
Den	vanskelige	nærheten
-om	det	vi	så	gjerne	vil,	men	ikke	så	lett	får	til



Nærhet
• Godt?
• Farlig	og	risikofylt?
• Nødvendighet?
• Prioritet?
• Verd	prisen?



”Den	største	trøsten	jeg	
har	hatt	i	livet	og	den	
største	smerten	jeg	har	
hatt	i	livet,	har	vært	i	
forhold	til	andre	
mennesker.”

R.	D.	Laing



“The	greatest	thing	
you'll	ever	learn,	
Is	just	to	love	and	be	
loved	in	return.”

eden	ahbez
Nature	Boy,	1947



”Det	viktigste	faktum	i	
livet	er	for	meg	
kjærligheten	eller	dens	
fravær.	Om	livet	er	
verdt	å	leve,	avhenger	
for	meg	av	om	det	er	
kjærlighet	i	livet.”

R.	D.	Laing



1.	Mosebok	2,	18

Da	sa	Herren	Gud:	”Det	er	ikke	
godt	for	mennesket	å	være	alene.”	



Weaccept the love	wethinkwedeserve
The	Perks of Being a	Wallflower (2012)

https://www.youtube.com/watch?v=ZrVIhNkOA64



Tilknytningsteori

• Teorien	ble	
opprinnelig	utformet	
av	den	britiske	
psykiateren	og	
psykoanalytikeren	
John	Bowlby (1907-
1990)
• Engelsk:	Attachment
theory



Tilknytningsteori
• Tilknytningsteori	er	en	utviklingspsykologisk teori	som	
beskriver	dynamikken	bak	dannelsen	og	utviklingen	av	nære	
følelsesmessige	bånd	mellom	mennesker

• ”Tilknytningsteorien	anser	tendensen	til	å	danne	nære	
følelsesmessige	bånd	til	bestemte	personer	som	en	grunnstein	
i	den	menneskelige	naturen.	Tendensen	er	tilstede	hos	den	
nyfødte	i	en	tidlig	form,	og	fortsetter	gjennom	voksenlivet	inn	i	
alderdommen.”	Bowlby,	J.	(1988).	A	securebase,	pp.	120–121

• Kvaliteten	på	tidlig	tilknytning	påvirker	barnets	emosjonelle	og	
sosiale	utvikling,	i	tillegg	til	framtidig	relasjonsdannelse	og	
psykisk	helse

• Tidlige	tilknytningserfaringer	danner	en	prototype,	indre	
arbeidsmodeller,	for	senere	relasjoner	utenfor	familien



Indre	arbeidsmodeller
Barn	utvikler	indre	arbeidsmodeller	av	seg	selv	og	andre.	Disse	blir	malen	for	
hvordan	man	responderer	på	omverden	i	voksenlivet

Positive	arbeidsmodeller	av	
selvet

Jeg	er	verd	andres	
kjærlighet. Tror	på	
egenverdi

Negative	arbeidsmodeller	
av	selvet

Er	jeg verd	andres	
kjærlighet?
Manglende	tro	på	egenverdi

”Jeg må	gjøre	meg	fortjent	
til	andres	kjærlighet”
”Hvis	jeg	bare	prøver	hardt	
nok,	så	vil	kanskje	andre	gi	
meg	det	jeg	trenger”

Positive	arbeidsmodeller av	
andre

Andre	er	villige	og	i	stand	til	
å	elske	meg,	og tilgjengelig	
når	jeg	trenger	dem.	Stoler	
på	andres	evne	og	kapasitet

Negative arbeidsmodeller
av	andre

Er	andre	i	stand	til	å	elske	
meg?
Stoler	ikke	på andres	evne	
og	kapasitet	til	å	gi	den	
kjærligheten	jeg	trenger

”De	som	egentlig	skulle	
være	glade	i	meg	sårer	og	
avviser	meg”
”Jeg	kan	ikke	stole	på	mine	
nærmeste, men	må	klare	
meg	selv”



