skulle ligge i en seng. 
3 T: Hvad havde du haft? 
4 K: En cykelulykke. 
5 T: En cykelulykke, jah, hvor du skulle ligge i en seng? 
6 K: …og øh, ja, så, jeg var meget, meget stor, jeg har altid været sådan en stor pige…min far er også sådan en 

stor mand. Han har fået to nye børn. Da min lillebror blev født, da var jeg 7, og så da han var 1, startede 
han med at slå ham med sådan en træske, det var bedst…hm, hm… 

7 T: Hm, hm… 
8 K: Jah, og så min lillesøster også, for jeg har også en anden lillesøster…øhm, han har slået hende, men ikke så 

meget. Det var måske de to første år. Bagefter så var det slut…han er jo en utrolig autoritær mand, sådan 
en pater i familien, man skal gøre som han, som han vil. 

9 T: Hm, hm… 
10 K: Det gider jeg ikke mere, der er derfor, det blev utrolig voldsomt den aften, som jeg snakkede med ham. Jeg 

havde jo aldrig, jeg opdagede, han havde vidst det sådan, ahh, uh…. 
11 T: Så han har på en måde svigtet dig ved ikke at reagere over for sin kone? 
12 K: Netop! 
13 T: Han har fundet sig i det.  Han har accepteret, at det skete. 
14 K: Og argumentet er: ”Jeg var dybt forelsket i kvinden,” ahh 
15 T: Hm, hm… 
16 K: Og nu bliver de kun sammen, fordi min lillesøster er sukkersyg (foragteligt tonefald). 
17 T: Hm, hm… 
18 K: (stille)…Farlig mand… 
19 T: Men kunne du forestille dig, at din reaktion på trappen med at løbe kunne hænge sammen med, at du 

kender til at blive banket og tævet og møde voldsomhed fra din egen barndom? 
20 K: Jah, det kan være. Det har jeg ikke tænkt på, men det kan være, ja. 
21 T: Fordi de lyde… 
22 K: Nah…de lyde var… 
23 T: …de lyde signalerer noget voldsomt,…og jeg ved ikke, om din far har skreget? 
24 K: Han har skreget, og han har,…jeg har hørt min mor skrige også. 
25 T: Hm, hm… 
26 K: Og det er faktisk noget dér, når du siger det. Jeg kan godt huske det. Da jeg har hørt, ikke det første, men 

det andet skud, så…har jeg set en for mig, sådan en bildør, som man slammer…jeg ved ikke hvorfor…men 
øh, ja, …det kan være måske noget fra min ubevidsthed, ha? 

27 T: Jeg tror, det er en situation, du har fra din førbevidsthed, som du har oplevet i din barndom, hvor den bildør 
har signaleret noget voldsomt, at din far har smækket en bildør i vrede, eller…og du har måske været uden 
for bilen, måske inde i bilen, men i hvert tilfælde. 

28 K: Udenfor! 
29 T: Aha, at, at du har, du forbinder de ting. 
30 K: Jeg har, jeg har set bildøren udenfor. 
31 T: Og det var ham, der smækkede den i, eller… 
32 K:  Det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, at den var hvid. 
33 T:   Jah. 
34 K: At det var om natten. 
35 T: Ja. 
36 K: Og jeg hørte lyden, og jeg er bange, det er jeg. 
37 T: Så der er en direkte forbindelse mellem de lyde, du hører nede fra kantinen, og den, det billede, der lige 

kommer til dig af bildøren. Der er koblingen mellem en bestemt episode i din barndom og så det 
voldsomme, der sker. 

38 K: Det kan, det kan, det ved jeg ikke. 
39 T: Jo, for der kommer noget til dig, som du har set engang. Den bildør har du engang set. 
40 K: Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. 
41 T: Nej, men det er noget, du har oplevet på et eller andet tidspunkt i dit liv. Der er ikke, det er ikke noget helt 

nyt, du konstruerer. 
42 K: Nej, nej. 
43 T: Det er et billede, der dukker op fra din barndom, uden at du kan huske konteksten. 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 10

 
 
1 K: Joh, faktisk, jeg har fornemmelsen, det kommer jo fra min barndom…for jeg har fornemmelsen, nu jeg 

tænker nu på det, jeg har fornemmelsen…at det var uden for det hus, vi havde, da jeg var lille, hm, da mine 
forældre var sammen. 

2 T: Ja… 
2 K: …Det er sådan, kun en fornemmelse, men…for natten er meget mørk, og bagefter har jeg altid boet i byen. 
4 T: Jah… 
5 K: Og på den tid så var det sådan. 
6 T: En nat uden lys? 
7 K: Ja, det det. 
8 T: Er din mor nogen sinde stukket af, løbet om natten efter at være blevet slået? 
9 K: Aldrig! Aldrig…jeg var…hvis hun har, hun er aldrig løbet fra mig, måske med mig… 
10 T: Fra din far mener jeg? 
11 K: Ja, fra min far, fra min far, men ikke uden mig. Jeg kan ikke huske det, men jeg ved, at hun har aldrig 

forladt mig sammen med min far, for han var jo næsten altid  gal på det tidspunkt…han ville søge i galehus 
(?) Jeg kan huske, hun har fortalt mig, det ved jeg ikke, men jeg tror hende absolut og uden tvivl, engang 
var han bare så sur over et eller andet, at han, jeg var, jeg ved ikke, mindre end  1 år, så ville han bare tage 
mig og drukne mig i sådan en kogende vand, for jeg skreg alt for meget…I love you daddy! haha.. 

