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Sammanfattning  

 

Studiens syfte var att undersöka psykoterapiavslutningar i åldern 15-18 

år utifrån faktorer som har betydelse för avslutningen och hur 

separationsaspekten kan bearbetas i samband med denna. Forskningsansatsen 

utgick från ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv med Tematisk 

analys som metod. Sammanlagt gjordes åtta intervjuer med barn- och 

ungdomspsykoterapeuter. I studien identifierades sex huvudtema; Början på 

kontakten-att bana väg, Den känslomässiga relationen, Förändring, 

Psykoterapin fortsätter-avslutningar som skjuts framåt, Abrupta avslutningar- 

psykoterapin blir förkortad samt Samarbete med föräldrar i psykoterapin. 

Resultaten analyserades utifrån anknytnings, mentaliserings och 

självutvecklings perspektiv. Slutsatserna bestod av; psykoterapeutens omsorg i 

inledningen av kontakten och utvecklingen av en god terapeutisk allians har 

betydelse för avslutningen och i vilken grad separationsaspekten kan bearbetas  

i samband med denna samt vikten av att etablera en öppen dialog kring 

psykoterapin och hantering av överförings och motöverförings komponenter 

för att terapin ska leda fram till en mogen avslutning.  

 

Nyckelord:  Avslutningar i psykoterapi med ungdomar, 

psykoterapeutisk process och resultat i kvalitativ forskning, terapeutisk allians, 

tematisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The purpose of the study was to explore terminations in Psychotherapy 

in the age span of 15-18 years and from this find factors which might have 

significance and also to explore how the separation aspect was able to be 

processed at the termination. The research approach emanated from 

hermeneutic and phenomenological perspectives and the Method used was 

thematic analysis. Interviews were made with eight child- and adolescent 

psychotherapists. Within the study six main themes were found; The 

beginning of the contact – to pave the way, The emotional relation, Change, 

The Psychotherapy continue – when the termination pushes forward, Abrupt 

termination-the Psychotherapy ends in advance and Interaction with parents in 

Psychotherapy. The results were analyzed within the theoretical frame of 

attachment, mentalization and development of the Self. The conclusions 

contained the importance of the psychotherapists concern in establishing a 

gainful therapeutic alliance in the beginning of the treatment which was found 

to be important and influenced how the separation aspect could be processed 

and the importance to establish an open dialogue about the psychotherapy and 

coping with issues of transference and countertransference in the role of 

leading therapy to a mature termination.  

 

Keywords: Termination in Psychotherapy with adolescents, 

psychotherapy process & outcome in Qualitative research, therapeutic 

alliance, thematic analyses. 
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Introduktion 

Inledning 

I den kliniska vardagen kan noteras att ungdomar ibland väljer att avsluta 

behandlingen i förtid och innan en gemensam överenskommelse mellan psykoterapeut, patient 

och föräldrar träffats. Utifrån litteraturen visas att en hög andel barn och ungdomar som 

påbörjar psykoterapi avslutar i förtid och är högre i åldern 15-18 (Novick, J, Benson R, 

Rembar J 1981). Att avsluta när behandlingen varit gynnsam och patienten upplever 

förbättring är något kliniker eftersträvar men att behandlingen avslutas dessförinnan sker 

också. De frågeställningar som psykoterapeuter brottas med gällande psykoterapins 

målsättning och när den kan avslutas är centrala både för patienter och psykoterapeuter. 

Lanyado (1999) lyfter fram avslutningen som en del i hela den psykoterapeutiska processen 

och psykoterapirelationen likt en i Winnicotts (2003) mening övergångserfarenhet. 

Psykoterapeuten kan då under terapin tänkas bli liksom en för barnet viktig ”filt”, 

meningsbärande en period för att hantera smärta och ångest men som sen blir uttjänt och inte 

behövs. Hela processen anser hon kan betraktas som en slags övergångsfas med paralleller till 

andra övergångar i livet som kan bestå av flera erfarenheter där ”början” och ”slut” är 

sammanvävda och innefattar känslor som behöver tolereras för att kunna användas framåt i 

utvecklingen. Lanyado (1999) anser att eftersom sätten att ”gå in i” och ”igenom” är så 

centrala delar i utvecklingsprocessen finns det relativt begränsat fokus i litteraturen på 

processen att avsluta psykoterapier med barn. 1 Detta särskilt med tanke på att andra faktorer 

utöver barnets och psykoterapeutens perspektiv kan påverka när avslutningen sker i den 

kliniska praktiken.  Detsamma kan också vara gällande för ungdomar som lever i sitt 

sammanhang där familjen och nätverket har stor betydelse och inverkan. Det kan oavsett 

skälen till att psykoterapin avslutas vara viktigt för ungdomar att avslutningen av 

psykoterapin blir en erfarenhet som de kan använda framåt i sin utveckling. 

                                                 
 

 
1 Sökning Lubsearch (keywords: termination psychodynamic psychotherapy, Ending 

psychodynamic psychotherapy) och Psychinfo (keywords; termination in psychodynamic 

psychotherapy, and children and adolescent, Lubsearch: Termination child and adolescent 

therapist experiences). 
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Antalet barn och ungdomar som söker psykiatriskt hjälp har ökat avsevärt och behovet 

av psykologisk och psykoterapeutisk behandling lyfts fram (Socialstyrelsen 2017, Björkelund 

et al, DN 2017). Därmed finns skäl att närmre undersöka behandlings processen och hur 

psykoterapiavslutningen kan bidra till en god utveckling för ungdomarna. I det sammanhanget 

kan det vara intressant att undersöka både psykoterapier som avslutas i förtid och de som 

avslutas genom en s.k. mogen avslutning. Finns faktorer i den terapeutiska processen som kan 

belysa vad som är hjälpsamt respektive hindrande för utvecklingen hos patienter i 

psykoterapier som avslutas i förtid och de som avslutas moget?  Det antas därmed finnas ett 

behov av att vidare studera och söka förståelse för faktorer som kan antas vara betydelsefulla 

och påverka hur psykoterapiavslutningar med ungdomar sker. Jag har min teoretiska 

referensram inom psykodynamisk teori med förankring inom objektrelationsteori.  

Förförståelsen sker med bakgrund av författarens egna erfarenheter av terapeutiska kontakter 

med barn och ungdomar. Intresset för att studera avslutningar inom ramen för denna studie 

finner jag är att avslutningar ofta tangerar en existentiell dimension då de mänskliga 

livsvillkoren blir framträdande. Det faktum att relationen tar slut i samband med avslutningen 

av psykoterapin medför även en existentiell process där meningsskapandet äger rum.  Vid 

avslutningen uppstår en särskild möjlighet för psykoterapeut och patient att sammanfatta det 

gemensamma arbetet och att reflektera över terapirelationens olika aspekter och erfarenheter 

bestående av både svårigheter och möjligheter.  

Avslutningar 

I avsnittet som följer beskrivs hur avslutningar studerats historiskt vilket först 

skedde utifrån terapier med vuxna patienter. Därefter presenteras en översikt av forskningen 

om avslutningar i nuläget med barn och ungdomar. Avsnittet avslutas med forskning kring 

avslutningar och perspektiv på behandlingar med unga vuxna patienter som kan tänkas 

befinna sig i gränssnittet mellan ungdom och vuxen.  

