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På udkig efter de unges invitationer 

Søren HERTZ

Denne artikel ser dagens lys i respekt for de
mange unge, som jeg og mine kolleger i Psyk-
Centrum i årenes løb har snakket med. Det
drejer sig om unge i udsatte positioner, unge
med psykotiske symptomer, unge med selv-
skadende adfærd, misbrug af stoffer, unge
med anoreksi eller med truende eller voldelig
adfærd overfor andre, i eller udenfor hjem-
met, unge bortvist fra skole eller andre ste-
der. Nogle af de unge har været indlagt på
psykiatrisk afdeling, andre har været til afhø-
ring hos politiet, nogle af dem er anbragt
udenfor hjemmet.

Ud fra samme respekt har jeg drøftet den-
ne artikel med pigen og hendes familie, hvis
forløb jeg undervejs har refereret. Så her
kommer artiklen:

De fleste unge i det moderne samfund kla-
rer sig efter forventningerne, et mindretal
skiller sig ud og rejser temaer på vegne af

hele gruppen, temaer om forholdet til unge
generelt. Som illustration af dette skriver
Christian Graugaard i artiklen «Unge skel-
ner mellem ’cool’ og ’klamt’»: «Vi lever i en
bekymringskultur, hvor vi hele tiden får at vi-
de, at det står skidt til med de unges om-
gangs- og adfærdsformer». Og han tilføjer:
«Vi skal ikke lade de unge være. Fandeme
nej, vi skal i dialog med dem, snakke med
dem, lytte til dem. Vi skal problematisere de-
res verden og idealer. Prikke til dem. Udfor-
dre dem. Men respektfuldt. Og med sans for
humor» (Graugaard 2005). 

De unge, som vi ser i konsultation/be-
handling eller hvad vi nu foretrækker at kal-
de det, kommer med deres egne anliggender
eller fordi andre har fordringer eller ønsker
på deres vegne. Samtidig repræsenterer de
noget, som er større end dem selv, tendenser
i samfundet som vi som behandlere har et

Denne artikel skal ses i forlængelse af «At arbejde systemisk i et diagnostisk felt» og «De unge og ungdomspsy-

kiatrien – de mange konteksters møde» (Hertz 2003, 2004a). I denne artikel argumenteres der for en foretrukken

strategi baseret på nysgerrigheden efter at se emotioner og handlinger som invitationer til et anderledes fæl-

lesskab i mødet med de unge. Artiklen indeholder som illustration udvalgte dialoger i kontekst med en ung pige

med en såkaldt borderline diagnose. Idéerne bygger på en blanding af socialkonstruktionistiske og poststruk-

turalistiske tankegange indenfor den systemiske metateori. Artiklen sætter samtidig fokus på risici i forbindelse

med en ukritisk, reducerende og individualiserende brug af teorierne på en måde, hvor idéerne kommer til at

fremstå som metoder.

Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum, Slotsgade 65A, 3400 Hillerød, Danmark.

E-post: hertz@psykcentrum.dk, se: www.psykcentrum.dk



26 · Søren Hertz

fokus 2006# 1

ansvar for at tage vare på. På en måde kom-
mer de som enkeltpersoner, «enkeltsager»,
sammen med de vigtige personer, der er om-
kring dem, men ved udelukkende at be-
handle dem som «enkeltsager» risikerer vi
ikke at tage vare på det, som de unge også
repræsenterer, det som de unge indirekte
sætter på dagsordenen, det som andre kan
opleve som unødvendigt, irriterende eller
endog ubehageligt eller uanstændigt. Fokus
flyttes fra disse unge som dem, der skaber
besværet og bekymringen, til nogen, der i
kraft af deres insisteren på at blive mødt og
forstået anderledes er med til at skabe det
nye.

De unge rejser temaerne på gruppens veg-
ne, men selvfølgelig også på egne vegne ud
fra forhåbningen om, at det er muligt at finde
de særlige veje til værdige liv. Vores møde
som fagpersoner med deres særlige vej er af-
gørende for, om det bliver muligt at finde
frem til fælles veje eller mødesteder. Disse
unge udfordrer os, fordi de ikke blot er villi-
ge til eller parate til at gå den vej, som den
dominerende kultur på en måde ønsker på
deres vegne. Nogle af disse unge har i den
grad mistet tilliden til de almindelige sam-
menhænge, som de kender, at de er ekstra
opmærksomme på relationerne til omgivel-
serne. Det er unge som uden den anerken-
dende tilgang ofte vil foretrække at forsøge
at klare vanskelighederne selv. De er tydelige
med at de vil væk fra det, der ikke har været
OK uden i samme grad at være tydelige med,
hvad de ønskede at nå frem til. Disse unge
flytter sig udelukkende, hvis de er i stand til
at bevæge sig i en anden retning i værdighed. 

De unge, som i mødet med den institutio-
nelle verden bliver diagnosticeret med en

borderline personlighedsstruktur, kan i den-
ne forbindelse ses som de unge, som har de-
res gode grunde til ikke at kunne få sammen-
hæng i deres liv. De inviterer således til at
blive mødt ud fra en anerkendende tilgang
med ønsket om at forstå det, der endnu ikke
er blevet fortalt eller forstået, det som gør det
så svært at komme videre med livet. Og at
opleve sig inviteret ind i et fællesskab med
andre om at skabe de konstruktive sammen-
hænge og dermed en vej videre (jfr. den sene-
re beskrevne case). 

Denne artikel skal ses som et forsøg på at
generalisere enkelterfaringerne og sætte de
«større» temaer på dagsordenen, de temaer,
som de unge og dem, der er omkring dem,
har lært mig at sætte på dagsordenen. Individ
i kontekst på den ene side, forpligtelsen til at
bringe de unges temaer i spil i en samfunds-
mæssig kontekst på den anden. Jeg knytter
mig i den forbindelse til Michel Foucaults og
Michael Whites teorier om den moderne
magt – og ser opbygning af det udviklende
fællesskab som alternativ til den stigende in-
dividualisering, som det moderne samfund
sætter i højsædet (Dencik 2005).

Identitet som samskabt 

Det narrative perspektiv har igennem en år-
række sat sit præg på og dermed inspireret
den «systemiske verden», formidlet primært
fra Michael White i Australien, men også fra
vigtige personer i det nordiske miljø (Lundby
1998). Det narrative er i Michael Whites ver-
sion bygget på post-strukturalismen (White
2001), men den narrative «approach» er sam-
tidig blevet forstået og håndteret ind i den so-
cialkonstruktionistiske tankegang, som på
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mange måder var den platform, som det syste-
miske havde udviklet sig til.

Jeg har i en tidligere artikel argumenteret
for en kritisk socialkonstruktionistisk tilgang
ud fra oplevelsen af, at det var vigtigt at gøre
sig sin egen foretrukne praksis klar. I opgøret
med den ikke-vidende position gjorde vi
klart, at – i kraft af at der findes mange sand-
heder og beskrivelser af virkeligheden – så
stiller det krav til os om, hvilke versioner vi
som professionelle foretrækker (Hertz &
Nielsen 1999). Idéen om at se emotioner og
handlinger som invitationer må ses i forlæn-
gelse af denne tilgang, en foretrukken idé.