12 T: Hm, men det fik hun så forhindret. 
13 K: Undskyld? 
14 T: Men det fik din mor så forhindret? 
15 K: Ja, ha…haha…ja, ja. 
16 T: På en måde har hun også reddet dit liv. 
17 K: Jamen, det har hun, det har hun. 
18 T: Også andre gange? 
19 K: Ja, hun har reddet mit liv ved at skille sig fra min far. 
20 T: Hm, hm… 
21 K: Og hvis jeg er, hvad jeg er nu, er det hendes skyld, hvis jeg er sådan. Alle hendes venner siger bare, du har 

ikke opdraget, nej ikke opdraget, hvad hedder det…opført? 
22 T: Opdraget? 
23 K: Nej, øh, jeg ved ikke, hvis du har et barn, du har lært det… 
24 T: Præget det…dannet det? 
25 K: Dannet det, de siger bare, du har dannet et barn, og du har givet det det bedste, du havde, så videre og så 

videre…hm, den er meget sød (?), hun er en rigtig god mor, selv om hun har haft det… 
26 T: Du siger det sådan lidt ironisk eller? 
27 K: Nej, men det… 
28 T: Du laver sådan lidt bevægelser i ansigtet samtidig. 
29 K: Jamen, det, det, jeg synes det er meget charmerende, meget rørende, at de siger det, men det synes jeg ikke, 

men det bare mig. 
30 T: Jeg forstår ikke det sidste, du siger. 
31 K: Mange folk synes bare, jeg en fin unge, så, men det synes jeg ikke. 
32 T: Det lyder som om, der er meget (suk!), at du bærer meget andre folks forestillinger om, hvordan du skal 

være? 
33 K: Ja. 
34 T: Og inden i der er du anderledes? 
35 K: Ja, det… 
36 T: Da er du en helt anden, der er kæmpe afstand. 
37 K: Very big gap! Jah, men det bliver jeg nødt til, da jeg var lille med alt det, der skete. Jeg kunne ikke blive 

ramt og øhm…bare være helt deprimeret…Da jeg var lille, min mor drak, og min lillesøster var 1 år 
gammel. Jeg skulle klare det hele, så…gik op i meget happy følelse hele tiden/face?…Og folk er vant til 
det. Det er sandt, jeg hjælper altid de andre, og jeg er altid her, hvis der sker et eller andet, og alle mine 
venner, de ved, de kan ringe til mig klokken 5 om natten, så kommer jeg med det samme, så… Og når vi er 
ude i byen eller et eller andet, så er jeg altid den voksneste. Og når jeg går ud i et sted, så er der altid mange 
drenge, der kommer rundt og snakker og så videre og vil danse og det hele med mig. De synes, …folk 
synes bare, jeg er utrolig positiv, og det er jeg også for de andre, men de tager utrolig meget energi fra mig, 
som jeg ikke kan bruge til mig selv. Min kæreste har taget al min, …al min kærlighed også og min energi. 
Og nu er han sådan en kæmpe stor mand. Da jeg mødte ham, var han sådan en lille mus, og nu er han: ”The 
man!”. Alle piger, de er bar ædr, …hver gang de ser ham, og han har al den selvtillid, som jeg ikke har 
mere…så… 

 
 

 



 Bilag s. 11

 
 
1   T: Det lyder som om, at en meget stor del af dit liv har du levet for andre, for at hjælpe dem, for at gøre noget 

for dem. 
2   K: Jah, det er sandt. 
3   T: Og der har været meget lidt til dig.  Hvad har du fået fra andre mennesker? Hvad har de givet dig? 
4   K: Well, det ved jeg ikke… øhm… ikke så meget, ikke så meget. 
5   T: Når der sker noget voldsomt, så er din første tanke: ”Jeg burde redde. Jeg burde gå ned og hjælpe, og det er 

forfærdeligt, at jeg ikke har gjort det.” Dine venner kan ringe til dig. De kan udnytte dig og bruge dig, og 
du stiller op til hvad som helst. 

6   K: hm 
7   T: ….. De har krav på dig, når de har brug for det. 
8   K: Uhm, ja… jeg ved godt, jeg har… jeg har to venner, der siger altid til mig: ”Du må godt ringe, hvis… du 

skal bare ringe, hvis du har lyst til det.”, men jeg ved godt, at jeg ikke gør det. Jeg vil ikke forstyrre dem, 
og jeg ser stadigvæk min kæreste… min ekskæreste. Det kan jeg ikke vende mig til at sige… og øhm, han 
er også, prøver at være meget rar og det hele. Vi går stadig i seng sammen af og til, det sådan…. 