   Inom den psykoanalytiska traditionen beskriver Freud (1937) avslutningar 

utifrån fallbeskrivningar då analysen haft framgång för patienter som blivit botade men senare  

återkommit i behandling för förnyade bekymmer. Han beskriver med viss skepsis kurens 

fullständiga bot.  I artikeln lyfter han fram analytikerns svårigheter att arbeta med motstånden 

som uppstår mot dennes försök att hjälpa patienten att arbeta med bortträngt material och 

därigenom öka det medvetna jagets upplevelseförmåga och realitetsanpassning. Freud (1937) 

beskriver reaktioner som i den analytiska processen finns vid en negativ överföring då 
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analytikern kan uppfattas som en främling av patienten som ställer krav som hon/hon tar 

avstånd ifrån.  Patienten kan då reagera som ett barn som inte tror på analytikern. Freud 

uttrycker i artikeln en tvekan inför om en latent konflikt till fullo har lösts genom analysen 

och såtillvida om den kan betraktas som definitivt avslutad. Han diskuterar om analytikern 

kan föregripa och ”vaccinera” patienten mot uppdykande av framtida konflikter varvid han 

ställer sig tveksam.   

Senare debatt som uppstod under slutet av 1940-talet bland analytiker handlade bl.a. 

om en kritik mot Freud t.ex. gällande längden på analysen särskilt under utbildning och dess 

avslutning vilket Fenichel ansåg Freud endast summariskt förhöll sig till (Okänd 2009). 

Schmiedeberg (Okänd 2009) ansåg att formuleringar angående kriterier för avslutning var 

alltför vaga och ofullständiga hos Freud, t.ex. överbetonade någon aspekt som att patienten 

nått genital nivå eller hel objekt relation. Glover (1955) anslöt sig teoretiskt till Freuds 

antaganden men sökte vidareutveckla tekniska aspekter av behandlingen. Han undersökte 

särskilt hur beslutet att avsluta psykoterapin var kopplat till kriterier för utvärdering och lyfte 

fram avslutningsfasen som en särskild del av den analytiska behandlingen. Glover ansåg att 

särskilda kriterier kunde undersökas för om analysen varit fullständig. Dessa handlade om en 

överföringsneuros där regression, fixeringar och överföringsmotstånd kunde lösas med 

analytikern som funktion av ett understödjande överjag.   

Forskningsöversikt 

Navridi och Midgley (2007) refererar till studier där man visar att en hög andel av 

barn och ungdomar som påbörjar terapi avslutar i förtid (40-60%). Det finns inte någon 

enskild faktor som kan förklara avslutningar utan olika faktorer bidrar (Kazdin, 1996). 

Faktorer som har studerats är ekonomisk status, remitterande källa, väntetid för behandling, 

geografiskt avstånd, historia av tidigare behandlingar, föräldrastress, föräldrars förväntningar 

och källan till barnets psykopatologi. Vid barnterapier verkar den vanligaste faktorn för en för 

tidig psykoterapiavslutning vara föräldrarna. De är både de som bestämmer om barnet ska 

påbörja en terapi och det är de som vanligtvis bestämmer om tidpunkt för avslutningen 

(Pekarik & Stephensen, 1998). Den signifikanta rollen föräldrarna har i barnets behandling är 

tydlig i klinisk praxis eftersom föräldrarna är engagerade i terapin. Kazdin (1996) pekar på att 

bandet mellan terapeut och förälder är i vissa avseenden viktigare än det mellan barn och 

terapeut för att behandlingen ska leda fram till en ”mogen” avslutning.  
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I litteraturen har kriterier undersökts som är avgörande för psykoterapiavslutningar 

med barn och ungdomar och om dessa är desamma som kriterier gällande för behandling av 

vuxna. Ett gemensamt huvudmål har varit att stärka egot och därefter kan det användas som 

kriterium att avsluta (Brenner 1976, Firestein 1978, Rangell 1982). Navridi & Midgley (2008) 

antyder att de flesta kriterier som gäller för att avsluta vuxenbehandling inte är giltiga för barn 

eftersom utvecklingsprocessen anses göra dessa irrelevanta.  

Freud (1966-1970) föreslog att tiden för att avsluta en terapi är när  

” utvecklingskrafterna har frigjorts igen”, (s14). Bornstein och Kris (refererat i Kohrman, 

1969) anspråk för en psykoterapiavslutning var att terapin inte skulle pågå för alltid utan 

avslutas när symtomen upphört, inre konsolidering uppnådd och utveckling fortskred. Navridi 

och Midgley (2008) lyfter fram att behandling med barn ställer särskilda frågor i relation till 

avslutningen av terapin både beroende på längden och intensiteten i behandlingen. En 

barnterapi kan också väcka olika känslor hos föräldrar med anledning av att barnet 

uppmuntras att utveckla en djup relation till en annan vuxen.  

Prediktiva faktorer för förtida avslutningar har undersökts. Bland ungdomar tycks den 

vanligaste erfarenheten vara terapiavslutningar i förtid (Freud 1970). Novick (1982) pekar på 

att terapiavslutningar i förtid är ”ofta förhållandet i vilket ungdomen börjar och därigenom 

undviker behandlingen”(s. 334). En lång uppföljningsstudie av barnpsykoterapier på Anna 

Freud center indikerade att avslutningar i förtid var en vanlig erfarenhet vilket ofta var 

förknippat med ganska negativa konsekvenser för patienterna. Trots att avhopp från 

psykoterapi är ett problem inom barn och ungdomspsykiatrisk vård är det få studier som har 

studerat prediktiva faktorer. Fokus har varit på vuxenterapier men faktorer som man där 

finner kanske inte kan appliceras för behandling med barn. En viktig faktor i vuxenbehandling 

för drop-out är ”matchning” mellan terapeut och klient men detsamma har inte funnits i 

behandling av barn (Armbruster & Fallon 1994, Armbruster & Kazdin och Weisz et al 1987). 

Kazdin, Holland and Crowley (1997) jämförde värderingar av föräldrar och terapeut i relation 

till hinder för behandling och fann att terapeuternas version var en bättre prediktor för avhopp 

från behandling då förälderns och terapeutens version skiljde sig åt.  

Navridi och Midgley (2007) undersökte i ett urval på 38 barn och ungdomsterapier vid 

Anna- Freud Center hur många som avslutas i förtid samt om det finns några trender i terapier 

som avslutas enligt en planerad tidpunkt s.k. ”mogen” avslutning och terapier som avslutas i 

förtid. De presenterade att 24 % av terapierna avslutades ”moget” och 61 %  avslutades i 
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förtid (15 %  föll bort pga. att data saknades). Psykoterapier där avslutningen kom genom en 

ömsesidig överenskommelse var terapier som pågått mer än två år. Således verkar längden av 

psykoterapin inverka på planerad tidpunkt för avslutning. En ytterligare variabel som kan ha 

betydelse för när avslutningen sker är kön. Navridi och Midgley (2007) finner i studien att det 

är fler kvinnor som fullföljer behandlingen till en mogen avslutning. I psykoterapier som 

avslutades i förtid fanns en högre andel patienter som kom oregelbundet till terapin även 

under behandlingen. Det kan antyda att deltagande i behandling varit en aktuell fråga även 

innan avslutningen. I studien fann man att psykoterapiavslutningen i högre grad kom till en 

mogen avslutning då barnet och föräldern träffade samma terapeut. Det fanns inga skillnader 

gällande avslutning beroende på ålder vilket var förvånande i förhållande till annan litteratur.  

