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Problemformulering: Hvordan påvirkes Lewis’ reaktionsmønstre og kommunikation i 
mødet med den fremmede, nye verden uden for tremmerne? 

 

“I feel like I’ve been dropped into some foreign country. I sure speak the language, but I don’t.” 
(Lewis, Private Practice, “In or Out”, 00:19:30) 

1. Indledning  

En fundamental problematik i kommunikationens verden er kløften mellem afsender og modtager. 

Denne kløft kan skyldes fejlagtig brug af kanal, mangel på fælles forudsætninger og for mange 

skjulte informationer. Hvad sker der hvis kommunikationskløften foregår i afsenderens indre 

grundet et drastisk miljøskift? Hvordan påvirker den indre konflikt afsenderens kommunikation – 

og transaktionen imellem afsender og modtager? 

Denne problemstilling diskuteres med henblik på en case i tv-serien, Private Practice, hvor den 

indsatte Lewis Cartwright oplever et drastisk miljøskift, da han løslades modvilligt (bilag A).  

 

1.1 Uønsket Frihed: Mød Lewis Cartwright 

Lewis Cartwright har været fængslet i 40 år efter mordet på en kvinde. Han står til at blive løsladt, 

og skal mødes med psykiateren Dr. Violet Turner. Hun skal vurdere hvorvidt Lewis er tilstrækkeligt 

rehabiliteret, og give hendes mening til kende overfor løsladelsesnævnet. Lewis fortæller hende, at 

han ikke er interesseret i at blive løsladt; han mener ikke, han har et liv uden for tremmerne, og 

ønsker derfor, at hun lyver overfor komiteen: ”… here in prison, I feel at home, it’s where my friends 

are, my life is. So I’m asking you… to lie to the parole board. Tell them I’m dangerous, unremorseful 

and get me denied. Do whatever you have to do. But please, help me to stay in prison.” (Private 

Practice, 00:05.18) Efter mange overvejelser vælger Dr. Turner at give sin professionelle mening til 

løsladelsesnævnet – og Lewis bliver dermed løsladt. 

Dette igangsætter en større udfordring for Lewis, da han ikke er bekendt med den moderne 

verden og dens udfordringer. Derudover er han også fanget i det kommunikationsmønster, som 

fængslet har lært ham at leve efter. Dette skaber en indre konflikt i Lewis, som påvirker hans måde 

at reagere på, samt hans kommunikation med Dr. Turner efter løsladelsen. 

 

2. Et Afgrænset Fokus: Kommunikation og miljø 

Problematikken drejer sig om Lewis’ kommunikation, men når dette er sagt, så er det naturligvis 

underforstået, at Dr. Turners kommunikation har stor indflydelse på hans kommunikations- og 

reaktionsmønstre. Der er fokus på tre samtaler mellem Dr. Turner og Lewis, som foregår både i og 

uden for fængslet. Dette gøres for at foretage en betydningsfuld sammenligning mellem Lewis’ 

kommunikation og egotilstand i fængslet og den nye verden. Det er alene dynamikken imellem 
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Lewis og Dr. Turner som vil blive belyst med fokus på Lewis og hans møde med verdenen uden for 

tremmerne, samt hvorledes det påvirker hans måde at kommunikere på. 

 

3. Teoretiske værktøjer 

De primære teorier som skal hjælpe med at løse det konfliktfyldte indre landkort vil være NLP, 

neurolingvistisk programmering, og transaktionsanalysen. 

 

3.1 Neurolingvistisk Programmering 

I ”Kommunikation og Personlig Udvikling” beskrives NLP, eller neurolingvistisk programmering, 

som en interesse for det der sker i og mellem mennesker, og et fokus på menneskers ressourcer og 

potentialer (149). Tilgangen består af tre hovedelementer: Neuro, Lingvistisk og Programmering. I 

denne problembehandling er især programmeringen relevant, men også samspillet mellem de tre. 

Neuro henviser til de neurologiske processer, og hvordan der modtages informationer fra 

omverdenen, hvordan disse bearbejdes og oversættes til en indre repræsentation af den ydre 

virkelighed. Lingvistisk er hvordan den indre bearbejdning kommer til udtryk i sproget, det verbale 

og det nonverbale. Programmering refererer til de programmer som mennesket fungerer efter i 

hverdagen; disse styrer den grundlæggende kodning af den måde vi oplever verden på. 