9   T: Uhm, det er vist noget rod. 
10 K: Undskyld? 
11 T: Det lyder som noget rod. 
12 K: Yes, det er det. Han siger, han elsker mig ikke mere, men han har bare sådan… han opfører sig lige 

omvendt, selvom han har andre piger og så videre. 
13 T: Hm 
14 K: Puh, hmm…. hvad skal jeg gøre, doktor? (ler) 
15 T: Hvad? 
16 K: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det hele. 
17 T: Nej. 
18 K: Det første ting jeg vil meget gerne, det er at få lidt ro. Slappe lidt af med det dér. Mine venner siger: 

”Okay, kom så i byen. Drik dig fuld, så kan du sove!” (ler)… ”Jamen, det gider jeg ikke!” Jeg gider ikke 
drikke. 

19 T: Hvis du ser på den drøm, du havde, hvor du fortæller om lokomotivet. Så er der en 4-5 cyklister, der bliver 
kørt over. 

20 K: Ja, ja og det… det bare og min lillesøster, der så…. det er bare sådan en lille lys trold: ”Jeg vil se den, jeg 
vil se den!” ”Nåh, nåh,” jeg tænker bare: ”Nej, nej, det skal hun ikke se.” 

21 T: Hun og du går langs med banen, hvor toget kommer. 
22 K: Ja, det er sådan, der er banen her, så går vi her, og mellem banen og os, så er der cyklister. 
23 T: Ja. 
24 K: Og der er alle sammen i Tour-de-France-dragter. 
25 T: Ja. 
26 K: (ler)… og de kører på det samme hastighed som toget. Og så kommer de lige pludselig slam lige foran 

toget. Og så kommer de rendende fra den anden side. Og det er mange, som kan klare det, og det er 5-6 
stykker… og det er altid én, der passer og det bliver ramt ned. Så går det hele tilbage igen, igen… 

27 T: Så starter toget forfra? 
28 K: Ja, igen… så… 
29 T: Hm, hm. 
30 K: Det… 
31 T: Er der én, der bliver ramt hver gang? Eller er der flere, der bliver ramt, hver gang det går tilbage? 
32 K: Øh, det er én, der bliver ramt hver gang, og den bliver på banen, mens toget kommer igen. Og jeg og min 

lillesøster, vi siger: ”Den, den tager ikke tilbage,” men den standser. Den, den rammer cyklisten. 
33 T: Ja. 
34 K: Og kluk, så er der sådan en … Hvad hedder det? Klip, så starter det igen. 
35 T: Ja, hvor mange gange sker det? 
36 K: Det kan jeg ikke huske…. Det må være 4-5 stykker, øh 4-5 gange, når det er 4-5 stykker, der ligger på 

banen. 
37 T: Og det er et gammeldags lokomotiv? 
38 K: Ja, hmm…. Hvor kommer det fra? Det er bare så viyv… 
39 T: Er du henne og se de cyklister, der bliver kørt over, fordi din lillesøster vil hen og se? Eller holder du… 
40 K: Jeg kan se dem, for jeg er stor. Og jeg kan se, de fleste, de sådan.. hm, hovedet er helt i orden og benene er 

i orden, men ind imellem på banen er der sådan en blodig ting. Og det er ovre på den anden side også. 
41 T: Har du hørt nogen beskrive de myrdede, hvordan  de så ud? 
42 K: Nej! 
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1   T: Har du haft nogle forestillinger om det? 
2   K: Ja, faktisk jeg har hørt det. Det er også utroligt. Jeg har hørt det i radioen, at det var én, der har fået hjertet 

åben lige her… Og jeg har …. det gjorde ondt lige med det samme, jeg hørte det. Og det var dér, det var 
dér og dér, og jeg kan godt få sige dem en sådan kold ting. Men det kan være også, jeg har tænkt på det, for 
jeg har en sådan fætter, der arbejdet… der har haft sådan utrolig grov arbejde for et par år siden. Det var 
ham, der skulle samle op alle de folk, der blev kørt ned af togene. Så det kan være også, at jeg blander det 
hele, ja… 

3   T: Har han fortalt dig om det? 
4   K: Ja, men det vidste jeg. 
5   T: Ja. 
6   K: Jeg kan godt huske det her, for engang kom han bare hjem, og uff… :”nu har jeg, i morges har jeg samlet 

op på det hele!” 
7   T: Ja. 
8   K: ”På to kilometer. Jeg har også,”… åhh, det har jeg glemt. Når nu jeg snakker med, kan jeg godt huske. Nå, 

nu forstår jeg det, det der med tog. For to år siden, så kom jeg tilbage til Paris fra min mors hus, der er i 
Normandiet. Og pludselig standsede toget, og så siger det, så sagde det til os: ”I skal ikke gå ud af toget. Vi 
har haft en ulykke osv.” Og så på det tidspunkt var jeg fotograf – det er jeg stadigvæk også, men jeg kom 
tilbage fra en reportage, og så gik jeg ud og så noget videre derudaf. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har gjort 
sådan, og øh det var bare sådan en bil lige under lokomotivet med en mand og to børn. Nå, det kan være, 
det er det. Det sidste, øh, adrenalinophidsende oplevelse, jeg har haft. 