Vid en kvalitativ analys av materialet (Navridi & Midgley 2007) gällande 

psykoterapier som avslutades i förtid framkom tema som föräldrarnas motivation för att önska 

psykoterapi, föräldrarnas förväntningar på behandling samt förälderns förmåga att tänka om 

känslor. Inom temat föräldramotivation för att inleda en psykoterapi visade det sig att 

föräldrars värdering av tidigare stödjande instanser i samhället var en betydelsefull faktor. I 

flera fall noterade författarna att föräldern hade en negativ värdering av tidigare stödinsatser. 

Föräldern uttryckte t.ex. en otålighet gällande barnets start av psykoterapin. En annan aspekt 

av föräldramotivation var föräldrars tvekan att inleda psykoterapi vilket uttryckte sig genom 

praktiska svårigheter som att komma till behandlingen. Det kan också finnas skamkänslor hos 

föräldern inför barnets svårigheter som de kan ha en skev bild av. Navridi och Midgley (2007) 

belyser tema som kan ha betydelse vid psykoterapiavslutningar som sker i förtid;  t.ex. 

förälderns svårighet att tänka både på barnets känslor och på sina egna. Föräldern kan också 

ge uttryck för uppfattningar om att psykoterapin kan skada familjesystemet.  

Avslutningar- ungdomar. Delgado och Strawn (2012) definierar avslutningar i en 

översiktsatikel som tiden då den unge och föräldern avslutar den psykoterapeutiska relationen. 

Avslutningen markeras genom ungdomens återupptagande av en hälsosam psykologisk 

utveckling. De anser att avslutningen för ungdomen innebär att integrera det 

psykoterapeutiska arbetet och även en förbättring av de symtom som föranledde kontakten. 

Avslutningen är också betraktat som en process där nya etablerade ego styrkor och 

kompentenser som uppnåtts under psykoterapin repeteras. Därigenom kan förmågan att 

hantera framtida stressorer utökas. Avslutningsfasen aktualiserar förlust, separation och 

förändring av affekter (Wallach 1975). Vid en tillfredställande avslutning överges 
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dysfunktionella mönster och patologiska försvar varvid mer hälsosamma relationer med nya 

objekt framträder (Bleiberg, Fonagy, Target 1997). 

Olika teorier framkommer om avslutningens innebörd. Flera författare (Kernberg 

1991; Smirnoff 1971) anser att målen för avslutning inkluderar symtomreduktion och 

återtagande av en normal utveckling. Några teoretiker ser avslutningen med ungdomar som en 

paus i den terapeutiska processen (Ekstein 1983). Ferro (2006) anser att analytikerns 

teoretiska orientering är av underordnad betydelse. Han menar att det är terapeutens 

personlighet som har betydelse för möjligheten att interagera med patienten och vara 

mottaglig för hans/hennes funktionsnivå. Ferro betonar den ömsesidiga terapeutiska 

relationen i avslutningsprocessen.  

Delgado och Strawn (2012) tar upp de frågor som terapeuter hanterar i sitt beslut om 

när psykoterapin ska avslutas och olika element när ungdomarna börjar fundera på avslutning. 

De illustrerar tecken i utsagor hos ungdomar som kan reflektera en förbättring och därmed 

indikera att beslutet om en avslutning hanteras t.ex. ”jag klarar mig bättre” eller med altruism 

”jag har inte så mycket att prata om, du kan använda tiden till andra tonåringar”. Författarna 

belyser också den ambivalens tonåringar kan visa genom att utebli från sessioner eller ringa 

och berätta om att han/hon inte kan komma till sessionen.  

Terapin vid avslutningen – patienter och terapeuters uppfattningar. Von Below 

(2017) undersöker unga vuxnas erfarenheter av psykoterapier och fokuserar skillnader i 

terapier med mindre framgång och terapier med bättre framgång. Intervjuer görs vid 

avslutning av terapierna och studien innehåller också symtomsskattningsmått (GSI) och 

Symtom Checklist 90.  I kategorin gruppen unga patienter som inte kände sig hjälpta fanns 

vid avslutningsintervjun tema som ”att inte känna sig förstådda”. De upplevde sina terapeuter 

som ouppmärksamma, ointresserade och att de inte fokuserade på det som de önskat hjälp 

med. De önskade b.la. råd i svåra situationer i vardagslivet. Några patienter beskrev att de inte 

var medveten om sina egna behov och önskemål. Missnöjet i psykoterapierna handlade om en 

upplevelse av avsaknad av förtroende mellan terapeut och patient och terapeuten sågs i 

negativa termer t.ex. att terapeuten var osäker, kritisk eller maktlös. Några positiva omdömen 

fanns om psykoterapin även i denna grupp t.ex. att det kändes bra att prata eller att terapeuten 

var ”snäll”. Von Below (2017) fann att det trots missnöjet också fanns patienter inom denna 

grupp som visade klinisk förbättring. 
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Terapeuternas och patienternas bilder av hindrande faktorer skiljde sig åt i studien. Deltagarna 

uppgav inte sin känsla av övergivenhet i psykoterapin och terapeuten var inte varse patientens 

övergivenhet. I fallstudierna noterades att terapeuterna inte var medvetna om patienternas 

missnöje. Författaren ser att det blir en svårighet då patienten inte upplever en skillnad mellan 

terapeutens teknik och personlighet. Det innebar att patienterna inte vågat ta upp negativa 

synpunkter i terapin. Det går dock inte att tolka patienternas svar rakt av som att terapeuterna 

var så icke responsiva som patienterna upplevde. Von Below (2017) fann att terapeuterna 

också hade patienter som var nöjda. En klinisk viktig slutsats anser von Below (2017) är att 

terapeuten behöver bjuda in patienten att ta upp kritik. Man kan notera att missnöje med 

psykoterapin i studien inte sammanföll med ett negativ utfall vilket blev tydligt vid 

uppföljning.  

Studien visar att när man jämförde gruppen patienter som inte förbättrats (kliniska 

mått) så upplevde de inte terapeuten negativt som patienterna i den missnöjda gruppen gjorde. 