Programmerne er brillerne med hvilke vi ser verden (Latour & Filtenborg, 150-1). 

I NLP er der fokus på fire repræsentationssystemer: visuel, auditiv, kinæstetisk og auditiv digital 

(152). Disse fire er vigtige i forhold til at kunne forstå og oversætte både sit eget og hinandens 

”sansesprog”. NLP skelner mellem to niveauer i sproget – overflade- og dybdestrukturen (165), 

hvilket giver anledning til at se på det ubevidste i kommunikationen. 

 

3.2 Transaktionsanalyse 

Transaktionsanalysen omhandler kommunikation og personlighedens opbygning. Der arbejdes 

med tre egotilstande: Forælder, Voksen og Barn – og disse har stor indflydelse på hvordan der 

kommunikeres med omverdenen, hvilket også tydeligvis ses i forhold til Lewis og hans møde med 

den nye verden uden for fængslets mure. Denne analytiske teori er kendt for at blive brugt til at 

vurdere samspillet mellem mennesker, samt hvilke sider af vores personlighed, som er involveret i 

transaktionen (Filtenborg, 85). 

De tre egotilstande symboliserer forskellige sider af vores personligheder: Forælder (kritisk eller 

omsorgsfuld) henviser til personlige værdier, omsorg og moral, Voksen til rationel problemløsning 

og logisk tænkning, og Barn (tilpasset eller naturlig) til de umiddelbare impulser, stærke følelser og 

følelsesmæssige tilpasninger (Latour & Filtenborg, 17+87). Verbale, nonverbale og vokale 

transaktioner forekommer imellem disse, og kan være komplementære, krydsede eller skjulte (93). 
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I transaktionsanalysen er der også tale om favoritfølelser; det er følelser personen er blevet 

fortrolige med i løbet af sit liv grundet væsentlige oplevelser, som har formet personen (Filtenborg, 

108). Disse følelser er ofte malplacerede og ikke længere gældende i den situation som personen 

befinder sig i. Favoritfølelser kan være en væsentlig del af vores førnævnte programmering fra NLP. 

 

4. Metode og Empiri: Ekstern observation af rådata 

Problemstillingen tager udgangspunkt i en case præsenteret i tv-serien, Private Practice, hvilket er 

rådata. Casen giver også mulighed for at perspektivere ud på lignende dilemmaer, hvor det indre 

landkort oplever en konflikt blandt sine roller, de tilhørende rettigheder og forventninger til 

omverdenen. Eftersom casen er repræsenteret via et eksternt medie er det ikke muligt at benytte 

traditionelle dataindsamlinger, såsom spørgeskemaer eller interviews. Der er tale om observation, 

hvor fænomenet observeres udefra (Jørnø, 77). De ovenstående teorier bruges som værktøjer for at 

belyse de centrale problematikker i Lewis’ kommunikationsdilemma. 

Den anvendte metode med observation har både styrker og svagheder. Den primære svaghed 

kan være at vurderingen af situationen eventuelt påvirkes af observatørens eget indre landkort, da 

alle observatører anskuer verden med forskellige ”briller” – og dette kan påvirke observationen. 

Metodens styrke er friheden til at kunne ”genspille” situationen, hvor observatøren kan gå tilbage 

og genskabe øjeblikket fuldstændigt.  

Et svagt punkt ved rådata kan være, at situationen repræsenteres gennem brug af skuespillere, 

som også har deres egne fortolkninger indkodet i præstationen, men situationen vil analyseres som 

værende faktuel, og ikke fiktiv. 

 

5. Analyse: En splittet kommunikation 

Samtalerne mellem Lewis og Dr. Turner vil analyseres kronologisk, samt den kommunikative og 

psykologiske udvikling som finder sted i Lewis’ indre landkort efter den uønskede løsladelse. 

 

5.1 Fri kommunikation i et lukket miljø     

Det første møde mellem Lewis og Dr. Turner finder sted bag tremmerne, 

hvor Lewis skal evalueres, hvorvidt han er rehabiliteret. Under denne 

samtale befinder Lewis sig i en Voksen-egotilstand, hvor han fremfører 

sin sag rationelt og tilbagelænet, hvilket forekommer som en 

komplementær transaktion imellem ham og Dr. Turner, hvor de to er på 

bølgelængde med hinanden trods dét, at de er på hver deres side af sagen 

(figur 1). Dr. Turner er i sit professionelle embede, og er derfor objektiv og 
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rationel, og Lewis befinder sig i det miljø, som han har kendt til i de sidste 40 år af sit liv, hvilket 

giver ham tryghed.  