Post-strukturalismen repræsenterer en
positiv udvidelse af den systemiske teori og
metode med fokus på temaer som magt, dis-
kurser og derigennem sociale, historiske og
kulturelle temaers betydning for den enkelte.
Den leverer således et vigtigt supplement
med dets fokus på de større sammenhænges
betydning for de levede historier. Som eksem-
pel kan nævnes, at den socialkonstruktioni-
stiske teori fremhæver, at identitet skabes i
kraft af de historier, som over tid fortælles
om os af andre og af én selv, mens den post-
strukturalistiske tankegang supplerer med
forestillingen om, at identitet skabes af socia-
le, historiske og kulturelle kræfter – som et
produkt af en offentlig og social proces i en
stadig interaktion med de institutioner, som
er med til at give identitet.

Begge teorier fremhæver på hver deres
grundlag rollen som professionel som afgø-
rende for, hvilke identiteter der med-skabes
(Gergen 1997; White 2002). Begge teorier
går dermed ind i æstetikkens domæne og
fremhæver betydningen af de moralske valg,
som arbejdet i dette felt implicerer (Matura-

na 1984; Lang et al. 1990). Teorierne frem-
hæver på den baggrund det moralske ansvar,
som vi som fagpersoner har for at være med-
skabere af andre menneskers identiteter og
fremtidsmuligheder.

Det er naturligt i forlængelse af dette tema
at drøfte de afgørende diskurser om:

Magt, modmagt og fællesskab 

Den franske historiker og filosof Michel
Foucault (Foucault 1980) beskriver i sine
værker, hvordan den dominerende kultur ud-
vikler sig og holder fast i magten ved 

• For det første en opdeling i, hvad der er
normalt og hvad der ikke er normalt. Der
er således grænser for det tilladelige og det
ikke-normale kan have forskellige navne
som sygt, kriminelt, terrorist-agtigt eller
blot forkert. 

• For det andet en lige så stærk opdeling
mellem «dem» og «os». Os som klarer
samfundets krav og forventninger og som
lever op til det, der direkte og indirekte ta-
ges for givet. Dem som ikke klarer det og
som præcist er karakteriseret ved ikke at
tilhøre dette «os». 

• For det tredje – og måske mest afgørende
– hvordan kulturen tager sin plads i det
enkelte menneske i kraft af en internalise-
ring, en «personliggørelse» af domineren-
de kulturelle historier på en måde, hvor
personen selv tager del i det at tage en
særlig historie på sig. 

Michael White beskriver i artiklen «Addres-
sing personal failure» (White 2002), at det
moderne samfunds udøvelse af magt funge-
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rer som et effektivt ’social kontrol’ system,
hvor personer rekrutterer sig selv til aktivt at
deltage i den selvdestruktive tilgang til egen
formåen. Dette sker – som i den gennemgå-
ende case – i form af oplevelser af f.eks. ikke
at formå at leve op til (egne) krav og forvent-
ninger – og dermed kommer internaliserin-
gen af den dominerende problem-mættede
historie i spil.

I balancen mellem den individuelle succes
på den ene side, utilstrækkeligheden og ople-
velsen af fiasko på den anden, fungerer man-
ge unge på en måde, hvor ydre tegn på succes
tilsyneladende bliver vigtige. At tilhøre en
gruppe, at være sej og at se ud, som om man
har check på tingene, bliver vigtigt – og mo-
biltelefonens opkald og sms’er bliver et syn-
ligt billede af, hvor populær og ombejlet man
er. Og dette sker i en stadig vekselvirkning
med et medie-billede repræsenteret ved f.eks.
MTV, der dyrker det, de tror, er «in», men
samtidig i højeste grad skaber «in». Og som
skaber et billede af, at for unge er unge og
ungekulturer vigtige, voksne langt mindre
vigtige. 

Og det er lige her, at den langt hyppigere
brug af begrebet borderline kommer til at
give mening – i kraft af den enkelte unges
forsøg på at fremtræde succesfuldt og samti-
dig opleve sig følelsesmæssigt utilstrækkelig
og fiasko-agtig. Og lige her, hvor de gode
grunde til den unges dobbelthed må forstås i
deres sammenhæng og ikke blot sygeliggøres
eller gøres til den enkelte unges problem. 

Samtaler med unge og de personer, der er
vigtige i den unges liv, sætter på dagsorde-
nen, hvordan vi som professionelle fokuserer
på at med-skabe et alternativ til den ovenfor
beskrevne magt og dermed yder modvægt til

den oplevelse af dem-og-os, som opstår og
forstærkes af den alt for store afstand, som
bekymring, afmagt, forstillelse og usikker-
hed sætter i spil.

Temaet om invitationer 

Denne artikels alternativ tager sit udgangs-
punkt i idéen om at se og forstå adfærd og
emotioner som invitationer til fællesskab –
som modsætning til den individuelle eller pri-
vate oplevelse af utilstrækkelighed. Fælles-
skabet, som også på et samfundsmæssigt
plan kan udgøre et fokus for udvikling af an-
derledes dominerende identiteter. Idéen om
at se emotioner og handlinger som invitatio-
ner åbner for fællesskaberne, fordi nysgerrig-
heden dermed koncentrerer sig om samspil,
relationer og nye muligheder (Lang 2005;
Fredman 2004). F.eks.:

• Vrede kan ses som en invitation til at gen-
etablere sin værdighed i mødet med andre

• Selvmordstanker og -handlinger kan ses
som invitation til – sammen med andre –
at genfinde troen på livsglæden

• Selvhad kan ses som en invitation til at
have nogle at dele det svære sammen med.

Temaet om invitationer flytter dermed fokus
væk fra det individuelle plan til et spørgsmål
om, hvordan fællesskabet kan komme til at
udgøre en tilstrækkelig forskel. Opgaven
som behandler eller konsulent bliver dermed
at tage imod invitationen og hen af vejen
gøre den forståelig for andre på en måde,
som kan være med til at skabe et anderledes
fællesskab. Den unge flytter sig dermed også
fra rollen som offer for egne eller andres



På udkig efter de unges invitationer · 29

fokus 2006# 1 

handlinger eller beskrivelser til at blive den,
der har gjort det muligt, at der bliver skabt
det nye og store. Idéen om invitationer kan
således i kraft af den anerkendende nysger-
righed udvikle sig som en afgørende modbe-
vægelse og dermed en foretrukken bevægelse
i mødet.

Mere om fællesskaber – 

ansvarlighed i relation

Mange unge kan opleve, at de føler sig tvun-
get til at vælge mellem dem og os, på en måde
et meget ultimativt valg, som hænger sam-
men med deres oplevelse af, at andre i deres
bekymring eller afmagt har forsøgt at tvinge
dem til at vælge og beskrevet deres foreløbige
valg som «yt». 