Inom gruppen som inte förbättrats upplevde deltagarna terapeuten i milt positiva ordalag dock 

att den kunde kännas artificiell. I intervjuer i gruppen framkommer istället att patienterna 

upplevt att psykoterapeuten haft goda intentioner men att det inte funnits en överenskommelse 

kring metod och mål för psykoterapin; faktorer som sammanhänger med den terapeutiska 

alliansen (von Below 2017). Deltagarna tyckte att terapeuterna fokuserade alltför mycket på 

att förstå det förflutna och mindre på framtiden och praktiska frågor eller beslut. De 

uppskattade främst aktiva inslag under terapin som ledde till förändringar i livet men önskade 

fler sådana. Således understryker von Below (2017) betydelsen av att metakommunicera i 

psykoterapin kring mål, metod och det emotionella bandet. I gruppen oförbättrade upplevde 

patienterna faktorer som är kopplade till teknik i viss grad snarare än terapeutens personlighet.  

I den tredje studerade gruppen med depressionsdiagnos som genom psykoterapin 

upplevde sig hjälpta hängde symtomminskning samman med utvecklandet av en vuxen 

identitet där egna önskemål och planer ingick. Deras nya förmågor och erfarenheter i 

psykoterapin gav deras liv riktning. De upplevde värme från terapeuten och terapigruppen och 

såg dem som förstående. Utifrån de psykoterapier där patienterna inte upplevde sig hjälpta 

kunde både patient och terapeut beskriva hinder men tillskrev dessa utifrån olika aspekter som 

inte var lika. En terapeut beskrev det som att han hade ”halva patienten i terapi”.  

Avhandlingen sätter fokus på att psykoterapier med unga vuxna både behöver förstås 

utifrån att deras mentaliseringsförmåga är under utveckling. Terapin behöver därmed beakta 
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den livsfas som handlar om att många konkreta beslut om framtiden ska fattas. Studien ger 

reflektioner kring att bilden deltagarna gav av terapeuten kan ha varit en spegling av 

verkligheten och inte deras inre representationer. Ungdomarna i suboptimala terapier hade 

troligen varierande erfarenhet av emotionell spegling och förståelse och knöt därför an på 

olika sätt till terapeuten.  Relationen i suboptimala terapier beskrevs inte som trygg och 

deltagarna beskrev en avsaknad av utmaning och konfrontation och nya känslomässiga 

erfarenheter. Det beskrevs då en utveckling i psykoterapin som kan uppstå då det blir en 

”pseudo process” där verkligt samarbete och allians inte uppnås.  Det understryker betydelsen 

av kommunikation mellan terapeut och klient vilket är avgörande för att överkomma det gap 

av hindrande faktorer som finns mellan terapeuternas och ungdomarnas beskrivningar av 

terapin. 

Anknytning och mentalisering 

I samband med avslutningar i psykoterapin kommer individens erfarenheter av 

speglande samspel av affekter i relation till ett anknytningsobjekt bli viktig för att kunna 

hantera de känslor av sorg och smärta som avslutningen väcker. Under terapin blir terapeuten 

ett objekt som ungdomen har möjlighet att knyta an till och som kan stödja förmågan att 

identifiera affekter och tänka om känslor. Avslutningen berör en förlust av relationen vilket är 

förknippad med smärta och att avsluta terapin handlar b.la om att kunna sörja den kontakt 

som varit. Sorgen över förlusten kan om den kan erfaras och bearbetas medföra att patienten 

kan integrera relationens positiva erfarenheter på ett inre plan när terapeuten som yttre objekt 

inte finns kvar. Mentalisering kring relationen vid avslutningen handlar om att reflektera över 

vad den betytt eller vad som kanske har saknats. Denna förmåga till mentaliserad affektivitet 

är avgörande för att kunna avsluta den terapeutiska relationen på ett sätt som främjar 

individens psykologiska växande. Utvecklingen under terapi processen där mentalisering kan 

möjliggöra för patienten att kommunicera obehag och negativa affekter blir viktig vid 

avslutningen då varierande affekter t.ex. av ledsnad eller ilska över att relationen tar slut 

oundgängligen väcks. De mentaliseringserfarenheter som funnits tidigare under 

terapiprocessen i relationen kan tänkas utgöra en förutsättning och en språngbräda utifrån 

vilken separation/förlust känslor av terapin och terapeuten kan tolereras och bearbetas. 

Anknytningsteorin kommer nedan först att beskrivas då den är central för utvecklingen av 

mentaliseringsförmågan. 
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Anknytningsbeteendet primära uppgift att säkerställa trygghet för det späda barnet 

härledde Bowlby (1958) från evolutionsbiologin. Inom evolutionsbiologin hade man funnit 

artspecifika responser hos djurarter som att suga, att klänga på modern och följa efter henne, 

att gråta och att le. Klängande beteendet hos djurungar visade sig oberoende av en oral 

respons av mat. Tidigare psykoanalytisk teori hade utgått från tillfredställelsen av de 

fysiologiska behoven som en primär motivationskälla där modern via inlärda associationer 

kom att förknippas som det första kärleksobjektet. Bowlby vände på de psykoanalytiska 

antagandena och ansåg att det emotionella bandet till modern var primärt då det var hon som 

kunde säkra barnets överlevnad. Han fann att de instinktuella responserna var integrerade i ett 

komplext anknytningsbeteeende som tjänade säkerställandet av närhet och trygghet till 

modern. I Bowlbys (1958) artikel ”The nature of the childs tie to his mother”  beskriver han 

gråtandet hos fåglar när de är ur sikte från sina mammor, ”lost piping ”, vilket tjänar till att 

kalla tillbaka modern och hindra dem från att komma bort. De fågelarter som hade studerats 

matades inte av modern vilket följaktligen innebar att responsen gråtande i första hand inte 

syftade att påkalla modern för den orala behovstillfredsställelsen. Bowlby betraktade 

responsen gråtande som social signal, bredvid sugande som den enda effektiva responsen för 

det späda barnet att påkalla moderns omsorg.  Han pekar på att tendensen hos spädbarnet att 

hålla sig inom synhåll av sina mammor varierar över korta eller längre perioder. Närhets 

sökandet väcks särskilt om barnet är trött, hungrigt eller i smärta (Bowlby 1958) och 

omedelbart om barnet är rädd vilket han senare kom att belysa. Även om 

anknytningsresponserna som han benämner modersorienterade är de så endast som en 

biologisk nedärvd möjlighet och skulle alltså kunna kopplas till olika objekt. Bowlby menar 

dock att det inte är sannolikt eftersom alla stimuli som hungersignal, kyla, ensamhet, rädsla 

etc. vanligtvis avslutas av modersfiguren. När spädbarnet upplever fysiologiska eller 

emotionella behov som behöver bli mötta för att återfå sin inre balans blir modersfiguren den 

som barnet söker sig till. Modersfiguren blir genom upprepade tidiga interaktioner med barnet 

det anknytningsobjekt som barnet vänder sig till och som kan erbjuda ”a haven of safety”. Det 

är den primära anknytningen till barnets vårdnadsgivare som utgör grunden för inre 

arbetsmodeller, internaliserade psykiska strukturer som blir formande för individens senare 

relationella mönster (Bowlby 1980). Bowlbys anknytnings teori innebar en förståelse hur 

livsviktigt behovet av närhet till anknytningsobjektet var för att säkra överlevnad. Reaktioner 

på separationer som oro, desperation, raseri och förtvivlan som Bowlby fann i studier av barn 



 
 

10 
 

som separerades från sina vårdnadsgivare kan förstås utifrån hans tes om anknytningsbandet. 