Tilknytningsmønstre	hos	voksne
Positiv	modell	av	selvet Negativ	modell	av	selvet

Positiv	modell	av	andre
Trygg:	Komfortabel	med	
nærhet	og	
selvstendighet

Utrygg,	engstelig:	
Overopptatt	med	nærhet	
og	avvisning

Negativ	modell	av	andre
Utrygg,	unnvikende:	
Selvtilstrekkelig og	
nedvurderer	 nærhet

Utrygg,	 fryktsom:	
Redd	for	nærhet og	er	
sosialt	unnvikende



Trygg	tilknytning
• ”Jeg	er	ikke	redd	for	andres	eller	mine	egne	følelser,	og	det	er	
relativt	lett	for	meg	å	bli	følelsesmessig	nær	andre”

• ”Jeg	er	komfortabel	med	at	andre	er	avhengig	av	meg	og	at	
jeg	er	avhengig	av	andre”

• ”Jeg	kan	ta	vare	på	meg	selv	og	er	ikke	redd	for	å	være	alene”
• ”Jeg	stoler	på	at	andre	vil	ta	i	mot	meg,	gi	meg	omsorg	og	
støtte,	og	akseptere	meg”



Utrygg,	engstelig	tilknytning
• ”Jeg	lengter	etter	nærhet,	men	sliter	mye	med	frykt	for	avvisning”
• ”Jeg	ønsker	å	være	følelsesmessig	nær	andre,	men	jeg	opplever	ofte	
at	andre	ikke	er	villige	til	å	komme	så	nær	som	jeg	ønsker”

• ”Jeg	trenger	mye	nærhet	og	bekreftelse”
• ”Jeg	kan	bli	for	avhengig	av	andre”
• ”Jeg	kan	stole	litt	for	mye	på	folk”
• ”Jeg	føler	meg	ofte	engstelig	og	urolig,	og	trenger	andre	for	å	føle	
meg	trygg”

• ”Jeg	tviler	ofte	på	om	andre	liker	meg,	bekymrer	meg	mye	og	
klandrer	meg	selv	om	noe	går	galt	i	forholdet	til	andre”

• ”Jeg	er	følsom	for	kritikk	og	tar	det	raskt	som	avvisning”
• ”Mine	følelser	kan	bli	veldig	sterke	og	jeg	har	vanskelig	for	å	
kontrollere	dem,	noe	som	gjør	at	jeg	kan	bli	desperat	og	handle	
impulsivt	og	uhensiktsmessig”



Utrygg,	unnvikende	tilknytning
• ”Det	er	viktigere	ting	i	livet	mitt	enn	nære	relasjoner”
• ”Det	er	viktig	for	meg	å	være	selvstendig	og	klare	meg	selv”
• ”Jeg	foretrekker	å	ikke	være	avhengig	av	noen,	og	at	ingen	er	
avhengige	av	meg”

• ”Jeg	trenger	ikke	nære	relasjoner	og	har	tendens	til	å	unngå	
dem”

• ”Jeg	opplever	lite	sårbarhet	og	angst	i	mine	relasjoner	til	
andre”

• ”Jeg	har	god	kontroll	på	følelsene	mine	og	skjuler	dem	om	jeg	
blir	presset”

• ”Hvis	jeg	blir	avvist	er	jeg	ikke	interessert	i	å	ha	mer	kontakt	
med	den	som	avviser	meg”



Utrygg,	fryktsom	tilknytning
• ”Jeg	føler	meg	ikke	elsket	eller	ønsket”
• ”Jeg	opplever	det	som	ubehagelig	om	andre	kommer	meg	nær,	
og	føler	meg	ikke	trygg	på	deres	intensjoner”

• ”Jeg	ønsker	et	nært	forhold	til	andre,	men	har	vanskelig	for	å	
stole	på	dem	og	bli	avhengig”

• ”Jeg	er	redd	for	å	bli	såret	om	jeg	tillater	meg	å	komme	nær	
andre”

• ”Jeg	undertrykker	og	fortrenger	følelsene	mine,	og	synes	det	er	
vanskelig	å	uttrykke	hengivenhet”

• ”Dersom	jeg	hengir	meg	til	noen,	trekker	de	seg	oftest	unna”



Hva	kan	vi	gjøre	med	et	utrygt	tilknytningsmønster?