Min tilgang er kontakten og det anerken-
dende uærbødige møde. Udgangspunktet er,
at alle unge er ansvarlige, ansvarlige i relati-
on, dvs. ansvarlige i forhold til særlige perso-
ner, særlige temaer eller særlige faktorer
(Gergen & McNamee 1999). Temaet om an-
svarlighed handler om nysgerrigheden efter
at forstå de gode grunde – og ligger dermed
tæt på det tidligere så ofte i systemiske sam-
menhænge benyttede begreb loyalitet. Nogle
unge, der fremtræder borderline, kunne
f.eks. være ansvarlige overfor deres frygt for
konsekvenserne, hvis de fortalte, hvordan
deres liv havde udviklet sig – og/eller ansvar-
lige i forhold til en idé om, at det alligevel var
deres egen skyld, at livet havde udviklet sig
sådan – eller omvendt: ansvarlig i forhold til
en oplevelse af at blive uretfærdigt eller ned-
værdigende behandlet. Den anerkendende
kontakt skaber mulighederne for at få de af-
gørende sammenhænge og temaer i spil. 

At hjælpe med til at ophæve modsætnin-
gen mellem dem-og-os betyder bl.a. at skabe
kontakt med de unge og deres moralske vær-
dier uden samtidig selv at blive eller komme
til at fremstå som moraliserende. At spørge
til de gode grunde, forholde sig til de temaer,
som endnu ikke er blevet forstået eller endog
misforstået igennem de(n) unges historie og
lytte til de drømme og visioner, som hen af
vejen er blevet frustreret og de drømme, der
fortsat er. Og at gøre det sammen med de
personer, som er og har været afgørende for
det, som er sket – eller i det mindste at sørge
for at bringe deres stemmer ind i rummet
med den unge. Nogle unge kan have et bille-
de med sig af, at der ikke er andre, for hvem
de er vigtige eller som er vigtige for dem, men
ved at spørge mere detaljeret dukker billeder-
ne op – og forløbet kan dermed være med til
at gøre dem vigtige.

Alliancen med dem, der bringer de unge
til os (det er oftest sådan, det foregår i min
kontekst) er afgørende. Som jeg plejer at ud-
trykke det, så ville jeg ikke kunne gøre det,
jeg gør, hvis ikke der var andre, der hjalp mig
med at få den unge til at komme og med at
holde temaerne i spil sammen med den unge.
Samtidig repræsenterer det, at de kommer,
også et håb om at noget kan blive anderledes,
et håb, som ligger som underliggende tema i
en samtale, hvor den unge samtidig f.eks.
kan fortælle om sin ulyst ved at komme og de
mange frustrerende oplevelser tidligere med
institutioner og hjælpeapparat.

I Danmark/Norden har den narrative
«approach» som ovenfor beskrevet fået en
dominerende position indenfor det systemi-
ske. Risikoen er, at det narrative får sin plads
på bekostning af det systemiske – i stedet for
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som et supplement og en udvidelse af det.
Som det fremgår, er denne artikels fokus at
være på udkig efter de unges invitationer til
andre – og dermed en ikke-individualiseren-
de tilgang. Hvis den narrative «approach»
bliver forstået som en indsats for at bidrage
med nye narrativer i det enkelte menneskes
liv, så risikerer det at finde sted i en langt
mere individuel sammenhæng end ovenfor
beskrevet, en sammenhæng, hvor kun de, der
er mest opsatte på at skabe nye narrativer,
deltager. 

Risikoen er, at en mere individuel tilgang
ikke i tilstrækkelig grad tager vare på de
mange kontekster i spil og dermed lægger
ansvaret for forandring på den unges skuld-
re. At den ikke bidrager med den oplevelse
af sammenhæng, som kan give den unge
troen på, at personlighedsmæssig integrati-
on og vækst kan finde sted også som en fæl-
les udviklingsproces. En proces, hvor lær-
dommen i det, der er sket, bliver tydelig for
flere. Også her sætter de ikke så «motivere-
de» unge, de, som har allersværest ved at
finde en vej videre, et vigtigt spejl op, hvor
de på vegne af gruppen af unge rejser
spørgsmålet, om det er hensigtsmæssigt
med den individuelle tilgang. Som eksempel
kan pigen i den nedenfor beskrevne case til-
syneladende godt se behovet for nye narra-
tiver, hun forstår idéerne om at flytte erfa-
ringerne fra «landscapes of actions» til
«landscapes of identity», men det bliver for
svært for hende at flytte sig væk fra skam og
skyld, så længe hun ikke forstår sammen-
hængene historisk, kulturelt og socialt i
hendes familie. 

Individualitet i kontekst – 

en foretrukken strategi

Mange henvendelser om samtaler med unge
bærer den forventning, at samtalerne finder
sted med den unge på individuel basis. Nogle
reagerer med glæde og tilfredshed ved for-
ventningen fra min side om, at andre end den
unge selv deltager i samtalerne. Andre reage-
rer med overraskelse og enkelte med umid-
delbar afstandstagen til at ville deltage. Nog-
le ønsker at drøfte situationen som forældre
uden den unges deltagelse, men accepterer
når jeg forklarer, at det ikke er min praksis. 

Nogle unge kan henvende sig med et krav
om et individuelt forløb, ofte fordi de har er-
faringer med sig, som gør, at de ikke har tillid
til, at andre kan bidrage konstruktivt. Det er
afgørende at forholde sig uærbødigt til dette
ønske, at spørge til de gode grunde og samti-
dig holde fast i, at kontakten og forløbet skal
gøre en forskel. Den individuelle kontakt
kan gøre dialoger om temaer, som den unge
ikke plejer at tale om, mulig. Risikoen ved en
indledende individuel kontakt med den unge
er dog, at forløbet implicit bidrager til bille-
det af, at det er den unge, der er problemet,
den unge, der skal forandre sig, en for-forstå-
else som såvel den unge som andre ofte kan
have. Risikoen er samtidig – og paradoksalt
nok – en alliance med den unge med ud-
gangspunkt i den unges syn på de mønstre og
relationer, som er i spil. At komme i et
sprogspil med den unge i modsætning til an-
dre, som den unge samtidig kan være meget
knyttet til og afhængig af, bliver let en risika-
bel og uhensigtsmæssig strategi.

Min foretrukne praksis er således at over-
veje den bedst mulige kontekst for kommen-
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de samtaler med den unge, meget gerne sam-
men med de betydningsfulde personer
omkring den unge, den kontekst som giver
mig de bedste muligheder for at komme til at
gøre en forskel. Jeg gør rede for denne prak-
sis på en måde, hvor der er mulighed for dia-
log og forhandling, men hvor erfaringen bag
den foretrukne praksis er tydelig – ud fra
synsvinklen om, at forløbet allerede starter
ved den telefoniske eller skriftlige henven-
delse. 

Målet med at inddrage andre betydnings-
fulde personer (fra starten) i forløbet er såle-
des at skabe for sig selv overblik over mulig-
hederne, forstå de afgørende sammenhænge
og ikke mindst forholde sig til, på hvilken
måde den unges emotioner og handlinger
kan forstås som invitationer – til hvem og om
hvad? 