En separation från modern innebar både för djurarter och spädbarn en farosituation då 

säkerställandet av trygghet hotas. Bowlby beskriver förutsättningar i den omvårdande miljön 

som krävs för att barnet ska utveckla ett tryggt anknytningsmönster. Den nödvändiga 

psykologiska tillgängligheten och moderns reglering av barnets signaler beskriver han genom 

hennes anpassning till barnet. Modern behöver ”följa barnets ledning” och erbjuda så mycket 

närvaro och uppmärksamhet som barnet verkar behöva. Upplevelsen av moderns reglerande 

samspel ger barnet en känsla av värde och en tilltro till andras hjälpsamhet (Bowlby 1982). 

Affekter-  identitetsutveckling. Mahler (1975) beskriver utvecklingen av den egna 

separata identiteten som sker genom barnets succesiva medvetenhet om att subjekt och objekt 

är åtskilda. Hon formulerar i sin utvecklingsteori en första symbiotisk fas där barnets 

vakenhet är ytterst begränsad och barnet vaknar när det blir hungrigt eller när andra 

spänningar får barnet att gråta. I den symbiotiska fasen menar Mahler är fysiologiska 

processer dominerande. Utvecklingsuppgiften handlar om att nå ett homeostatiskt 

jämviktsläge och modern upplevs som en del av barnet (Mahler 1975). Under senare 

utvecklingsfaser (differentiering, övningsfas, närmandefas och konsolideringsfas) sker en 

utveckling mot självständighet och oberoende genom separation (psykisk medvetenhet om att 

själv och objekt är åtskilda) och individuation (en upplevelse av individualitet) Carlberg 

(1994). Det ena utvecklingsspåret handlar om utvecklingen av en intrapsykisk autonomi, 

upplevelser, minne, kognition och realitetstestning och det andra om en intrapsykisk 

utveckling mot att separera ut sig vilket följer av differentiering, distansering och upprättande 

av gränser vilket leder till att barnet kan frigöra sig från modern. Den utveckling som blir 

betydelsefull för barnets känsla av egen individuell existens är uppnåendet av känslomässig 

objektkonstans. Denna möjliggör att barnet i moderns frånvaro kan minnas henne när hon är 

frånvarande. Barnet har då format en inre representation av det goda och onda objektet vilket 

innebär att barnet genom olika situationer kan frammana bilden av modern i sitt inre vid 

behov. Carlberg (1994) beskriver att förmågan till själv och objektkonstans är beroende av 

moderns tillgänglighet under tidigare utvecklingsfaser.  Senare objektrelations teori har 

frångått Mahlers ursprungliga begrepp av en normal autistisk fas. Späd barnets sofistikerade 

kapacitet att kunna bearbeta funktionellt relevanta intryck från omgivande miljö har visats i 

olika undersökningar (Meltzoff & Moore, 1977). Gergely (2000) omdefinierar Mahlers 

beskrivning av den första utvecklingsfasen som symbiotisk. Han ser istället mor och barnparet 
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som ett öppet homeostatiskt system där modern och barnet interagerar men där barnet är 

beroende av moderns modulering av affekter för sin inre jämvikt. Han betonar relationens 

betydelse utifrån nödvändigheten för barnet till reglering men frångår Mahlers beskrivning av 

en odifferentierad fas av sammansmältning.  I den första utvecklingsfasen är barnet upptaget 

av att undersöka sina egna rörelser och vilka stimuli som är de nödvändiga konsekvenserna av 

dessa och diskriminerar därigenom andra responser som härrör från yttre källor. Formandet av 

en primär representation av ett kropps schema är den första differentierade uppgiften för jaget.  

Det intersubjektiva perspektivet har i modern psykodynamisk teori utvecklats och 

kopplats till neurobiologisk forskning där tidiga samspelserfarenheter visat sig ha en 

avgörande betydelse för hjärnas utveckling. Det subjektiva implicita självet utvecklas som ett 

inre omedvetet system över hela livet. Det är i samspel med anknytningsobjekt som barnets 

repertoar av olika möjliga affekter, kroppsliga tillstånd och sensationer växer fram. Schore 

och Schore (2014) beskriver utifrån affektreglering hur tidiga icke verbala erfarenheter av 

samspel påverkar utvecklingen av höger hjärnhalva där icke medvetna upplevelser av att vara 

med en annan person formar personligheten och individens senare relationella utveckling.  

Anknytnings erfarenheter är i hög grad med och formar organiseringen av personligheten 

genom den psyko neurobiologiska mekanismen. Olika individer kan utveckla mer eller 

mindre adaptiva strategier under livet vid relationell stress beroende på hur välanpassad 

affektintoning och reglering av inre kroppsliga tillstånd varit från de primära 

anknytningsobjekten. Schore och Schore (2014) formulerar överlevnadsfunktionen i det tidiga 

samspelet som möjligheten att kunna kommunicera sitt eget inre subjektiva tillstånd till andra 

människor och att erhålla en känslomässig resonans i den andres gensvar. De beskriver vidare 

anknytningskommunikationen i dess uttrycksformer: visuellt via ansikte till ansikte 

interaktion, via ljudmässig färgning av emotionell ton och röst samt via taktila-kroppsliga 

ledtrådar. Barnet kan genom det tidiga samspelet med den primära vårdnadsgivarens intoning 

av barnets affekter lära sig känna igen olika emotionella tillstånd som motsvaras av en inre 

fysiologisk och visceral stimulering. Anknytningspersonens lyhördhet och förmåga att avläsa 

barnets känslotillstånd och genom markerad spegling återföra och visa barnet dess känsla är 

central för barnets upplevelse av egen kontroll och agens. Fonagy, Gergely & Target (2007)  

beskriver två premisser som behöver vara uppfyllda för att barnet ska utveckla en förmåga att 

förstå och kunna reglera sina känslor. Dessa består av en tillräcklig samstämmighet i 

speglingen där anknytningspersonen visar en känsla som stämmer överens med barnets inre 
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mentala tillstånd samt en likaledes markerad spegling där anknytningspersonen uttrycker 

affekten och samtidigt indikerar att det inte är hennes/hans egen känsla som visas. Det är 

genom upprepade interaktioner med vårdnadsgivarens markerade spegling barnet erhåller en 

kognitiv förståelse för sina känslor och en inre ”karta” av olika affekter och inre 

känslotillstånd. Mentaliseringsförmågan, att kunna uppfatta andras beteende och handlingar 

och kunna tolka dem utifrån olika mentala tillstånd (intentioner, behov, önskningar känslor 

eller motiv) är avhängig utvecklingen av det subjektiva självet. Gergely (2000) betonar 

affektspeglingens väsentliga roll då barnet genom att signalera ett känslotillstånd och få den 

speglad kan erhålla en upplevelse av att kunna framkalla en respons från föräldern och 

därigenom erhålla en känsla av agentskap. Denna funktion benämner han som ”kausal 

effektivitet”. Wennerberg (2013) påpekar att denna upplevelse av att kunna framkalla en 

respons och därmed påverka föräldern är central och ligger till grund för känslomässig 

självreglering. Han beskriver affektspeglingens roll;” Barnet ser sitt eget inre, mentala 

tillstånd representerat i yttervärlden, i förälderns ansikte, och det är just upplevelsen att bli 

rätt förstådd som reglerar barnets känsla”(Wennerberg 2014, s. 80.) Sharp & Fonagy (2008) 

resonerar kring förälderns mentaliseringsförmåga och föreslår ett eventuellt samband med 

emotionell reglering hos barnet. Deras hypotes är att brister i mentaliseringsförmåga hos 

föräldern kan ha betydelse för senare psykopatologisk utveckling hos barnet genom att det 

ändrar det underliggande neurobiologiska socio-kognitiva systemet.  