Denne transaktion, dvs. Voksen til Voksen-egotilstand, er dog primært i måden hvorpå 

budskabet bliver leveret. Når det kommer til hvad der reelt set bliver sagt, så kan der argumenteres 

for, at Lewis befinder sig i en Barne-egotilstand. Ifølge Filtenborg defineres Voksen-egotilstanden 

ved, at den ikke er ”styret af følelser eller forudfattede meninger.” (89) 

Lewis er meget fattet, når han fortæller Dr. Turner, at han ikke ønsker at 

blive løsladt – men selve bevæggrunden bag beskeden ligger dybt i Lewis’ 

følelsesmæssige Barne-egotilstand, og derfor har situationen en skjult 

transaktion oveni den komplementære transaktion. Lewis’ Barne-

egotilstand forefindes i sprogets dybdestruktur, og det vækker en 

Forælder-egotilstand i Dr. Turner (figur 2). Denne starter ud som en 

fordømmende Forælder-egotilstand, men jo flere følelser Lewis 

udtrykker, jo mere omsorgsfuld bliver hendes Forælder-egotilstand. Det 

udtrykkes ikke verbalt, men nonverbalt i hendes kropssprog (bilag B). 

Den første samtale hjælper til at forstå og anerkende udviklingen, som finder sted efter Lewis’ 

løsladelse. Lewis’ egotilstand forandres drastisk i det øjeblik han løslades, da hans egotilstand nu er 

det tilpassede Barn, som let vil ”føle sig nervøs, bange, genert, angst, og det vil være tilbøjeligt til at 

være stille. Det tilpassede Barn kan også vise trods og stædighed mod omgivelsernes krav.” 

(Filtenborg, 89) Men den tilpassede Barne-egotilstand udvikler sig til en truende, kritisk Forælder-

egotilstand, som bruges ”når vi truer, er forargede, fordomsfulde, nedvurderer o.lign. Egotilstanden 

viser sig ikke blot i ordvalg, men også i kropssprog og mimik.” (Filtenborg, 88) I Lewis’ tilfælde 

viser egotilstanden sig primært i kropssproget i 

mødet med Dr. Turner på den anden side af muren. 

Her viser sig en truende og aggressiv egotilstand, 

som primært viser sig i Lewis’ kropssprog – dette 

skift imellem de to egotilstande har en central 

betydning i konflikten (billede 1, Private Practice, 

00:17:19). 

 

5.2 Splittet kommunikation i et frit miljø 

På trods af Lewis’ aggressive, tilpassede Barne-egotilstand holder Dr. Turner fast i sin omsorgsfulde 

tilgang efter løsladelsen, hvilket virker til at dæmpe Lewis’ truende adfærd. De mødes på en 

kaffebar for at snakke om livet udenfor tremmerne, og Lewis’ Barne-egotilstand er fortsat mere 
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tilbageholdende end truende, og bag facaden gemmer der sig nysgerrighed over den nye verden og 

dens mange valgmuligheder, både i det verbale og nonverbale sprog: 

 

Lewis: What happened to just coffee? 
Dr. Turner: Everything’s fancier now. 
Lewis: I haven’t had to choose what to eat in 40 years.  
Dr. Turner: You know, if it helps, I usually narrow it down 
to two choices and then I just choose one from there. 
Lewis: I’ll have eggs and bacon. 
(Private Practice, “In or Out”, 00:18:32-00:18:48) 

 

 

Dr. Turner fortæller Lewis at hun har skaffet ham et arbejde ved en bilvask, og giver ham samtidigt 

kontanter, så han kan klare sig. Her træder hun ud af sin rolle som professionel psykiater, hvilket 

igangsætter reaktionsmønstret hos Lewis som tager afsæt i hans programmering og favoritfølelser. 