Jeg vil som illustration på de ovenfor
nævnte temaer om invitationer, magt, identi-
tet og fællesskaber bevæge mig ind i den
diagnostiske diskurs. Diagnoser er magtfulde
beskrivelser, som kan få stor betydning i
folks liv og på deres tro på muligheder i
fremtiden. Jeg har tidligere argumenteret for
vores moralske forpligtelse til at med-skabe
konstruktive identitetsbilleder (Hertz 2003,
2004b). I denne sammenhæng vil jeg forhol-
de mig til diagnosen borderline som en be-
skrivelse, der risikerer at lukke for nysgerrig-
heden for at forstå og forholde sig til den
unges invitationer og dermed risikerer at
vanskeliggøre mulighederne for i fællesskab
at med-skabe en anderledes fremtid. 

Jeg vil beskrive et forløb med en 18 år
gammel pige og hendes familie, hvor det un-
dervejs bliver tydeligt, at hun på sin egen
måde inviterer os til at tage stilling til, om

hun skal blive ved med at bære på det selv-
had og dermed den individuelle skyldspålæg-
gelse, som hun har taget på sig så længe – el-
ler i modsat fald hvad alternativet kunne
være. Nedenstående tilgang repræsenterer et
alternativ til traditionelle forståelser af bor-
derline som sygdom eller personlighedspato-
logi. 

Kort om borderline-begrebet 

Borderline er et ord, som bliver brugt i feltet
og som nogle gange bliver påhæftet unge el-
ler voksne på en måde, hvor det forudsættes,
at vi, som arbejder i feltet, ved, hvad der tales
om. Nå ja, så ved vi hvorfor – og med en un-
dertone af, at det forklarer, hvorfor situatio-
nen er så vanskelig. En selvopfyldende profe-
ti ligger således lige om hjørnet. 

Det aktuelle diagnosesystem ICD 10 ope-
rerer med begrebet emotionelt ustabil per-
sonlighedsstruktur og inddeler den i to un-
dergrupper, impulsiv og borderline type
(WHO 1994). Der er altså i denne teori tale
om en personlighedsstruktur og ikke blot
symptomer på, at noget er problematisk.
Diagnosen får man som person i dette sy-
stem, når man opfylder ganske særlige krite-
rier. I manualen fremgår det, at «borderline
typen» karakteriseres ved forstyrret og usik-
ker identitetsfølelse med en kronisk tom-
hedsfølelse, et uberegneligt og lunefuldt hu-
mør med vanskeligheder med at styre
(voldsomme) affekter og med tendens til at
handle impulsivt og også selvdestruktivt.

Der er altså tale om en tilsyneladende neu-
tral, fænomenologisk baseret beskrivelse, en
beskrivelse, som mange af de unge som ud-
gangspunkt på mange måder kan nikke gen-
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kendende til på det tidspunkt, hvor livet sy-
nes mest uoverskueligt og hvor de handler,
som de bedst synes, de kan. Diagnosen kan
således blive én kontekst, som den unge og
den unges omgivelser kan se den unge ind i.
Afgørende for mig er, at denne kontekst kun
repræsenterer én ud af mange. Ud fra en er-
kendelse af, at implikationerne af de forskel-
lige kontekster, som situationen kan forstås
ind i, bliver determinerende for de handlin-
ger, som vi som professionelle bliver optaget
af at deltage i. At lede efter invitationerne i
problemadfærden åbner således for anderle-
des forståelser af sammenhængene. Dobbelt-
eller multiple beskrivelser kunne blive meta-
foren for de adskilte beskrivelser, der udløser
forskellige dominerende identitetshistorier. 

Behandlingen i lyset af konteksten emoti-
onel ustabil personlighedsstruktur borderli-
ne type bliver i mange sammenhænge støt-
tende, evt. kombineret med medicinsk, dvs.
psykofarmakologisk behandling. Støttende
forstået som bidrag til at få en hverdag til at
fungere bedst muligt med eller på trods af
diagnosen. Medicinsk i nogle tilfælde som
op- eller nedjustering, evt. ændring af medi-
cin til et andet lignende præparat. Og ofte
med en undertone af, at problemet, «person-
ligheden», bliver personen nødt til at finde en
måde at leve med. 

Og dette på trods af at selve diagnosesy-
stemet er indrettet således, at en person kun
«bærer» diagnosen, så længe som adfærden
«berettiger» til at bevare den.

Case:
Psykiatrisk afdeling henvendte sig om en ung
18 år gammel pige, som havde været indlagt i
4 måneder på afdelingen. De havde indledt

behandling med antidepressiv og antipsyko-
tisk medicin, hun havde gået til regelmæssige
samtaler, hendes mor havde været til samta-
ler som pårørende, men pigen havde ikke
fået det væsentligt bedre, hun ønskede et an-
det behandlingstilbud.

Pigen mødte op sammen med sin mor til
samtale. De fortalte med mor som den mest
talende, pigen ønskede ikke mors tilstedevæ-
relse at pigen havde været velfungerende,
indtil hun fyldte 13 år, derefter havde hun
fuldstændig skiftet stil, malet sig sorthåret,
fået nye venner, havde en kæreste, som sad i
fængsel og var nu skiftevis meget tæt på mor
og meget afvisende overfor hende. Humøret
var oftest sort med udtalte selvmordstanker
og stort selvhad. Hun fulgte kun skole spora-
disk, havde ingen idéer om fremtiden. Pigen
insisterede selv på individuelle samtaler.

Der tegnede sig som ovenfor beskrevet et
billede af en pige, der levede en dominerende
historie med fokus på, at hun selv havde an-
svaret for at komme ud af sin situation, men
at hun samtidig havde uhyre svært ved dette
og hadede sig selv for det. Billedet så ud som
borderline med de store kontraster, et billede,
der vækkede min nysgerrighed efter at skabe
kontakt og at forstå de sammenhænge, som
var i spil. Også i kraft af den markante ad-
færd og de stærke udsagn fra pigens side,
som kommunikerede om noget, der endnu
ikke var blevet hørt, forstået og/eller accepte-
ret. En invitation til at bidrage til en integra-
tion af de tilsyneladende modsatrettede be-
vægelser og positioner. 

Samtidig oplevede jeg, at jeg – i første om-
gang – måtte tage udgangspunkt i hendes øn-
ske om individuel kontakt. Det nedenfor be-
skrevne forløb illustrerer, at det undervejs
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viste sig afgørende at finde måder at få de fa-
miliære, kontekstuelle, relationelle og sam-
fundsmæssige forhold i spil – bevidst og som
foretrukken praksis på en måde, hvor nye
fællesskaber fik mulighed for at vokse sig
stærke som nye dominerende historier:

De mange konteksters møde 

Case:
Individuelle samtaler gjorde det muligt, at pi-
gen for første gang fortalte, at hun var blevet
seksuelt misbrugt af sin far i forbindelse med
samværet med denne far, som havde været
skilt fra pigens mor, siden hun var lille. Pigen
var tilfreds med samtalerne, men de gjorde
ingen forskel i hendes situation. Dette med
den manglende forandring blev et tema for
samtalerne ud fra min forståelse af, at hun
fortsatte med at gøre sig selv meget alene i
sine forsøg på at løse op for sin situation, et
forsøg på løsning på linje med den årelange
privatisering af overgrebsoplevelserne. Pigen
gik nødtvungent og grædende med til at ind-
drage sin mor og storebror i forløbet, en sto-
rebror som havde været sammen med hende i
forbindelse med samværene hos faderen og –
viste det sig hen af vejen – havde påtaget sig
at passe på sin mindre søster.