9   T: Men ved den togulykke, der går du hen til den… 
10 K: Ja, men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke, de var døde. 
11 T: Men på Trøjborg løber du væk fra noget, som også kunne være voldsomt. 
12 K: Ja. 
13 T: Og så er du fuld af bebrejdelser bagefter, at du burde have gået tilbage bagefter og have hjulpet eller gået 

der ned. Hvorfor tror du, at toget bliver rykket tilbage og kommer frem igen? 
14 K: Måske er der for, at jeg skulle forstå det bedre (ler) ……. nej, det ved jeg ikke. 
15 T: Det er ligesom en ulykke eller en kvæstelse, som gentager sig. 
16 K: Ja. 
17 T: Som er repetativ. 
18 K: Problemet er: Hvorfor et gammeldags lokomotiv? 
19 T: Hvorfor det er et gammelt et, ja… 
20 K: Den kommer: ”fut, fut, puf,” det er sådan ligesom en lille eventyrlokomotiv, der kommer bare sådan:  

”huitch, en cyklist i juhu…”  (ler) 
21 T: Cyklister er jo sådan lidt forsvarsløse i forhold til sådan et lokomotiv. 
22 K: Ja, og det er måske også derfor, jeg er meget farlig på lokomotiv. Jeg har haft også sådan en cykelulykke. 
23 T: Ja, aha. Hvordan skete det? Der, hvor du  lå i sengen bagefter i lang tid? 
24 K:  Undskyld? 
25 T: Hvordan skete den cykelulykke, da du var barn? 
26 K: Nå, jeg var i den lille landsby i Pyrenæerne hos mine bedsteforældre, og så gik jeg ned på min cykel, og så 

stak der en gren ind i mit hjul. Den standsede, så jeg fløj på en side og cyklen på den anden. 
27 T: Hvor meget kom du til skade? 
28 K: Jeg har et knæ, der var helt åbent til benet og det hele. 
29 T:  Knoglen stak ud? 
30 K: Ja, men problemet var, at der er ingen, der har bragt mig til hospitalet. Jeg var alene med min bedstemor, 

og hun kunne ikke klare noget som helst. De har bare sådan stak, noget var over på det. Det var dejligt, da 
man skulle tage det af! Så, ja… som jeg blev ikke bragt til hospitalet, så tog det mere end et år at helbrede 
sig. 

31 T: Hvor lang tid lå du i sengen hjemme hos dem? Til ferien var slut? 
32 K: Nej, nej, for jeg skulle til øh… jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, den slags ferie til små børn, de tager 

alene? 
33 T: På koloni? 
34 K: På koloni også (ler), ja. Det hedder koloni, også. Så skulle jeg til koloni bagefter. 
35 T: Hvordan kom du derhen? 
36 K: Øh, hvordan kom jeg derhen? Jeg var først i Pyrenæerne, så kom min far og hentede mig. Så skal jeg til 

hans kones hus, og der kom min mor hen til mig og kom med mig på koloni. 
37 T: Var der nogen af dem, der gjorde noget ved dit ben eller sørgede for, at du blev lægeundersøgt? 
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1   K: Ja, min mor. Da hun kom, så sagde hun: ”Du skal nok til lægeundersøgelse.” Men da var det for sent. Man 

kunne ikke gøre noget. 
2   T: Men det tog et helt år, før du gik normalt? 
3   K: Ja, jeg har stadigvæk problemer med det dér. Det er sten nu, og det hele ikke så væk. Det bliver væk, når 

jeg bliver 40-50. 
4   T: Så du var på en måde ikke særlig vigtig som person. Hvis du er såret, er det ikke så vigtigt. Hvis nogle 

tilfældige mennesker nede i kælderen er sårede, så er det meget vigtigt. 
5   K: Nej, nu stiller du det på hovedet. Men jeg…. det er ikke… jo naturligvis er det vigtigt, hvis jeg bliver såret. 

Det er ikke sådan. Det har aldrig været sådan såret. Jeg mener det hele med livsfarlige ting eller… Nej det 
sådan et knæ… Men jeg var lille. 

6   T: Men du har stærke selvbebrejdelser, hvis du ikke når frem og redder nogen, som du ikke kender, nede i en 
kælder i dag. Men dit eget liv eller dine følelser er ikke så vigtige. Dem er der ikke nogen, der tager hensyn 
til. 

7   K: Ikke på den slags tilfælde. 
8   T: Nej. 
9   K: Overhovedet ikke. Jeg har ingen problemer. Jeg går bare ned ad trappen. Okay, jeg har det skidt. Det er lidt 

ør. Ok det er en andens liv, der er på spil nede i kælderen, og så sidder jeg bare og venter på, der sker 
noget. Så sker der ingenting. Så løber jeg bare ud af.. Det dur ikke det dér. 