Självutveckling 

Självutveckling är ett sätt att beskriva den individuella identitetens formande där 

separationsaspekten innebär ett särskiljande av det egna perspektivet hos individen med 

gränser för jaget. Självet utvecklas i relation till primärobjekten och är en del av utvecklingen 

av den personliga identiteten. Under en terapeutisk process kan utvecklingen av den separata 

identiteten som ovan tagits upp och beskrivits av Mahler (1975) ske i relation till terapeuten 

genom det affektspeglande samspelet. Denna utveckling kan betraktas som en central del av 

terapiprocessen särskilt då otrygga anknytningsmönster etablerats och inneburit en anpassning 

som lett till att individens egna verkliga känslor och självuttryck övergetts. Under 

avslutningen blir självets utveckling betydelsefull då ett starkt själv medför en ökad möjlighet 

för patienten att uppmärksamma och tolerera känslor av ledsnad eller smärta under 

avslutningsprocessen. Nedan kommer självutveckling att beskrivas ur två olika teoretiska 

perspektiv.  
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Masterson (1988) beskriver utvecklingen av ett verkligt själv som även innefattar 

kreativitet och de unika subjektiva upplevelsemässiga erfarenheterna hos individen. 

Utvecklingen av det verkliga självet beskrivs ta form utifrån en hälsosam psykologisk 

utveckling där de nödvändiga förutsättningarna i det affektspeglande samspelet med 

primärobjekten uppfylls. Det verkliga självet består av summan av intrapsykiska bilder av 

självet och av signifikanta andra förknippade med känslor kopplade till dessa bilder. Dessa 

bilder vägleder individens handlings förmåga i den yttre världen (Masterson 1988). 

Beskrivningen av det verkliga självet och dess realistiska sida, att sträva efter att uppnå mål 

och uppgifter i den yttre världen står i motsats till det falska självet som i högre grad är 

fantasibaserat. Det falska självet försöker inte klara av verkligheten utan syftar till undvikande 

av smärtsamma känslor vilket inverkar på sättet att hantera verkligheten (Masterson 1988). 

Det verkliga självet har en kontinuitet över tid och rum och medför att individen kan uppleva 

sig som en unik egen person med särskilda anlag, önskningar och mål att utveckla eller 

uppfylla genom olika roller och stadier i livet.  

Firestone (2003) beskriver liksom Masterson självutvecklingen som kan ta diametralt 

olika vägar utifrån individens erfarenheter i samspel med primärobjekten.  Firestone (2003) 

utvecklar en teori om ett primärt försvar som han benämner fantasibindning. Försvaret 

utvecklas som ett sätt att tidigt förhålla sig till psykisk smärta d.v.s. affekter och känslor som 

inte kan uttryckas eller hanteras inom en primär relation. Om barnet inte får tillräcklig 

upplevelse av kärlek och känslomässigt hållande av ett yttre objekt kan det på egen hand (i 

fantasin) kompensera för bristerna då intensiv ångest och smärta väcks genom att skapa en 

fantiserad sammansmältning med ett omvårdande objekt. Fantasibindningsförsvaret kan 

delvis lätta den emotionella hungern och minska smärtan (Firestone 2003). Det ger en känsla 

av självtillräcklighet men känslan är samtidigt falsk och ger upphov till införlivanden av 

attityder som ursprungligen inte är barnets egna. Barnet skapar inom sig en bild av en ”god 

och stark” föräldrafigur. Samtidigt måste barnet ta in även förälderns avvisande beteende 

gentemot sig självt. I fantasibindningen medföljer alltså även internaliserade attityder och 

avvisanden från primärobjekten. Dessa införlivanden leder till självdestruktiva tankeprocesser 

och en negativ självbild. Barnet får en delad upplevelse av sig själv som innehåller både en 

upplevelse av en ”stark och kraftfull” förälder och ett ”svagt och dåligt” barn (Firestone 

2003).  Fantasibindningen svarar partiellt mot ett behov av uppnådd trygghet samtidigt blir 

följden också ett beteende av självförsörjande tankar, vanor och självbestraffande attityder 



 
 

14 
 

och beteende. När försvaret en gång upprättats kan människor välja att försvara det till ett 

högt pris. Firestone (2003) menar att fantasibindningen kan finnas i varierande grad hos olika 

personer då inte någon haft en helt ideal situation. Hur omfattande fantasibindningen är beror 

på i vilken grad en person måste förlita sig på fantiserad närhet vilket sammanhänger med 

graden av frustration, psykisk smärta eller känslomässig deprivation tidigt i livet. Han 

poängterar att flera av de beteenden som kan orsaka smärta hos barnet inte är medvetna hos 

föräldraobjekten. Föräldrarna antas också ha införlivat beteenden och tankemönster utifrån sin 

situation under uppväxtåren. Fantasibindningen medför en uppdelning i personligheten mellan 

barnets sanna själv, dess strävanden och intressen, och ett främmande perspektiv där 

förälderns icke speglande samspel av barnets behov införlivas. Vid alltför stor frustration och 

stress kopplar barnet sig från sitt eget perspektiv och upplevelser och identifierar sig med den 

aggressiva förälderns attityd.  Anna Freud (1962) beskrev det som identifikation med 

aggressorn. Försvaret är en strategi för barnet att söka förbli logiskt under stressande 

omständigheter men det leder samtidigt till en splittring mellan två olika självsystem; självet 

och antisjälv systemet (Firestone 2003). Självsystemet består av förmågor, fysiska attribut, 

temperament, ärvda egenskaper och ett naturlig övertagande av positiva, eftersträvansvärda 

drag hos föräldern. Det innehåller också positiva erfarenheter som betydelsefulla personer i 

närmiljön visat av omsorg och kärlek vilka främjar barnets utveckling. Antisjälvsystemet 

består i motsats till självsystemet av destruktiva tankar associerade med fientliga känslor och 

en känslokall attityd i förhållande till andra människor.  Firestone beskriver antisjälvsystemet 

som en inre dialog av röster, negativa åsikter, kritiska, anklagande omdöme som kan finnas på 

olika nivåer av medvetande. Röstprocessen bestående av internaliserade negativa attityder av 

primärobjekten betraktas som en process att försvara fantasibindningen d.v.s. av den själv 

försörjande internaliserade föräldrabilden. Uppdelningen mellan självet och antisjälvet 

innebär att en person kan ha två motsatta omdöme om sig själv och andra personer och 

händelser i sin inre värld. Självsystemet motsvaras av personens naturliga behov och 

strävanden och antisjälvet består av internaliserade ”röster” som står i motsättning till 

personens välgång och tillfredställelse av önskningar och behov.  