Kontrakten blev, at det fortsatte forløb
skiftevis fandt sted som samtaler med famili-
en og som individuelle samtaler. Samtalerne
med familien bragte frem, at moderen var
gået fra faderen, at mor efterfølgende havde
været bange for ham, følt sig truet af ham og
af al magt havde forsøgt at lægge afstand fy-
sisk og følelsesmæssigt til ham, hvilket gjor-
de det forståeligt, at hun ikke havde haft øjne
for det, som skete. Desuden kunne det se ud,

som om faderen i sin desperation havde set
moderen i datteren og dermed ikke havde
formået at holde sig fra hende.

Som det fremgår, var pigen af gode grunde
optaget af at påtage sig forpligtelsen og der-
med passe på såvel sin mor som sin storebror.
I en sådan grad at hun aktivt forsøgte at flytte
fokus i samtalerne væk fra de sammenhænge,
som fokuserede på bl.a. mors egen historie.
Hun havde i den grad levet sig ind i rollen som
den, der på individuel basis måtte bære byr-
den og også stille noget op med den. Alterna-
tivet for hende var tilsyneladende, at andre
skulle overtage den nærmest ubærlige byrde.
Pigen havde – i forlængelse af ovenstående –
personliggjort sin historie som en beretning
om skam og skyld på et individuelt plan. 

Case:
I pigens familie havde der tilsyneladende
igennem flere generationer været en erfaring
med, at der var historier, der ikke blev fortalt
eller ikke kunne fortælles. Moderen selv var
opvokset hos adoptivforældre og havde først
som voksen fået fortalt dette og baggrunden
herfor. Pigen kunne dermed udnævnes til at
være den, der brød den sociale arv ved at tur-
de bringe det unævnelige frem på en måde,
hvor det også blev til at bære for andre. Ved i
kombinationen af samtaler alene og sammen
med familien at fokusere på sammenhænge-
ne blev det muligt for pigen at fjerne sig fra
skyld og skam – uden at skylden og skam-
men blev flyttet over på andres skuldre, men
blev til en oplevelse af at være på vej til at
skabe noget nyt i fællesskabet.

Det beskrevne fokus på moderens barn-
doms- og ægteskabshistorie repræsenterede
et afgørende skridt under forløbet, fordi op-
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lysningerne herfra skabte mening i det, der
var sket og åbnede for samtaler om det afgø-
rende nye i det, der skete. Ikke kun for pigen,
men også for resten af familien, som i kraft af
den aktive deltagelse kunne se det smerteful-
de, men også de nye muligheder i det fremti-
dige fællesskab.

 I mange forløb bliver det afgørende at
bede om denne tilladelse til at trække andres
narrativer ind i forløbet – ud fra en erfaring
om, at dette er vigtigt for at forstå sammen-
hængene.

Det skal i den forbindelse betones, at disse
andre narrativer trækkes ind som kontekster
for forløbet med den unge på en måde, hvor
den unges vanskeligheder hele tiden fungerer
som guideline eller omdrejningspunkt for,
om det, der tales om, gør en tilstrækkelig for-
skel. Samtaler om andres narrativer er såle-
des ikke vigtige i sig selv, men som afgørende
meningsskabende kontekster. 

At være «coherent» – og ikke blot positiv 

Peter Lang udtrykker i et interview, at han
ikke er optaget af polariteten mellem positiv
og negativ. Positiv er, som han udtrykker det,
et begreb i sig selv, ikke defineret ved sin pola-
ritet, sin modsætning. Peter Lang er optaget af
ikke blot at være positiv, men at være «co-
herent», på dansk optaget af sammenhænge.
En positiv nysgerrighed efter «coherence».
Han refererer i den forbindelse til Batesons
oprindelige arbejde på Ny Guinea, hvor han
ud fra en antropologisk forståelsesramme fo-
kuserede på at forstå den indre logik i det,
som stammefolkene gjorde (Lang 2005).

Vi lever i et samfund, hvor der stilles store
krav til os om at være velfungerende og drif-

tige i en samfundsmæssig betydning. Medici-
nalindustrien har kronede dage, fordi så
mange benytter lykkepiller og angstdæmpen-
de medicin til hurtigt at komme ud af livskri-
ser og komme videre med livet. Hvis vi på
anden måde er utilfredse med os selv eller øn-
sker et anderledes udseende, kan vi henvende
os til plastikkirurgien for fedtsugning eller en
ny næse – eller til frisøren for at få limet nyt
hår udenpå vores eget. De unge, som er fokus
for denne artikel, lever også i dette spæn-
dingsfelt. På den ene side ønsker de at slippe
af med de mørke og plagsomme temaer, som
har fyldt så meget i deres liv, på den anden
side har de mange oplevelser med, at disse te-
maer ikke forsvinder, blot man ønsker det.
Nogle af disse unge udtrykker, at det hjælper
at skære i sig selv, fordi den fysiske smerte får
den psykiske smerte til at synes mindre.

Begrebet irreverence (på dansk: uærbø-
dighed) blev introduceret af G. Cecchin som
en præcisering af en nysgerrighed, som ikke
blot var den dagligdags nysgerrighed mellem
mennesker, men en nysgerrighed, der holdt
fast i temaer, som ud fra erfaring kunne være
centrale at holde fast i (Cecchin et al. 1992).
Og på en irreverent måde, hvor det kunne
være svært at afvise at drøfte et tema, som
man på mange måder havde det ambivalent
med at snakke om. 

Begrebet inkongruens er nyttigt bl.a. i for-
bindelse med unge med borderline præg,
unge som på mange måder lever dobbelthe-
derne i deres liv. Dobbelthederne mellem
«stories lived» og «stories told», dobbelthe-
derne mellem de tætte relationer og den store
afstand, det succesfyldte og det utilstrækkeli-
ge, ønsket om voksenheden og samtidig det
meget umodne, det tilsyneladende sorte og
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det ligeså hvide – og ikke mindst dobbelthe-
den mellem det (selv)destruktive på den ene
side og de store ønsker om at blive værdsat
og at opleve sig værdifuld på den anden. 

Erfaringen er, at uærbødigheden effektivt
kommer i spil ved undervejs at forholde sig
til dobbelthederne i den unges – og også i an-
dres – liv på en måde, hvor de i fællesskab
oplevede erfaringer bidrager til en større
identitetsmæssig integration og hvor afstan-
den mellem det tilsyneladende modsatrettede
mindskes. Når jeg, som i den gennemgående
case, holder fast i et tema om, at samtalerne
på den ene side opleves gode og frugtbare,
men at de ikke gør en tilstrækkelig forskel, så
kommenteres en inkongruens fra en uærbø-
dig platform. Pigens foretrukne løsningsstra-
tegi udfordres – ud fra den fælles oplevelse,
der gør det muligt at forholde sig uærbødigt.