10 T: For mig lyder det som om, du har haft mange store byrder i dit liv. 
11 K: Det forstår jeg ikke. 
12 T: At du har haft mange store problemer, byrder i dit liv. 
13 K: Jamen, det har jeg jo. Eller selv om jeg har måske ikke så mange mere, så opfører jeg mig ligesom, jeg 

havde altid så mange. 
14 T: Det vil sige, de er med dig stadigvæk? 
15 K: Jeg har utrolig dårlig samvittighed med at leve sådan. Det dur ikke. Jeg har det meget dårligt med det, at 

jeg skulle bare sige… Jeg ved fx, at min lillesøster savner mig utrolig meget. Det kan jeg godt høre, hver 
gang jeg ser hende, og jeg ser hende hver anden måned. Og jeg føler mig utrolig dårlig med det. 

16 T: Så du skal på en måde tage dig af hende og sørge for, at hun får det godt. At hun ikke er ked af det. 
17 K: Ja, ja. Hun har det også… hun er lille, og hun har allerede oplevet alt for mange grove ting. 
18 T: Ligesom dig. 
19 K: Ligesom mig. 
20 T: På en måde skal du redde hende, hvis du kunne? 
21 K: Ja, hvis hun kunne få det lidt bedre, end jeg gjorde, så kunne det være meget godt. Og hun ville få det 

utroligt svært i hendes liv. Det er jeg sikker på. Hun er alt for smuk, alt for smuk, og smukke piger har det 
dårligt. Og hun er alt for meget følsom og sådan. 

22 T: Det lyder som om, I har nogle ting til fælles? 
23 K: Ja, hendes far stak også af, altså da han havde hørt, at min mor var gravid, og det vidste hun. 
 (båndet stopper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 14

 
 

 
Diagnostiske kriterier for PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse) (DSM-IV 
(1994): 
 
 
A:  Personen har været udsat for en traumatiske begivenhed, der omfatter begge nedennævnte                 

forhold: 
 

1. Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller           
begivenheder, som indebar død eller trusler om død, eller alvorlig kvæstelse eller trusler 
mod egen eller andres fysiske integritet. 

 
2. Personens reaktion omfattede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 

 
                       B:   Den traumatiske begivenhed bliver til stadighed genoplevet på mindst én af følgende måder: 

 
1. Gentagne invaderende og belastende erindringer om begivenheden, så som 

forestillingsbilleder, tanker eller perceptioner. 
 
2. Gentagne belastende drømme om begivenheden. 

 
3. Oplevelse eller ageren som om den traumatiske begivenhed gentog sig i nuet (fx i form af 

genoplevelse af oplevelsen, illusioner, hallucinationer og dissociative ”flashback” 
episoder). 

 
4. Intens psykisk stress ved udsættelse for indre eller ydre stimuli, som symboliserer eller 

minder om et aspekt ved den traumatiske begivenhed. 
 

5. Fysiologiske reaktioner ved udsættelse for indre eller ydre stimuli, som symboliserer eller 
minder om et aspekt ved den traumatiske begivenhed. 

 
C:  Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet og en følelsesmæssig     

    tilbagetrækning (numbing), som ikke var til stede før traumet og som manifesteres ved mindst 
    3 af følgende symptomer: 
 

1. Forsøg på at undgå tanker eller stimuli, der forbindes med traumet. 
 
2. Forsøg  på at undgå aktiviteter, steder eller personer, der kan fremkalde erindringer om 

traumet. 
 

3. Manglende evne til at huske vigtige aspekter ved traumet. 
 

4. Markant nedsat interesse i eller deltagelse i signifikante aktiviteter. 
 

5. En oplevelse af at være følelsesmæssig afskåret fra eller fremmedgjort i forhold til andre. 
 

6. Indskrænkning af det følelsesmæssige spektrum (fx ude af stand til at elske). 
 

7. En oplevelse af at fremtidsmulighederne er begrænsede (fx ingen forventning om at få en 
karriere, få børn eller et normalt livsforløb). 

 
D:   Vedvarende symptomer på øget stress (arousal), som ikke var til stede før traumet. Dette skal 
       manifesteres ved mindst 2 af følgende symptomer: 

 
1. Vanskeligheder i forbindelse med at falde i søvn eller sove igennem. 
2. Irritabilitet eller vredesudbrud. 
3. Koncentrationsvanskeligheder. 
4. Hypervagtsomhed. 
5. Overdreven tendens til at fare sammen (startle response)  
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Diagnostiske kriterier for PTSD iflg. ICD-10 (1994): 
 
 
 
 
A:    Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter) 
 
B:  (1)  tilbagevendende genoplevelser af traumet i ”flashbacks”, påtrængende        
            erindringer eller mareridt 
 
    eller 
 
       (2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet 

 
C:    Undgåelse af alt, der minder om traumet 
 
D:    (1)  delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse 
 
      eller 
 

(2)  vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med  
       mindst to af følgende symptomer: 
 
(a) ind- eller gennemsovningsbesvær 
 
(b) irritabilitet eller vredesudbrud 

 
(c) koncentrationsbesvær 

 
(d) hypervigilitet 

 
(e) tilbøjelighed til sammenfaren 

 
 

E:      Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.               
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Diagnostiske kriterier for akut stressforstyrrelse (DSM-IV, 1994): 
 
 
A:   Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der omfatter følgende 2  
       forhold: 
 

(1) Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller  
begivenheder, som indebar død eller trussel om død eller alvorlig kvæstelse eller 
trussel mod egen eller andres fysiske integritet. 
 