Perspektiv på terapeutisk allians och ram 

Den terapeutiska alliansens utveckling under terapin och den bindning som etablerats 

mellan terapeut och ungdom hamnar i samband med avslutningen i fokus där urskiljandet av 

relationens betydelse blir central. Avslutningen av psykoterapin handlar om att hantera 
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separationen och förlusten av terapeuten som yttre objekt men även eventuella tidigare 

förlusterfarenheter som ungdomen har i sin livsutveckling.  

Quinodoz (1996) beskriver separationsångestens betydelse i psykoanalytisk 

behandling. Hans resonemang kring separationsångestens former och uttryck i den analytiska 

situationen utgår från den gemensamma mänskliga erfarenheten av det totala beroendet av 

betydelsefulla objekt tidigt i livet. Beroendet till en omvårdande annan kommer under 

människans utveckling att ge plats åt upplevelser av avskildhet och egen individualitet. Den 

psykiska och samtidigt kroppsliga övergången väcker samtidigt en förlustkänsla av de tidiga 

omvårdande objekten som ger upphov till ångest inför att vara ensam i existentiell mening. 

Den utveckling som åsyftas av Ouinodoz (1996) i ”Att tämja ensamheten ” är utvecklingen i 

en psykoterapi av innebörden av relationen, först att erhålla terapeutens omsorg mot en senare 

övergång till egen bärkraft. De internaliserade objekten är avgörande för individens förmåga 

och känsla av att ”bära” sig själv. I den analytiska processen blir konflikter kring tidigt 

beroende hos analysanden möjliga att bearbeta och integrera på ett nytt sätt genom 

upplevelser av att bli ”buren” i mötet med analytikern.  I Freuds tidiga skrifter finner 

Quinodoz (1996) en belysning av människans behov av att få hjälp av en person, oftast 

modern, att urladda den spänning som orsakas av inre psykiska och fysiska behov. Om inte 

det späda barnet får hjälp att hantera sina psykiska och fysiska behov av en omvårdande 

annan leder det till störningar i utvecklingen av spädbarnets fysiska och psykiska funktioner 

pga. ett tillstånd av hjälplöshet. Senare återfinns dessa tankar om det viktiga bandet och 

anknytningen till ett yttre objekt för att smälta sina intryck hos Winnicott (1993) i begreppet 

holding och Bions begrepp ”härbergerare–härbärgerad” (1989). Freud menar att objektet både 

är älskat vilket sammanhänger med dess behovstillfredsställelse, njutning och hatat när 

behoven inte upplevs bli mötta, hanterade utan istället ger upphov till olustkänslor. Ouinodoz 

(1996) härleder den negativa överföringen då en fientlig hållning uppstår i den analytiska 

situationen utifrån upplevelser individen har av psykisk smärta i sin utveckling. Han lyfter 

fram separationsångesten som en ångest att differentiera, att skilja ut sig vilket visar sig i den 

negativa terapeutiska reaktionen. Pontalis (1981) beskrev den negativa terapeutiska 

reaktionen som ett sätt att bibehålla alliansen med analytikern. Analytikerns uppgift blir att 

tolerera och tolka fientliga projektioner härstammande från patientens tidigare upplevelser av 

psykisk smärta. Hanteringen av motöverföringen som uppstår till följd av patientens 

överföring av negativa känslor är analytikerns ”prövosten” menar Quinodoz (1996). 
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Analytikerns möjlighet att sortera aggressivitet från destruktivitet och binda samman en 

negativ projektion med positiva känslor är central för patientens förmåga att kunna förena de 

motstridiga tendenserna av kärlek och hat inom sig.  Ouinodoz (1996) poängterar att 

analytikerns närvaro likaväl som dess frånvaro kan upplevas med stark smärta av 

analysanden. Han menar att det kan sammanhänga med upplevelsen av det yttre objektet som 

associeras med en person som är fri (och kan lämna) och könslig (kan välja annat objekt för 

sin kärlek). De analysander som har starkast reaktioner på separationer när analytikern är 

frånvarande har svårast att tolerera dennes närvaro (1996 Ouinodoz). Separations reaktioner 

är kopplade till patientens omedvetna föreställningar av analytikerns potentiella möjlighet till 

givande, alltså dennes positiva egenskaper i att kunna erbjuda omsorg och engagemang och 

samtidigt kunna dra bort desamma. I avslutningsfasen blir särskilt separationsångesten och 

dess uttryck viktig att beakta. För både analytiker och analysand aktualiseras sorgen över att 

lämna relationen.  För analysanden handlar analysslutet om en förlust av de infantila 

överföringsobjekten och en förlust av analytikern som verklig person. En särskilt 

betydelsefull komponent i avslutningsfasen är analysandens förmåga i Winnicotts begrepp att 

kunna vara ensam i dess existentiella mening. Denna förmåga anses kunna utvecklats om 

analysanden kan introjicera analytikerns ”hållande” funktion som ett inre gott objekt. Att 

etablera förmågan att kunna vara ensam föregås av möjligheten i terapin att kunna sörja det 

yttre objektet under avslutningsfasen. Förlusten som sker i samband med avslutningen kan om 

den övervinns ge ökad insikt och förstärka analysandes förmåga att analysera sig själv (1996 

Quinodoz). Balint (1952) ser slutet på analysen som en ”ny början” vilket både kan ge en 

känsla av att ”födas till nytt liv” och innehålla känslor av sorg och hoppfullhet.  

Alliansbrott- faktorer som inverkar på alliansen. I en terapi kan den terapeutiska 

alliansen variera över tid och prövas då negativa attityder och känslor uppstår. En stark allians 

är en robust prediktor för ett bra behandlingsutfall och vise versa är en försvagad allians 

korrelerad med unilateral avslutning av patienten (Muran, Safran, Winston, Batchelder & 

Samstag 1998). Studiet av alliansbrott har blivit en viktig faktor i att analysera och granska 

behandlingsprocessen då negativa upplevelser och känslor uppstår hos patienten som kan 

försvåra samarbetet på ett kraftfullt sätt. Allians brott uppstår utifrån samvarierande faktorer 

mellan patient och terapeut om uppgift och mål i terapin samt det affektiva bandet mellan 

patient och terapeut.  Ett alliansbrott definieras som en försämring av alliansen vilket visar sig 

genom avsaknad av samarbete om terapins uppgift eller mål. Det kan också vara en slitning 
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eller påfrestning i det emotionella bandet mellan terapeut och patient (Safran & Muran 2010). 