Samtidig var jeg nødt til at forholde mig
irreverent til min egen foretrukne praksis,
fordi pigen insisterede på at tale med mig in-
dividuelt. Jeg fik på den måde mulighed for
at høre hendes historie. Det afholdt mig dog
ikke fra at vende tilbage til idéerne fra min
foretrukne praksis undervejs. Irreverencen i
forhold til egen praksis er afgørende for det
ligeværdige møde, hvor de unge og deres be-
tydningsfulde voksne hjælper med til at ska-
be et stærkt, dynamisk og forhandlet fælles-
skab. 

Fortsat om de tilsyneladende polariteter 

Invitationen går i en del tilfælde også ud på
at komme til at tale om det allermest svære i
en tilværelse, det som man har været ude for,
det man går og forestiller sig eller det, man
frygter mest – og samtidig at snakke om disse

temaer på en anderledes dekonstruerende
måde, hvor begivenheder kan ses i nyt lys,
misforståelser kan blive opklaret og hvor det
viser sig muligt at snakke om det, som næ-
sten ikke kunne tales om. Dilemmaet ved res-
sourcefokuseringen eller det absolutte fokus
på det positive er, at den unge præcis får end-
nu en oplevelse af, at der er noget, som ikke
kan tales om. I nogle tilfælde kan etablerin-
gen af det værdige nye liv lægge så meget af-
stand til det tidligere så svære, at det ikke er
nødvendigt at tale om det. Men i andre til-
fælde kan der blive tale om en faktor, der
medvirker til, at der ikke skabes den tilstræk-
kelige forandring.

Ved at inddrage andre, som ofte kan bære
tvivlen mere end den unge selv, er det muligt
at tage vare på fænomenet. Dette vil således
være en måde at tage invitationen fra den
unge meget alvorligt. Det at vise konkret og
bogstaveligt at det er muligt at være sammen
i fællesskabet – frem for en oplevelse som en
del unge har, nemlig at andre i ord udtrykker
ønsket om fællesskab, men samtidig signale-
rer så meget forskrækkelse og bekymring,
når disse vanskelige emner kommer på tale,
at den unge oplever det mere forsvarligt at
beholde temaerne for sig selv. Og samtidig
konkret og tydeligt vise de unge, at der er
plads til deres måde at fremstå med deres
værdier – og dermed forebygge, at de oplever
det forgæves og trækker sig.

Samtalerne kommer på denne måde til at
signalere, at polariteterne er tilsyneladende
og midlertidige, at de ikke er farlige og ikke
behøver at isoleres eller bekæmpes. I fælles-
skabet med andre opstår mulighederne for, at
polariteterne mister deres magt – og at re-
konstruktionen og de nye historier kan få fyl-
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de. Dette sker i kraft af det uærbødige møde
med det, som den unge eller de vigtige perso-
ner omkring den unge endnu ikke har fundet
en vej videre med.

Begrebet eksternalisering blev introduce-
ret af Michael White som en konkret og en-
kel del af dekonstruktionen af de domineren-
de problem-mættede historier, som de
mennesker, som opsøgte ham, havde med sig.
Ordet eksternalisering opstod som modsæt-
ning til den internalisering af dominerende
historier, som hang sammen med den moder-
ne magt. Eksternaliseringen blev en leg og en
politisk manifestation af et opgør med den
moderne magt. Barnet blev spurgt: Er det
OK for dig, at … har så stor magt og indfly-
delse i dit liv? Aktiviteten i forlængelsen af
dette var at skabe en oplevelse af, at barnet
igen bemægtigede sig sit eget liv.

Ingen tvivl om, at eksternalisering som del
af dekonstruktionen og den efterfølgende re-
konstruktion af nye «landscapes of identity»
har inspireret et helt felt til nye former for
dialoger og dermed hjulpet mange børn,
unge og voksne mennesker rundt omkring i
verden. Dilemmaet er, når eksternalisering
som idé kommer ud af sin sammenhæng og
dermed får status som en metode, som kan
benyttes ligesom alle andre metoder på en
måde, hvor personen kan opleve, at det ulti-
mativt gælder om at hjælpe ham eller hende
ud af det besværlige så hurtigt som muligt, så
de igen kan komme til at passe ind i samfun-
dets forventninger om almindelig funktion
og opførsel. Risikoen bliver dermed, at der
bliver tale om en metode til at bekæmpe eller
håndtere symptomer, hvor de mere identi-
tets-, menings- og sammenhængsskabende
forståelser reduceres.

Især i forhold til de unge, som er temaet
for denne artikel, kan en sådan metode vise
sine begrænsninger. Hvis den unge får en op-
levelse af, at det allersværeste skal eksterna-
liseres og dermed ikke forståes og behandles
ind i en større sammenhæng, så kan den unge
igen sidde tilbage med en oplevelse af, at det
svære ikke er til at komme overens med, men
skal bekæmpes – og at det er den unges eget
ansvar. 

Oplevelse af sammenhænge skaber 

fællesskab, ikke skyld 

Det må i den forbindelse ofte siges eksplicit, at
opmærksomheden er på sammenhænge og i
særdeleshed ikke på at tillægge nogen skyld.
Min erfaring er, at dette ønske om ikke at til-
lægge skyld kan lægge op til, at der hos be-
handlere opstår en ulyst eller en ufrihed til at
spørge om temaer, som – som beskrevet – kan
vise sig at være centrale. Artiklen her taler for
at få temaet om skyld i tale, således at det ikke
lukker for den afgørende nysgerrighed.

I kraft af mit ønske om at fastholde idéen
om invitationer blev det muligt i det konkre-
te forløb at hjælpe pigen til at flytte sig ud af
et individuelt skam-fokus. Håbet og modet
blev tydelige i kraft af det nye fællesskab – i
modsætning til det tidligere fællesskab båret
af bekymring, manglende forståelse af sam-
menhængene og handlingslammelse. 

Temaet om invitationer rejser spørgsmåle-
ne om, hvem invitationerne retter sig imod og
hvad invitationerne drejer sig om. I eksemplet
rejser pigen indirekte spørgsmål som:

• Hvad er konsekvenserne, hvis jeg deler
mine oplevelser med andre?
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• Hvorfor skete det? Overgrebene, som jeg
fortalte om, var det bare min egen skyld?

• Er jeg nødt til fortsat at passe på min mor
og min storebror – og hvad er i givet fald
alternativet? 

• Er det fortsat min skyld, hvis relationer til
andre bliver besværlige?

• Hvordan kan jeg skabe muligheder for at
etablere et godt og stabilt liv sammen med
andre?