(2) Personens reaktion involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel 
 

B:   Personen oplevede mindst 3 af følgende dissociative symptomer enten under selve 
     begivenheden eller umiddelbart efter: 
 

(1) en subjektiv oplevelse af følelsesmæssig tilbagetrækning (numbing) eller fravær  
af følelsesmæssig responsivitet. 
 

(2) en reduceret opmærksomhed eller bevidsthed om omgivelserne (en oplevelse af 
at være fortumlet). 
 

(3) en uvirkelighedsoplevelse (derealisation) 
 
(4) depersonalisering 
 
(5) dissociativt amnesi (dvs. manglende evne til at erindre væsentlige aspekter ved 

traumet). 
 

C:   Den traumatiske begivenhed genopleves til stadighed på mindst én af følgende 
       måder: gentagne påtrængende ”billeder” (images), tanker, drømme, illusioner, 
       ”flashback” episoder, eller en oplevelse af at genopleve begivenheden, eller stress- 
       reaktioner i forbindelse med at blive udsat for  stimuli, som minder om traumet. 
 
D:   Udtalte forsøg på at undgå stimuli, som fremkalder erindringer om traumet (dvs.  
       tanker, følelser, konversationer, aktiviteter, steder, andre mennesker.) 
 
E:   Udtalte angstsymptomer eller forøget arousal (dvs. søvnforstyrrelser, irritabilitet, 
      koncentrationsbesvær, hypervagtsomhed, overdreven tendens til at fare sammen, 
      motorisk rastløshed). 
 
F:   Forstyrrelsen forårsager alvorlige forstyrrelser i personens funktionsmåder (socialt,  
      erhvervsmæssigt eller andre væsentlige områder) eller skader personens evne til at 
      tage vare på sig selv (evnen til at bede om nødvendig hjælp eller mobilisere person- 
    lige ressourcer ved fx at fortælle de nærmeste om oplevelsen). 
 
G:   Forstyrrelsen varer mindst 2 dage og højest 4 uger og optræder inden 4 uger efter 
       den traumatiske begivenhed. 
 
H:   Forstyrrelsen er hverken forårsaget af misbrug af fx stoffer eller medikamenter, eller 
       en generel medicinsk tilstand. Ligeledes må der ikke være tale om en forbigående 
       psykotisk forstyrrelse eller en intensivering af en forudeksisterende akse-I eller 
       akse-II forstyrrelse. 
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Diagnostiske kriterier for akut belastningsreaktion (ICD-10, 1994): 
 
 
 
A:   Udsættelse for exceptionel svær fysisk eller psykisk belastning (af katastrofekarakter) 
 
B:    Umiddelbart (inden for 1 time) efterfulgt af symptomer: 
 

(1) symptomer som ved generaliseret angsttilstand 
 
(2) (a) tilbagetrukkethed 

 
(b) bevidsthedsindsnævring 
 
(c) desorientering 
 
(d) vrede eller verbal aggressivitet 
 
(e) fortvivlelse eller håbløshed 
 
(f) overdreven eller formålsløs hyperaktivitet 
 
(g) ubehersket og overdreven sorgreaktion i forhold til kulturelle baggrund 
 
 

C:    Symptomerne aftager hurtigt: 
 

(1) < 8 timer ved forbigående belastning 
 
(2) < 48 timer ved bestående belastning 

 
 

D:    Anden psykisk lidelse udelukkes 
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Oversigt over mulige ”løsninger” på traumatiseringer: 

 
I Fravær af løsning (disorganisation) 
 
A: antagelser: 
(1) verden er uforudsigelig, farlig og ukontrollabel 
(2) selvet er svagt, hjælpeløst og uværdigt 
(3) andre er onde, uhjælpsomme, svage, ikke til at stole på 
(4) ingen mestringsstrategi 

 
B: symptomer 
(1) forvirring, disorganisation, hukommelses- og koncentrationsproblemer 
(2) hypervagtsomhed og forhøjet arousal 
(3) invasion og bred angstgradient 
(4) undgåelsesadfærd (reducere angst) 
(5) dysforiske følelser (frygt, vrede, depression) 
(6) lavt selvværd 
(7) tilbagetrækning fra og modvilje mod andre, fremmedgørelse 
(8) manglende evne til at etablere nære relationer 

 
 

II Adaptiv løsning (reorganisering og integration) 
 
A: antagelser 
(1) verden er uforudsigelig, farlig og ukontrollabel i vist omfang 
(2) selvet er svagt og hjælpeløst i vist omfang 
(3) andre er farlige, kolde, svage, utroværdige i vist omfang 
(4) mestringsstrategi: fleksibel, diskriminerende, accepterende over for andre, assimilation & akkomodation 

 
B: symptomer & positive konsekvenser 
(1) permanent sensitivitet over for traumerelevante stimuli 
(2) reduceret tryghedsfølelse 
(3) øget bevidsthed: en mere bedrøvet, men klogere person, som har mestret nogle store eksistentielle 

livsproblemer såsom: sårbarhed, lidelse, død, godt og ondt, skyld og straf, selvinteresse versus altruisme, 
uafhængighed versus forbundethed. 

