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Hvordan snakke med ungdom 
om kjærlighetsrelasjoner?

Ungdomsstadiets identitetsutvikling er knyttet til det å gradvis løsrive seg mer fra 
foreldrenes påvirkning, og istedenfor føle større tilhørighet til jevnaldrende. Under den 
pågående Covid-19 pandemien har mange unge hatt begrenset mulighet til å prøve ut 
kjærlighetsforhold og utvikle seksuell nærhet. Her presenteres et semistrukturert inter-
vju som et utgangspunkt til klinikere for å samtale om kjærlighets-/seksuelle forhold i 
aldersgruppen 16–20 år.

Ungdomstiden er en livsfase hvor pendling mellom 
nærhet og avstand til de primære omsorgspersone-
ne, tilhørighet blant venner og ikke minst utforsk-
ning av kjærlighetsforhold, står sentralt. Imidler-
tid, arenaer hvor ungdom vanligvis kan møtes slik 
som skole og fritidsaktiviteter har periodevis vært 
stengt under Covid-19 pandemien. Påbud om re-
dusert antall nærkontakter har rammet ungdom 
spesielt hardt under pandemien (Fredriksen et 
al., 2020; Kjøs et al., 2021; Nøkleby et al., 2021). 
Derfor har det blitt enda vanskeligere for ungdom 

å etablere kjærlighetsforhold. Viktigheten av at 
klinikere snakker med ungdom om kjærlighets-
forhold og åpner opp omkring seksuell helse har 
økt. Bekymringen over hvor strevsomt det er for 
ungdom på dette området, har inspirert oss til å 
tilrettelegge en intervjuguide for å innlede sam-
taler med ungdom om deres kjærlighetsliv. Vi har 
også tilpasset en skåringsskala som kan benyttes 
av klinikere for å evaluere kvaliteten på de unges 
kjærlighetsforhold. Vi vil imidlertid understreke 
at intervjuguiden og skåringsskalaen for ungdom 
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ikke er validitets- og reliabilitestestet på nåværende 
tidspunkt. Vi håper at den tilpassede versjonen kan 
være en inspirasjon til klinikere som arbeider med 
ungdom.

En skala som kan brukes for å kartlegge roman-
tiske relasjoner er Psychodynamic Functioning 
Scales (PFS) (Hoglend et al., 2000). PFS inklude-
rer et intervju og en skåringsskala om kjærlighets-
forhold. En norsk versjon er tidligere publisert i 
Mellanrummet (Ulberg et al., 2018). PFS består av 
seks delskalaer. Hver delskala er utviklet for å måle 
endringer i mental fungering, spesielt å kvantifi-
sere forandringer underveis og etter psykoterapi. 
En av disse delskalaene, kalt kjærlighets-/seksuelle 
forhold, syntes imidlertid uegnet i klinisk bruk for 
ungdom mellom 16 og 20 år (Ness et al., 2018).

Motivert av en dyp bekymring for at ungdom 
blir gående alene med sin fortvilelse, frustrasjon og 
manglende arenaer for å prøve ut og utvikle den 
romantiske siden av livet, ønsket vi å videreutvikle 
PFS for ungdom. En revidert intervjuguide sam-
men med en skåringsskala for modenhet og kjær-
lighetsfunksjon for PFS er vedlagt i Appendix 1 og 
Appendix 2. Vi håper denne delskalaen, og særlig 
intervjuguiden kan være en innfallsvinkel til å åpne 
opp samtalen med ungdom om temaer knyttet til 
kjærlighets-/ seksuelle forhold. Skåringsskalaen 
kan benyttes som ledd i en generell psykodyna-
misk kartlegging, men den er ikke reliabilitets- og 
validitetstestet. Målgruppen er ungdom i alderen 
16 til 20 år.

Hvordan bruke intervjuguiden og 
skalaen?

PFS består av en praktisk intervjuguide sammen 
med en skala som skåres av kliniker. Intervjugui-
den er utformet som et semistrukturert intervju. 
Terapeuten kan stille spørsmålene med andre 
formuleringer enn det som er foreslått. Samtidig 
skal dette ikke føre til endring eller neglisjering av 
spørsmålenes betydning (Ulberg et al., 2018).

Etter at det semistrukturerte intervjuet er gjen-
nomført, skåres pasientens fungering i kjærlighets-
forhold på en skala fra 1 til 100, der høyere skåring 
indikerer bedre fungering. På samme måte som ved 
bruk av Global Assessement of Functioning (GAF) 
(Diagnostic and statistical manual of mental disor-
ders, Fourth edition, Text Revision (DSM-IV-TR), 

2000), bestemmer terapeuten seg først for hvilket 
tierintervall skåren skal ligge innenfor. Deretter 
fastsettes et helt tall innenfor dette intervallet. 
Skåren kan indikere lette, moderate eller alvorlige 
vansker ved samme tierintervaller som GAF (Ul-
berg et al., 2018).