• Tilknytningsmønstre	er	ganske	stabile
• 70-80	%	beholder	sitt	primære	tilknytningsmønster	gjennom	livet
• 20-30	%	endrer	sitt	primære	tilknytningsmønster

• Gode	relasjonelle	erfaringer	kan	endre	tilknytningsmønsteret	i	
tryggere	retning

• Innsikt	i	egne	tilknytningsmønstre	kan	hjelpe	oss	til	å	forstå	
hva	som	skjer	når	noe	blir	vanskelig,	begrense	skadene	og	
reparere	når	noe	går	galt



Hva	skaper	avstand	i	relasjon

Frykt	og	forsvar



Dilemmaet

Vi	vil	ha	mest	mulig	nærhet	
og	minst	mulig	sårbarhet



The	dangers of being too defensive
www.theschooloflife.com

https://www.youtube.com/watch?v=XX__3Fk0YXk



Fortiden	i	nåtiden

• Erfaringer	fra	fortiden	preger	hvordan	vi	tenker,	føler	og	
handler	i	nåtiden

• Vi	har	med	oss	selvbilde	og	relasjonsmønstre	fra	tidligere	
relasjonelle	erfaringer	som	vi	overfører	på	nåtiden

• Den	indre	virkeligheten	overstyrer	ofte	den	ytre	virkeligheten
• Repetisjonstvangen
• Vi	dras	mot	det	kjente,	selv	om	det	ikke	er	det	beste
• Vi	har	tendens	til	å	gjenskape	det	kjente	fra	fortiden	i	nåtiden



Dynamikken

Opplevelse	av	sårbarhet,	
vekker	frykt	som	aktiverer	

forsvarsmønstre



Forsvar

Vi	tolker	opplevelser	i	nåtiden	basert	på	erfaringer	fra	fortiden

• Adaptivt	forsvar.	Beskyttelse	mot	reelle	farer
• Maladaptivt forsvar.	Beskyttelse	mot	frykt	for	noe	som	egentlig	
ikke	er	farlig



Relasjonelt	forsvar

Funksjon:	Redusere	sårbarheten

• ”Fight”:	Angrep	på	andre
• Angrep	og	kritikk	mot	den	andre
• Manipulasjon	– gjøre	den	andre	til	en	annen
• Passiv-aggressivitet	– ikke	gi	det	man	kan

• ”Flight”:	Unnvikelse
• Unnvike	kontakt
• Unnvike	kommunikasjon
• Unnvike	følelser
• Virkelighetsflukt

• ”Freeze”:	Angrep	på	selv
• Selvkritikk
• Selvfornektelse
• Selvdestruktivitet
• Selvutslettelse



Hvordan	skape	mer	nærhet

Det	handler	om	å	våge	sårbarhet	og	gi	slipp	på	forsvar

• Tilstedeværelse
• Forstå	deg	selv	– se	seg	selv	utenfra
• Forstå	den	andre	– se	den	andre	innenfra
• Åpenhet	og	ærlighet



Halldis	Moren	Vesaas
Ord	over	grind

Du	går	fram	til	mi	inste grind,
og	eg går	òg	fram	til	di.
Innanfor den	er	kvar	av	oss	einsam,
og	det	skal	vi	alltid	bli.

Aldri	trenge	seg	lenger	fram,	
var	lova	som	gjalt oss	to.	
Anten vi	møttest tidt eller	sjeldan
var	møtet	tillit	og	ro.

Står	du	der	ikkje ein dag	eg kjem
felle	det	meg	lett	å	snu	
når	eg har	stått	litt	og	sett	mot	huset	
og	tenkt	på	at	der	bur	du.

Så	lenge	eg veit	du	vil	koma	i	blant	
som	no over	knastande grus	
og	smile	glad	når	du	ser	meg	stå	her,	
skal	eg ha	ein heim	i	mitt	hus.