I NLP refererer programmering til de programmer, som styrer den grundlæggende kodning af 

den måde vi oplever verden på, og i dette tilfælde har Lewis’ fortid i fængslet ’programmeret’ ham 

til at udvise skepsis overfor alle former for hjælp. Denne håndsrækning giver ham ikke den glæde 

som andre ville udtrykke – derimod bearbejdes informationen med mistro, og regelsættet fra 

fængslet, ”noget for noget”: 

 

Dr. Turner: I made some calls too, and I found a job for 
you. It’s just something part time, at a car wash, until you 
get back on your feet. 
Lewis: What do I owe you? 
Dr. Turner: Nothing. 
Lewis: That’s not the way it works where I come from. 
Somebody do you a favour, they expect a favour back. 
Dr. Turner: Well, that, that world is behind you now. You 
are a free man. 
Lewis: I feel like I’ve been dropped into some foreign 
country. I sure speak the language, but I don’t. 
(Private Practice, “In or Out”, 00:19:11-00:19:34) 

 

Denne følelse af mistro har højst sandsynligvis gavnet Lewis igennem hans tid i fængslet, og efter 

40 år i dette miljø har følelsen udviklet sig til en favoritfølelse, med hvilken han er blevet fortrolig. 

Det er dog en malplaceret følelse, som ikke burde være gældende til situationen med Dr. Turner.  

Denne favoritfølelse gør, at Lewis opfatter situationen gennem den kinæstetiske sansekanal, da 

han er meget kropsligt følende. Det ses bl.a. i de anvendte billeder (billede 2 + 3), hvor hans 

kropssprog udtrykker sindsstemningen. Et kendetegn ved det kinæstetiske repræsentationssystem 

er at ”det føles rigtigt” (Latour & Filtenborg, 153). Men denne kinæstetiske tilgang giver anledning 

til usikkerhed, da den baseres på en malplaceret favoritfølelse. 
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Det ovenstående giver også et andet godt eksempel på at løsladelsen repræsenterer to 

forskellige verdener for Lewis, hvilket han udtrykker verbalt: ”I feel like I’ve been dropped into 

some foreign country. I sure speak the language, but I don’t.” (Private Practice, 00:19:30). Denne 

konflikt vil blive diskuteret i større omfang i afsnit 5.4. 

 

5.3 En truet/truende Lewis 

Lewis’ favoritfølelse gør, at han vælger ikke at tage imod Dr. Turners tilbud om terapi, og han tager 

ikke kontakt med hende igen. Det er en måde at beskytte sig selv, en forsvarsmekanisme som 

beskytter Lewis mod de følelser som gensynet med Dr. Turner kan vække i ham – følelser som 

hænger sammen med den konfliktfyldte overgang fra fængslet til den nye og fremmede verden. 

Anne Latour beskriver en forsvarsmekanisme, fortrængning, hvilket Lewis anvender her: ”hvis jeg 

ikke ser Dr. Turner, så ser jeg heller ikke min indre konflikt.” (73) 

Dr. Turner opsøger Lewis, hvilket skaber en krakelering i hans forsvarsmekanisme. Hendes 

egotilstand er en omsorgsfuld Forælder for at lokke ham ud af hans skal. Den tilpassede Barne-

egotilstand, som fængslet har formet i Lewis, er ekstra presset grundet miljøet, hvori han befinder 

sig. Det presser ham til at bevæge sig fra Barne-egotilstanden til den kritiske Forælder-egotilstand 

endnu en gang; som denne gang forekommer i ikke kun kropssproget, men også vokalt og verbalt. 

Her vises Dr. Turners omsorgsfulde Forælder-egotilstand og Lewis’ truende Forælder-egotilstand: 

 

Dr. Turner: Lewis, I’m sorry. I’m not here to harass you, I 
just wanted to… 
Lewis: Help? You said that. I don’t need hand-outs. 
Dr. Turner: Well, how about a hand-up? Look, I… I’ve been 
through things myself, and I know how hard it can be, so I 
just want you to know that I mean it (…) 
Lewis: Leave! Don’t come back! 
Dr. Turner: But… 
Lewis: You don’t know me! I could do things to you to make 
you regret you ever met me. So, for your own good, I would 
leave and stay as far away from me as possible. 
(Private Practice, “In or Out”, 00:28:02-00:28:36) 

 

Lewis’ udvikling påvirker også et skift i Dr. Turners egostilstand, hvilket går fra den omsorgsfulde 

Forælder til det naturlige Barn, hvor frygt og usikkerhed sætter ind. Dette skaber blot mere plads til 

Lewis’ truende reaktionsmønster. Den ”nye” verden, det fremmede miljø, fungerer som en 

overstimulans af kommunikation, hvilket øger presset på Lewis og påvirker hans kommunikation.  