 
 
 
III Maladaptive løsninger 
 
 
(1) løsning baseret på generalisering af frygtreaktionen (flugt) 
 
A: dominerende antagelser 
(1) verden er farlig 
(2) selvet er svagt og sårbart 
(3) andre er farlige eller uhjælpsomme 
(4) Mestring: vagtsomhed og flugt 

 
B: symptomer 
(1) hypervagtsomhed over for farer af enhver slags 
(2) sensitiv over for traumerelaterede stimuli 
(3) kronisk angst og forhøjet arousal 
(4) psykosomatiske symptomer 

 
(2) løsning baseret på generalisering af angstreaktionen (angreb, konfrontation) 
 
A: dominerende antagelser 
(1) verden er ond 
(2) selvet er blevet mishandlet, udnyttet, bedraget og forrådt 
(3) andre er uretfærdige og utroværdige 
(4) Mestring: vær stærk, forsvar selvet, angrib andre 

 
B: symptomer 
(1) paranoid mistænksomhed 
(2) antisocial adfærd 
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(3) løsning baseret på generaliseret tilbagetrækningsreaktion (forkaste andre) 
 
A: dominerende antagelser 
(1) verden er farlig, ukontrollabel og ikke givtig 
(2) selvet er uværdigt, uelskeligt, selvtilstrækkeligt 
(3) relationer til andre er farlige 
(4) Mestring: forkast andre, stol på egne ressourcer 
 
B: symptomer 
(1) tilbagetrækning 
(2) fremmedgørelse 
(3) manglende evne til intimitet 
 
(4) løsning baseret på dissociation 
 
A: dominerende antagelser (2 begrebssystemer) 
(1) dominerende antagelser (samme som før traumatiseringen men med den tilføjelse, at traumerelaterede      

stimuli skal undgås) 
(2) dissocierede antagelser (identiske med antagelserne ved fravær af løsning (se løsning I)) 
 
B: symptomer 
(1) dominerende antagelser (normal undtagen mht. indsnævring af adfærd og affekt) 
(2) dissocierede antagelser ( samme som ved fravær af løsning (se løsning I)) 
Mestring: undgå situationer, der rummer traumerelevante stimuli 
 
(5) løsning baseret på at omslutte traumet 
 
A: dominerende antagelser 
(1) verden er farlig, ond og meningsløs 
(2) selvet er uværdigt, uelskeligt og uden mål og med 
(3) andre er utroværdige og objekter, man kan manipulere 
(4) mestring: undgå engagement, opsøg spænding, omslut frygt ved at udfordre faren (antifobisk adfærd), 

ændre passivt til aktivt (skift rolle/aspekt (kontrolleret genoplevelse)) 
 
B: symptomer 
(1) løbe unødige risici 
(2) antifobisk adfærd, udsøge traumerelevante aktiviteter 
(3) manglende engagement og retning 
(4) manglende evne til at etablere intime/nære relationer 
 
 
(Epstein, 1991; vores oversættelse) 
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Selvets struktur og funktioner under normale forhold (samspil med tilstrækkelig 
gode selvobjekter): 
 
 
 
Ambitioner  Talenter & Færdigheder         Idealer & værdier 
 
 
                                                                                                                       
 
 
1. regulering af selv- a. Empati            1. Evne til at berolige og 
    følelsen  b. Kreativitet                                       trøste sig selv 
   c. Humor 
2. glæde ved fysiske d. Visdom            2. Evne til at regulere følelser 
    og mentale aktiviteter e. Accept af                                        af drevenhed 
       forgængelighed 
3.  følge meningsfulde             3. Evne til at hengive sig 
     mål                  entusiastisk til idealer 
 
 
                                                                                             

 
 
Det grandiose selv &  Alter-ego eller            Det idealiserede forældre- 
dets spejlende selvobjekt- tvillinge selvobjekt-           imago & dets idealiserede 
matrix.  matrix.            selvobjekt-matrix. 
 
 
 
Den spejlende selvobjekt- Udfoldelse af medfødte           En gradvis omdannelse af 
matrix  gradvis omdan- talenter og færdigheder           det idealiserede forældre- 
nelse af det arkaiske grandi- indenfor alter-ego selvobjekt-          imago inden for den ideali- 
ose selv, som fører til, at der matrixen. Højere mentale            serede selvobjekt-matrix vil 
dannes en selvhævdende pol funktioner (a-e) udvikles ved           danne den anden pol i selvet, 
i selvet, der omfatter de funk- omdannelse af det grandiose og       som rummer de 3 nævnte 
tioner, der er nævnt under  det idealiserede selv.            kapaciteter. 
punkt 1-3. 
  