Dette er afgørende spørgsmål, hvor svarene
i højeste grad vil danne retning i den unges –
og også i andres – liv. Oplevelsen af skyld og
skam kunne på den måde erstattes, således
at erfaringerne fra overgrebene gav pigen
vigtige forudsætninger for i fremtiden at
have den særlige opmærksomhed på at ska-
be de gode, åbne og ligeværdige relationer
til andre. De efterfølgende samtaler fokuse-
rede på dette – alene og sammen med resten
af familien.

Case:
Pigen benyttede efterfølgende de individuelle
samtaler til at fokusere på sammenhængene
mellem på den ene side overgrebserfaringer-
ne, på den anden side erfaringerne i hendes
aktuelle liv med kærester. Hun besluttede at
afslutte forholdet til kæresten, som sad i
fængsel, ville ikke længere acceptere, at han
behandlede hende nedværdigende. Hun ville
i fremtiden have kærester, der respekterede
hende som hun var og ikke forsøgte at lave
hende om. Min kommentar var, at hun på
denne måde hen af vejen ville kunne lægge
afstand til de tidligere overgrebserfaringer
gennem at etablere disse nye oplevelser af
gensidighed og ligeværd.

Igen dukker det uærbødige møde med det
inkongruente op som en nyttig tilgang, der
dermed sætter fokus på de fremtidige ønsker.
Når pigen kommer ind i erfaringer med kæ-
rester, der ligner nedværdigende oplevelser
som dem, hun havde fortalt om med faderen,
så er der tale om en inkongruens i forhold til
de ønsker, hun også har til sit liv – og det bli-
ver muligt uærbødigt at undre sig og sammen
at udvikle andre mulige handlealternativer.

Denne tilgang ligger samtidig i forlængel-
se af en opmærksomhed på de læringsmæssi-
ge aspekter af at se smertefulde historier som
monumenter, som afgørende fænomener,
som man hen af vejen skal skabe yderligere
afstand til – på en måde, hvor fokus på det,
der engang var så vanskeligt, kan være med
til at modvirke gentagelser (Hertz & Nielsen
2000).

Temaet om sikkerhed 

Min ansvarlighed (i relation til samfundet og
den enkelte unge) gør, at jeg undervejs må
forholde mig til den unges sikkerhed. Nogle
gange – som i ovenstående case – bliver te-
maet bragt op af den unge, andre gange af
andre involverede, og nogle gange fremgår
det af henvisningen. Også et konstant fokus
på, at samtalerne skal være med til at gøre en
forskel, bringer temaet i spil om, hvad forlø-
bet ikke i tilstrækkeligt omfang har taget
vare på. En individuel kontakt til den unge
kan sætte fokus på dette bl.a. ud fra en snak
om de mulige konsekvenser af at tale om det,
der kan synes for vanskeligt at sætte ord på. 

Spørgsmålet om sikkerhed vil altid have
den øverste prioritet. Lov om social service
kræver i disse tilfælde, at der rettes henven-
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delse til socialforvaltningen, men det afgø-
rende i de mange tilfælde, hvor der er tale om
mistanke og ikke beviser, er, at den unge
bringes udenfor fare og andre hjælpes uden-
for mistanke. Den enkle måde at afklare, om
indsatsen gør den tilstrækkelige forskel, er at
benytte den unges adfærd og symptomer som
guideline for indsatsen.

Store undersøgelser tyder på, at en del af
de unge, der fremtræder borderline, har en
dominerende historie med sig, der indehol-
der incest eller andre seksuelle krænkelser.
Det vanskelige i den forbindelse er, at disse
unge ofte kan være så bange for konsekven-
serne af at fortælle om dette – pga. trusler om
repressalier eller oplevelser af, at det var de-
res egen skyld, at det skete. Min erfaring er
derfor, at den unges sikkerhed må bringes op
som et afgørende omdrejningspunkt, således
at den unge kan opleve, at temaet om sikker-
hed bliver italesat og dermed gjort til guide-
line for det forløb, som sættes i gang.

Nogle af disse unge er så påvirket af for-
styrrende flashbacks, hvor de ligesom i en
film genoplever de voldsomme og ubehageli-
ge oplevelser. Disse «film» foregår på den in-
dre skærm og beskrives ofte først, når man
eksplicit spørger til dem, også fordi de unge
skammer sig over at have dem. Det er vigtigt
i så tilfælde at forholde sig aktivt til fænome-
net og hjælpe den unge med at slippe af med
disse ved at flytte sig fra offer for «filmene»
til aktivt rekonstruerende nye narrativer.
Mogens Holme (1999) beskriver, hvordan
han aktivt forsøger at hjælpe klienterne med
at slippe af med flashbacks med fokus på at
ændre afslutningen af de belastende film.
Egne erfaringer fokuserer i forlængelse af
Holme på at skabe «flashforwards» og der-

med få den unges egne værdier og handlemu-
ligheder til at afløse de gentagne skamfyldte
og traumatiserende oplevelser. Samtidig er
det afgørende at dekonstruere den internali-
serede skam og dermed give næring til lysten
til opgøret med flashbacks’ene.

Fokus på sikkerhed handler 

også om at gøre en forskel

Artiklen repræsenterer en tilgang til arbejdet
med unge, der sætter fokus på egne foretruk-
ne værdier i mødet og i den forbindelse frem-
hæves invitationen til fællesskab, et fælles-
skab der gør en forskel i den unges liv og
dermed lægger afstand til fænomener som in-
dividuel skyld og skam. Afgørende bliver det
at finde en fælles vej væk fra den afstand og
bekymring, som Christian Graugaard så ma-
lerisk beskriver tidligere i artiklen, en bekym-
ring som skaber pessimistiske fremtidsbille-
der, når de spejles i absolut eller forvrænget
form. 

Ideen om invitationer er beskrevet tidlige-
re i denne artikel. Der blev i den forbindelse
fremhævet spørgsmål som: Hvem er dette en
invitation til – og hvad er dette en invitation
om? Dette afsnit handler mest om, at der i
den unges invitation også ligger en invitation
til os som professionelle. En invitation, som
ovenfor beskrevet, til at gøre en forskel sam-
men med den unge – og andre afgørende per-
soner.

Det engelske udtryk «confluence» udtryk-
ker denne tilgang på en enkel og ligefrem må-
de, men ordet findes ikke på samme måde på
dansk, kombinationen af con- og influence,
influence som det at gøre en forskel, con for
at gøre det sammen, men med en tydelighed
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om at vi har forskellige positioner i den for-
bindelse. Denne tilgang ligger i forlængelse af
de tidligere beskrevne moralværdier, som
den unge inviterer os fagpersoner til at for-
holde os anerkendende til (Lang 2005).