Når det kommer til Lewis’ neurolingvistiske programmering er det væsentligt at se på Lewis’ 

indre repræsentation af den ydre virkelighed. Den reelle ydre virkelighed er at Dr. Turner opsøger 

ham i håb om at hjælpe ham – det viser hun på alle kommunikationsformer: nonverbalt, verbalt og 



Majbritt Højdahl Sørensen 
Kommunikation i praksis 2013 

En indre konflikt: En fremmed kommunikation i en fremmed verden 

Side 9 af 15 
 

vokalt. Men denne virkelighed ligger langt fra hvordan hans indre repræsentation af virkeligheden 

ser ud. Denne repræsentation danner til dels rammen for den programmering som finder sted, og 

det påvirker derfor hans sproglige udtryk – det verbale såvel som det nonverbale. Men Lewis’ tid i 

fængslet har ”programmeret” ham til at se verden med ”mistroiske briller”, hvilket giver anledning 

til en sekvens af tanker som fører til den truende aggression overfor Dr. Turner. 

 

5.4 En konfliktfyldt kommunikation 

Det restriktive miljø fra fængslet har givet Lewis en fornemmelse af, at den ydre verden og hans 

indre repræsentation af denne har passet sammen. Der har været en overensstemmelse mellem 

disse, hvilket har fordret en balanceret egotilstand i Lewis’ indre landkort. Men den balancerede 

tilstand forstyrres, da han sendes ud i den nye verden, hvor han ikke har mulighed for at placere 

nogle referencepunkter ud fra hvilke han kan danne sit repræsentationssystem. I forbindelse med 

NLP kan det anskues således: hvordan Lewis opfatter situationen med Dr. Turner i den fremmede 

verden afhænger af hans egne psykiske grundstrukturer (programmer), der er den grundlæggende 

kodning af hans oplevelser.  

For at kommunikationen skal lykkes mellem to mennesker er det vigtigt, at de har samme 

forudsætninger for at tale sammen. I begyndelsen taler Lewis fra en kinæstetisk, og følelsesmæssig, 

tilgang til verdenen, hvorimod Dr. Turners er auditiv digitalt, hvilket henviser til at skabe mening 

og forståelse gennem ord og logik (Latour & Filtenborg, 152). Men er det grunden til at deres 

kommunikation fejler? 

I ”Kommunikation og Personlig Udvikling” hævdes det at mennesker skal anvende samme 

repræsentationssystem for at opnå en brugbar kommunikation: ”… for at få sit budskab igennem til 

en person, der tilsyneladende ikke hører, hvad der bliver sagt, eller ikke kan se ideen, kan det være 

en hjælp at kende, og måske slå over i, den andens sansesprog.” (155). Men i dette tilfælde hjælper 

det ikke, hvilket ses tydeligt, når Dr. Turner opsøger Lewis ved bilvasken: ”I’ve been through things 

myself, and I know how hard it can be.” Hun forsøger at anvende hans kinæstetiske sansesprog, 

men det accelererer kun hans truende adfærd. Med andre ord, det virker til, at der forekommer en 

indre konflikt i Lewis, som er uafhængig af Dr. Turners sansesprog – en konflikt som er skabt af 

miljøskiftet – og det er denne som påvirker Lewis’ måde at kommunikere på. 

Den fælles forudsætning afhænger derfor ikke kun af brug af ”sansesprog”, men i høj grad også 

de to menneskers sociale og personlige kompetencer til at kunne håndtere virkeligheden – både 

den reelle og den indre repræsentation. De 40 år bag tremmerne holdte Lewis tilbage på mange 

områder – han er i stand til at fungere rationelt og klogt så længe han befinder sig i et kendt miljø, 

men denne tilstand er bygget op omkring et regelsæt som ikke hører til i verdenen udenfor 
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fængslet. Hermed har Lewis ikke de samme forudsætninger for at begå sig i den frie verden som Dr. 

Turner, og hans indre konflikt bremser muligheden for udvikling på dette område. 