 
 
(Fig. 17 (Karterud, 1995); vores oversættelse) 
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Svigt i selvets struktur og funktioner som følge af selvobjekternes empatiske svigt: 
 
 
 
 
Ambitioner  Talenter & Færdigheder       Idealer & Værdier 
 
                     
 
 
1. Dårlig selvfølelse & Fravær af eller svigt ved:       1. Dårlig evne til at trøste og 
    mangelfuld selvfølel- a. Empati            berolige sig selv; tilbøjelighed 
    sesregulering; følelse b. Kreativitet            til diffus angst, søvnforstyrrelser, 
    af at komme til kort c. Humor             spiseforstryrrelser etc. 
    og konstant behov for d. Visdom 
    beundring.  e. Accept af forgængelighed       2. Dårlig evne til selvregulering, 
               som fx kommer til udtryk ved 
2. Dårlig evne til at glæde             ukontrolleret misbrug af rus- 
    sig over fysiske & men-             midler, perversion, etc. 
    tale aktiviteter; følelse 
    af tomhed og fortvivlelse.         3. Dårlig evne til at begejstres, 
               interessere sig for og fastholde 
3. Dårlig evne til at fastholde             idealiserede værdier. 
    meningsfulde mål; en  
    følelse af meningsløshed. 
 
                                                                    

 
 
Fravær af eller mangelfuld Fravær af eller mangelfuld       Fravær af idealiserede selvobjekter 
spejling af det grandiose støtte i alter-ego selvobjekt-       eller tidlig massiv traumatisk skuf- 
selv  mangelfuld omdan- matrixen.        felse over dem  mangelfuld om- 
nelse af det grandiose selv,         dannelse af den arkaiske idealisering 
som resulterer i svigt og          til internaliserede værdier og stabile 
mangler ved denne pol i          idealer. 
selvet. 
 
 
 
 
(Fig. 18 (Karterud, 1995); vores oversættelse)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilag s. 22

Intrapsykiske selv- og objektrepræsentationer i forbindelse med de narcissistiske 

personlighedsforstyrrelser: 

 

 
 
 
 
 

       Defensiv libidinal sammen-       Aggressiv sammensmeltet 
       smeltet delenhed        delenhed 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

objektrepræsenta
-tion 
(omnipotent) 
 
 
 
 
 
selvrepræsenta- 
tion 
(grandios) 

 
 
selvrepræsenta- 
tion 
(utilstrækkelig, 
uværdigt m.m.) 

objektrepræsen-
tation 
(devaluerende, 
angribende, m.m.)

 
 
 
 
 
 

      (spaltning) 
 
 

Sammenbindende affekt:           Sammenbindende affekt: 
at være unik, speciel, fantastisk           forladthedsdepression, oplevelse af at 
beundret, perfekt m.m.           selvet falder fra hinanden 
 
 
   
 
 
 
 
(efter fig. 2.1. fra Masterson (1993)) 


	Manus til trykning.doc
	Den traumatiserede personlighed
	Jette Thrane og Ask Elklit
	DANSK KRISE- OG KATASTROFEPSYKOLOGISK SELSKAB

	Jette Thrane og Ask Elklit
	DANSK KRISE- OG KATASTROFEPSYKOLOGISK SELSKAB
	Copyright: Jette Thrane og Ask Elklit


	Abstract
	Indledning
	Disposition
	Hvad er et traume?
	Afgrænsning af personlighedsbegrebet
	Hvad er personlighed?
	Kohuts selvpsykologiske forståelse af personligheden

	Præsentation af case-materiale
	Centrale temaer
	(1) Flugt: at stikke af eller at gemme sig
	(2) Skyld/skam: at svigte et ansvar og føle sig værdiløs
	(3) Reddertema: ansvarlighed
	(4) Svigt eller krænkelse
	(5) Ensomhed og psykologisk isolation
	(6) Forførelse: at forføre versus at blive forført
	Opsummering

	Dynamikker
	(1) Annes forhold til sig selv
	(2) Annes forhold til omverdenen
	(3) Forholdet mellem Anne og terapeuten

	Diskussion af mulig personlighedsorganisation
	(1) En klassisk tolkning
	(2) En selvpsykologisk tolkning

	Differentialdiagnostisk vurdering
	Implikationer for Annes kriseterapi
	Nogle overordnede implikationer for kriseterapi
	Konklusion
	Referenceliste
	Bilag

	bilag til speciale.doc
	Selvets struktur og funktioner under normale forhold (samspil med tilstrækkelig gode selvobjekter):
	Ambitioner  Talenter & Færdigheder         Idealer & værdier
	       Defensiv libidinal sammen-       Aggressiv sammensmeltet