Min erfaring er, at unge, der har mange
oplevelser med bekymrede voksne, der skif-
ter mellem hensyntagen og krav, har glæde af
en professionel, der optræder uærbødigt i det
respektfulde og anerkendende møde – og
som på den måde kan hjælpe andre til at tur-
de være mere tydelige og mindre bekymrede.
På denne måde kan processen i sig selv og
den professionelles bidrag til processen ud-
gøre en afgørende inspirationskilde for de
betydningsfulde andre, som åbent oplever ef-
fekten af den anderledes kommunikation.
Det dobbelte perspektiv bliver tydeligt, hvor
kontakten til de afgørende personer omkring
den unge bliver lige så afgørende som kon-
takten til den unge selv. Det bliver i den for-
bindelse vigtigt metakommunikativt at spør-
ge andre i rummet om, hvad de synes om
kontakten og dialogen mellem den unge og
behandleren/konsulenten for at høre, hvor-
dan andre har oplevet kontakten og i forlæn-
gelse af dette, hvad det evt. kunne inspirere
dem til. Transparens, åbenhed om egne idéer
og for-forståelser i denne metakommunikati-
ve dialog kan bidrage til fællesskabet og op-
levelsen af ligeværd.

Samtidig må de unge – og alle andre –
meget gerne få en oplevelse af, at det bety-
der noget, at de kommer. De er ikke blot
personer på en række i løbet af en dag –
samtidig med at de også er det. Forandrin-
gerne skal ske i hverdagen, så det er sæd-
vanligvis vigtigt, at der går god tid mellem
samtalerne, men når de kommer, så må de

også gerne opleve, at de gør en forskel – for
mig.

I den gennemgående case opnåede jeg i
kraft af – i dette tilfælde – de individuelle
samtaler en kontakt med pigen, som gjorde,
at jeg «fik lov til» at invitere hendes familie
med til samtalerne. På en måde kan man
også sige, at jeg skulle «gøre mig fortjent» til
at få fortalt hendes overgrebshistorie. For år
tilbage blev betegnelsen grundlæggende fak-
torer brugt om begreber som empati, kon-
taktetablering, etc. (Hubble et al. 1999), men
jeg foretrækker i dag ordet kontrakt for at
lægge vægten på det gensidige i processen
hen imod en fælles tro på, at forløbet kan
komme til at gøre en forskel. Nogle gange er
etablering af kontrakt en enkel, hurtig sag,
andre gange er den længe til forhandling.
Kontrakt og forhandling er ord hentet fra en
anden verden og skal her forstås i den udvi-
dede betydning med fokus på relation, gensi-
dighed og ligeværd. Processen er gensidig på
den måde, at den unge har ønsker og krav,
men at den professionelle også ud fra den
uærbødige position har tydelige ønsker og
foretrukne værdier ud fra faglige og person-
lige erfaringer. Jfr. den beskrevne case, hvor
jeg i processen kommer til at se inddragelsen
af andre som et afgørende element. 

Afgørende er det at bevare troen og håbet
om, at forløbet kan komme til at gøre en for-
skel – og samtidig bringe det i spil, hvis der
undervejs opstår en usikkerhed på, om forlø-
bet gør en tilstrækkelig forskel, en usikker-
hed hos behandleren/konsulenten eller hos
andre. Erfaringen er, at disse unge i kraft af
deres erfaringer er i stand til at læse – eller i
hvert fald forsøge at læse – relationen til an-
dre vigtige personer omkring dem hurtigt –
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ofte hurtigere end vi som professionelle er
opmærksomme på. De vil som tidligere be-
skrevet «spejle sig» i denne usikkerhed og
dermed risikere at forstærke den. Dette bety-
der, at metakommunikationen med disse
unge er vigtig. Spørgsmål som: Er det en OK
måde, vi snakker sammen på? Snakker vi om
de temaer, som er vigtige at tale sammen om?
Gør det en forskel at komme her? Gør det en
tilstrækkelig forskel? Og i givet fald, hvorfor
mon ikke? Ud fra en idé og formodning om,
at processen skal gøre den tilstrækkelige for-
skel. På samme måde stilles spørgsmål ved
starten af en samtale om, hvad sidste samtale
har betydet eller ændret – ud fra for-forståel-
sen, at samtaler gør en forskel. Jeg spørger
ikke blot om, hvordan det går. 

At bringe produktionens domæne ind på
denne måde er samtidig en tydeliggørelse af
egne moralske værdier (Maturana 1984;
Lang et al. 1990) – og bliver især vigtigt, hvis
disse unge og deres nærmeste har så mange
erfaringer med tidligere processer i det priva-
te og professionelle system, som har været
med til at give dem oplevelser af at være for
vanskelige at hjælpe videre, for forskellige,
for … 

Nye invitationer til dialoger i kontekst 

Det er vigtigt at anerkende det ansvar og de
værdier, som de unge i kraft af deres handlin-
ger bringer på dagsordenen. Det er vigtigt at
gøre det, de repræsenterer, stort, så det også
kommer til at give indtryk af, at det på en
måde også var slidet værd. Indtryk af at de
med deres symptomer og problemer var med

til at gøre en forskel. Hvis piger med anorek-
si kommer ud af anoreksien uden samtidig at
komme videre med en oplevelse af, at situati-
onen ikke blot er som før, så risikerer de at
stå tilbage med oplevelsen af dem selv som
dem, der skabte problemet, mens det udvik-
ler sig til en helt anden oplevelse, hvis anor-
eksien også har været med til at bringe andre
vigtige temaer i spil, for dem selv og for an-
dre.

Symptombehandling risikerer i dette sam-
fund med dets fokus på effektivitet at blive
reducerende og dermed en tilgang, der holder
sig på det individuelle plan. Artiklen argu-
menterer for en tilgang, der er enkel, men
samtidig kompleks. Effektivitet er et positivt
begreb, der samtidig sætter vores moralske
værdier på spil. Vi skal være med til at gøre
en forskel, dette tema har højeste prioritet.
Og vi kan – gennem det, som jeg har beskre-
vet som vores con-fluerende arbejde – give de
unge oplevelser af, at de er med til at skabe
lærerige erfaringer, der bidrager til foran-
dring for andre end dem selv. Herfra udvikler
de gensidige anerkendelser sig, hvor udsigten
til det, der gør en forskel, bliver tydelig. Ca-
sen illustrerer dette med sit fokus på sammen
at skabe en platform, hvor de involverede
kan opsamle tydelige lærdomme og en an-
derledes oplevelse af sammenhæng, som kan
give afsæt for nye fremtidsmuligheder. 

De unge er som beskrevet i indledningen
spejl på det samfund, som er i udvikling. Ved
at tage imod de unges invitationer kan vi
være med til – også på den måde – at præge
udviklingen af det samfund, som vi alle er en
del af. 
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Summary
In extension of earlier publications – «Working systemically in a diagnostic world» and «Youngsters and youth
psychiatry – the meeting of many contexts» (Hertz 2003, 2004), this article presents a strategy that capitalises
on the sense of curiosity and inclination to interpret emotions and actions as invitations to a different kind of
cooperation and fellowship with adolescents. Extracts of conversations with a young woman diagnosed as suf-
fering from borderline personality disorder serve to illustrate the approach. Its conceptual building blocks derive
from social constructionism, poststructuralism in the fram of systemic meta-theory. The article explores prob-
lems and dilemmas likely to arise from an uncritical, reductive and individualized way of enacting the theories,
increasing the risk of seeing the ideas primarily in the guise of methodology.
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