Kartlegging av seksuell interesse, tryg-
ghet og tillit for ungdom 16–20 år

Ved tilpassing av intervjuguiden for ungdom har 
vi hatt særlig vekt på å inkludere temaene seksu-
ell interesse, trygghet og tillit. Seksuell interesse 
blir benyttet som begrep for å vise til at kjærlig-
hetsforhold er en dynamisk prosess. I et kjærlig-
hetsforhold for ungdom kan seksuelle opplevelser 
komme senere på grunn av begrenset erfaring enn 
for voksne. Trygghet og tillit er enda viktigere for 
den aktuelle unge aldersgruppen sammenlignet 
med en voksenpopulasjon. For ungdom kan trygg-
het og tillit være viktig i seg selv, og gi grunnlag 
for å gi hverandre en gjensidig utviklingsmulighet 
i et kjærlighetsforhold. Det å gi kjæresten tid og 
rom til utvikling er derfor inkludert i intervjugui-
den. To spørsmål om forventninger til et kjærlig-
hetsforhold er innarbeidet for å utforske om et 
forhold er preget av åpenhet for utvikling av mål 
og drømmer. Disse intervjuspørsmålene kan bidra 
til å kartlegge pasientens holdninger til personlig 
utvikling. Å intervjue ungdom om foreldres og 
venners holdninger og involvering i kjærlighets-
forholdet, synes derfor viktig. Intervjuguiden er 
utformet for å ta hensyn til at et kjærlighetsforhold 
er i stadig utvikling særlig for ungdom.   

Skalaens fire hovedområder i fokus 

Pandemien er en tid hvor unge menneskers livsa-
renaer periodevis er sterkt innskrenket. Siden ung-
dom har hatt redusert mulighet til å utforske eget 
kjærlighetsliv, begrenset vennekontakt og lite til-
stedeværelse på skole, kan det være hjelpsomt i det 
kliniske arbeidet å bli minnet på hvilke utfordring-
er dette utgjør for den unges utforskning av eget 
kjærlighetsliv. Tre hovedområder synes særlig vik-
tige og relevante å samtale omkring når det gjelder 
den unges kjærlighetsfantasier, avstandsforelskel-
ser og reelle kjærlighetsforhold (Gomez-Lopez et 
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al., 2019; Landmark & Stänicke, 2016). Vi tenker 
derfor det er hjelpsomt å ha en systematisk ut-
forskning av unges indre kjærlighetsliv med fokus 
på tanker og følelser omkring: Etablering av forhold, 
kommunikasjon og konflikthåndtering i forholdet, samt 
beskrivelse av den andre (Appendix 2). Et siste alders-
relevant hovedområde som er tilført intervjuet, er 
grensesetting (Bendixen et al., 2016; Berggrav, 
2015; World Health Organization, 2015). Høyere 
grad av grensesetting synes å indikere større grad 
av modenhet og kvalitet i et forhold. Disse fire ho-
vedområdene, ble i rekkefølge satt sammen i hvert 
av titallsområdene i skalaen (Figur 1, Appendix 2). 
Det må understrekes at skalaen ikke er testet for 
klinisk bruk.

Figur 1: Fire hovedområder i fokus ved samtaler 
med unge om kjærlighetsliv. Fargekodene tilsvarer 
hovedområdene i Appendix 2.

 
Mange har erfaring med at det kan være vanske-

lig å tematisere kjærlighetsrelasjoner og seksualitet 
i terapirommet. Vi vet at unges psykiske helse og 
deres utviklingsmuligheter når det gjelder kjærlig-
hetslivet, er sterkt preget av den langvarige unn-
takstilstanden i samfunnet. Vi håper at ungdom 
skal møte klinikere som inviterer dem til å snakke 
om utfordringene i deres kjærlighetsliv under pan-
demien. En intervjuguide kan gjøre det enklere for 
terapeuter å knytte samtalen til en sentral del av 
ungdomstidens mulige utfordringer. Vi håper at 
intervjuguiden kan benyttes som et praktisk kart-
leggingsverktøy og til inspirasjon for klinikere som 
arbeider med ungdom. 
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Abstract 

Both exploration and development of romantic 
relationships become increasingly significant in 
adolescence. During the SARS-Cov-2 pandemic, 
the new normal has turned into minimizing the 
number of persons meeting each other and phy-
sical distance. With these restrictions in society, 
creating romantic relationships has been more 
difficult. It is therefore of greater importance that 
clinicians talk to adolescents about romantic rela-
tionships and sexual health. This article introdu-
ces and describes an interview guide which can be 
used when talking to adolescents about romantic 
relationships. In addition to the interview guide, a 
scale may be used to assess the quality of romantic 
relationships. 

Nøkkelord: Psykodynamiske funksjonsskalaer, 
PFS, kartlegging, kjærlighet, kjærlighetsforhold, 
seksuell helse, ungdom, 16–20 år, intervjuguide, 
skala, grensesetting.

Keywords: Psychodynamic functioning scales, 
PFS, measurement, love, romantic relationships, 
sexual health, adolescents, age 16-20 years, inter-
view guide, scale, boundary setting

Appendix:
1. Intervjuguide kjærlighetsforhold PFS hos ung- 

dom. 
2. Skala kjærlighetsforhold PFS hos ungdom.
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