I ”Kommunikation og Personlig Udvikling” beskrives udvikling som en måde at få mere kontrol 

og rådighed over relevante livsbetingelser ved at erhverve sig flere handlemuligheder (200). Hvis 

dette er korrekt, så kan det blot kaste mere lys over Lewis’ situation, da ”flere handlemuligheder” er 

med til at skabe hans indre konflikt. Lewis har ikke de personlig eller sociale kompetencer til at 

kunne tackle disse handlemuligheder. 

Anvendelsen af neurolingvistisk programmering som et praktisk redskab kan omvende Lewis’ 

indstilling og give plads til den sunde udvikling, som er nødvendig, for at han kan trives udenfor 

fængslet. I denne overvejelse er det centralt at have Lewis’ sansesprog in mente for at skabe mest 

mulig fremgang for ham. Latour og Filtenborg nævner blandt andet framing og reframing: ”Vores 

oplevelse af en situation afhænger af den ramme (frame), vi ser situationen ud fra. En situation har 

ikke betydning i sig selv, den får det først, når vi ser den ud fra kontekst eller ramme.” (173) Lewis’ 

opfattelse af verdenen udenfor trænger til ’reframing’, så han kan vende den negative og 

destruktive holdning til noget positivt. Denne proces skal finde sted i Lewis’ tankeprocesser, og vil 

kunne hjælpe Lewis til at være bedre i stand til at kommunikere med sin omverden. 

 

6. Konklusion 

I det ovenstående er det blevet portrætteret hvorledes Lewis’ reaktionsmønstre og kommunikation 

er blevet påvirket i mødet med den nye og ukendte verden udenfor fængslets mure. Det er tydeligt, 

at den fremmede verden kræver en kommunikation af Lewis som endnu er fremmed for ham, 

hvilket påvirker hans egotilstand. En af de ting, som transaktionsanalysen påviser, er hvorledes 

vores personlighed er formet af eksterne påvirkninger fra folk og/eller begivenheder omkring os – 

disse påvirkninger fungerer som en ”drejebog”, hvorfra der handles. Dette viser hvorledes Lewis’ 

tid i fængslet, og hans løsladelse, former ham og hans kommunikationsmønster. Denne drejebog 

kan overskrives ved blandt andet ’reframing’, hvor Lewis kan lære at anskue sin virkelighed – som 

inkluderer både den ydre verden såvel som den indre repræsentation af denne – på anderledes vis; 

flytte rammerne fra negativ til positiv. 

Lewis oplever besværligheden i at navigere i et konfliktfyldt indre landkort, og at derved finde 

sin stemme i en ny verden. Det kan virke ironisk at Lewis’ frihed begrænser hans kommunikation – 

med andre ord: jo flere valgmuligheder han har i sit liv, jo færre valgmuligheder virker han til at få i 

sin kommunikation. Dette påviser at Lewis’ programmering fra fængslet bremser hans muligheder 

for at kunne afkode den nye verden, som han befinder sig i. Hans tanke-, sprog- og adfærdsmønster 

skal justeres for at muliggøre denne nødvendige afkodning. 
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Bilag A 

 

Private Practice: ”In or Out” (sæson 4, afsnit 5)  

 

Samtaler mellem Lewis Cartwright og Dr. Violet Turner 

 

00:04:10 Første møde mellem Lewis Cartwright og Dr. Violet Turner (i fængslet) 

Dr. Turner: Okay. Mr. Cartwright, you have completed 40 years of a 50 years sentence for murder 

and armed robbery. Well, I guess we both know what’s in here, right? Let’s just talk instead. Tell me 

about your rehabilitation. 

Lewis: What do you wanna know? 

Dr. Turner: Do you feel changed for the better? 

Lewis: I’m definitely a different man. 

Dr. Turner: What about remorse? Do you feel sorry for what you did?  

Lewis: I think about what I did every day. 

Dr. Turner: So you feel ready for the outside? Ready to rejoin society? 

Lewis: Can I say something, ma’am? 

Dr. Turner: Dr. Turner. Violet Turner. 

Lewis: Dr. Turner. I’ve been up for parole twice, and each time a therapist just like you ask me the 

same list of questions and I end up saying what I need to say to get the results I need to get, but you 

seem like a nice lady. I’m not going to waste your time, I’m going to be honest with you. I’m a model 

prisoner. I’ve never had a major write-up. I’ve worked in the mail room for 30 years, I’ve (…) classes 

in anger management, I’ve taught younger prisoners how to read. I’m proud of that, but I know 

none of that’s gonna mean anything once I get outside these walls. I’ve lived more of my life locked 

up than free. I’m old. And if released, I’ll get swallowed up out there, I know that. But here in prison, 

I feel at home, it’s where my friends are, my life is. So I’m asking you… to lie to the parole board. Tell 

them I’m dangerous, unremorseful and get me denied. Do whatever you have to do. But please, help 

me to stay in prison. 

 

00:16:01 Dr. Violet Turner giver sin vurdering til løsladelsesnævnet 

Dr. Turner: Lewis is 70, but his life is not over. He is smart. He is strong. He can make it. There is 

life outside of prison and Lewis should be a part of it. I believe that he is ready to be a part of it. 

Lewis Cartwright is not a threat to the society. In fact, if released, I believe he’d be a model citizen. 



Majbritt Højdahl Sørensen 
Kommunikation i praksis 2013 

En indre konflikt: En fremmed kommunikation i en fremmed verden 

Side 13 af 15 
 

 

00:16:47 Lewis Cartwright løslades, og Dr. Violet Turner venter på ham på den anden side 

Lewis: What are you doing here? 

Dr. Turner: I’m here to help. 

Lewis: You’ve done enough. Thanks. 

Dr. Turner: Lewis, please. 

 

00:18:28 Lewis Cartwright og Dr. Violet Turner på en kaffebar 

Lewis: What happened to just coffee? 

Dr. Turner: Everything’s fancier now. 

Lewis: I haven’t had to choose what to eat in 40 years. 

Dr. Turner: You know, if it helps, I usually narrow it down to two choices and then I just choose 

one from there. 

Lewis: I’ll have eggs and bacon. 

Dr. Turner: So, do you have a place to live? 

Lewis: I got the name of a probation officer who’s going to set me up at a halfway house. The prison 

gave me two pair of pants, a shirt, a couple of hundred bucks. I’m thinking that’s not enough, but it’s 

a start. 

Dr. Turner: I made some calls too, and I found a job for you. It’s just something part time, at a car 

wash, until you get back on your feet. 

Lewis: What do I owe you? 

Dr. Turner: Nothing. 

Lewis: That’s not the way it works where I come from. Somebody do you a favour, they expect a 

favour back.  

Dr. Turner: Well, that, that world is behind you now. You are a free man. 

Lewis: I feel like I’ve been dropped into some foreign country. I sure speak the language, but I don’t. 

Dr. Turner: It’s going to take a while to adjust, Lewis, but you will. Come see me. We can work 

together. To help you to transition. Okay? I can help you make it, Lewis.  

 

00:27:43 Dr. Violet Turner dukker op på Lewis Cartwrights arbejdsplads  

Lewis: If I stop, I’ll get fired 

Dr. Turner: I hadn’t heard from you, and I just wanted to make sure that you were okay. 

Lewis: I’m making it. 

Dr. Turner: I gave you my card. I was kind of hoping that… 

Lewis: I tossed it. Hey look… I’m working here.  
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Dr. Turner: Lewis, I’m sorry. I’m not here to harass you, I just wanted to… 

Lewis: Help? You said that. I don’t need hand-outs. 

Dr. Turner: Well, how about a hand-up? Look, I … I’ve been through things myself, and I know how 

hard it can be, so I just want you to know that I mean it. Here. Keep it this time. 

Lewis: Leave! Don’t come back! 

Dr. Turner: But… 

Lewis: You don’t know me! I could do things to you to make you regret you ever met me. So, for 

your own good, I would leave and stay as far away from me as possible. 
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Bilag B 

 

Private Practice: ”In or Out”, 00:04:39 

Voksen-Voksen Egotilstand 

Lewis er afslappet og rationel, Dr. Turner er objektiv og professionel 

 

                                   

Private Practice: ”In or Out”, 00:04:50                                             Private Practice: ”In or Out”, 00:05:40 

Barne-Forælder Egotilstand 

Lewis viser sine følelser, Dr. Turner reagerer fra fordømmende Forælder til omsorgsfuld Forælder 

via kropssprog 