Om alliansbrottet kan lösas innebär det en korrektiv emotionell erfarenhet vilket är en stark 

agent till terapeutisk förändring (Alexander & French 1946). En lösning av alliansbrottet har 

föregåtts av att parterna diskuterat känslor och uppfattningar kring ovan nämnda faktorer om 

terapins uppgift, mål samt känslor beträffande det emotionella bandet. Svårigheten har varit 

att terapeuter ofta inte lägger märke till eller identifierar dem. Terapeuter är ofta inte är 

medvetna om patientens missnöje med behandling. Terapeuten kan också ha haft svårt att 

undersöka patientens missnöje och samtala om det vilket kan resultera i att patienten avslutar 

behandlingen (Hill et al 1996). Metoder har utformats för terapeuter som omfattar 

interventioner i att möta alliansbrott. Skillnaden mellan ett bra och ett dåligt behandlingsutfall 

kan sammanhänga med att terapeuten gjort kopplingar till patientens försvar, skuld och 

förväntning om bestraffning och problematiska känslor i relation till terapeuten (Foreman & 

Marmar 1985). I Safran och Murans modell (2010) utformad för att arbeta med allians brott 

beskrivs olika steg för terapeuten att arbeta igenom dem med patienten. I modellen handlar 

det bl.a. för terapeuten att identifiera alliansbrott och bjuda in patienten att diskutera sina 

tankar och känslor om terapin eller terapeutens agerande. Modellen utgår från ett 

psykodynamiskt perspektiv och kopplingar under senare skede görs till patientens omedvetna 

mekanismer som antas bidra i samspelet. Distansering i terapin och till terapeuten kan t.ex. 

handla om patientens längtan eller behov av närhet med dennes rädsla för avvisande i 

kontakten. Sommerfeld, Orbach, Zim & Mikuliner (2008) fann ett signifikant samband mellan 

uppkomst av alliansbrott och dysfunktionella interpersonella schema som involverade 

terapeuten. Safran & Muran (2010) anser att när alliansbrott uppstår är interpersonella schema 

aktiverade. Alliansbrotten ger således en betydande möjlighet att identifiera, undersöka och 

förändra patientens själv förgörande tanke och beteende mönster. 

Metaforers användbarhet i psykoterapin. Omedvetna konflikter där interpersonella 

schema blir aktiverade kan vara svåra att nå. Trad (1993) lyfter fram metaforers bäring som 

ett sätt att få tillträde till omedvetna konflikter för terapeut och patient. Han beskriver 

metaforens parallellitet med ett utvecklingsrelaterat fenomen han kallar förhandsvisning vilket 

finns i det tidiga samspelet i mor och barnrelationen. Det omfattar hur modern i sin 

upplevelsevärld kan hjälpa och förbereda barnet på nästa utvecklingssteg. Modern uppfattar 

intuitivt när barnet är redo för nästa utvecklingssteg och genererar inre bilder av barnet där 

barnet klarar att ta nästa steg som att börja krypa. Hon stödjer sen barnets bemästring i nästa 
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steg genom handling och kan styra barnets ben för att visa barnet hur det kan komma att 

uppleva den nya förmågan. Denna förberedande process inom dyaden gynnar barnets 

kognitiva kapacitet genom att utöka barnets förmågor. Dessa förmågor involverar barnets 

förståelse för att till synes okontrollerbara utvecklingsförmågor har en mening i kontexten av 

en dyadisk relation. Kategorisering som den förberedande processen (förhandsvisning) stödjer 

beskrivs som förmågan att identifiera beständiga karaktärsdrag som delas av olika objekt eller 

begrepp (Trad 1993). Metaforen kan liksom förhands visning möjliggöra en ny erfarenhet 

genom att den för samman upplevelsemässiga aspekter från olika sinnes modaliteter. 

Därigenom kan metaforen utöka innebörder och mening framåt i tiden som ännu inte är 

medvetna. Trad (1993) menar att patienter i psykoterapi kan använda förhandsvisning som en 

slags metafor för att undersöka överhängande kommande resultat av framtida situationer. Han 

beskriver tekniker för att stödja patienten genom att fråga patienten om föreställningar av 

händelser framåt i tiden vilket är ett sätt att komma förbi försvaren. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka psykoterapiavslutningar med ungdomar i åldern 

15-18 utifrån faktorer i den terapeutiska processen som kan anses betydelsefulla för 

avslutningen och hur separationsaspekten kan bearbetas i samband med denna. Faktorer som 

kommer att studeras är om avslutningen sker i avsedd tid, psykoterapin blir förlängd eller 

förkortad samt grunden för psykoterapeutens eller ungdomens beslut att avsluta psykoterapin. 

Metod 

Inledningsvis gjordes en översiktlig genomgång av forskningspublikationer gällande 

terapiavslutningar med barn och ungdomar. Då litteraturgenomgången uppvisade en 

begränsad omfattning av vetenskapliga artiklar i ämnet ansågs det finnas ett behov att utöka 

kunskapen inom området. 2  

 För att erhålla en fördjupad bild kring terapiavslutningar med ungdomar i 

åldersgruppen avsågs intervjuer med barn och ungdomspsykoterapeuter göras och genom 

deras berättelser utöka kunskapen kring faktorer i terapeutiska skeenden som kan ha betydelse 

för hur psykoterapierna avslutas.  

                                                 
 

 
2 Sökning Lubsearch (keywords: termination psychodynamic psychotherapy, Ending psychodynamic 

psychotherapy) och Psychinfo ( keywords; termination in psychodynamic psychotherapy, and children and 
adolescent, Lubsearch Termination child and adolescent therapist experiences). 
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Design 

För att generera ny kunskap gällande barn och ungdomspsykoterapeuters erfarenheter 

av terapiavslutningar valdes en explorativ ansats som är lämplig när kunskapen är 

knapphändig och forskningsfrågan komplex och öppen för olika svar och innebörder 

(Malterud 2009). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun valdes för att undersöka 

erfarenheter och upplevelser hos terapeuterna. Den syftar till att ta del av beskrivningar av 

intervjupersonernas livsvärld och utifrån den kan innebörder tolkas i de fenomen som visar 

sig (Kvale, Brinkmann 2014). Kvalitativa metoder där språket används betraktas som särskilt 

väl lämpad för klinisk psykologisk forskning (Polkinghorne 2005). Trots de begränsningar 

som det kan innebära att använda språket som informationskälla är det en möjlighet att 

studera mänskliga erfarenheter. Polkinghorne (2006) understryker dock att det inte finns 

någon direkt observerbar erfarenhet utan olika förhållanden avgör hur väl erfarenheten kan 

representeras genom språket t.ex., deltagarnas förmåga att beskriva sin erfarenhet och att 

kunna minnas händelser. Han menar utifrån Ricouers uppfattning om språkets mening att 

metaforer och språkliga historier kan spegla erfarenheten på ett rikare sätt och tillföra en mer 

nyanserad innebörd. I föreliggande studie har en lyhördhet inför sådana uttryck eftersträvats. 

Polkinghorne (2006) anser att det är genom dialogen mellan forskaren och deltagaren mening 

kan avtäckas då den möjliggör och stimulerar reflektion. Forskarens roll blir därmed viktig för 

att etablera goda förutsättningar för intervjun där intervjupersonernas erfarenheter kan 

uttryckas och uppmuntras att fördjupas och därigenom tillföra mening till de fenomen som 

beskrivs. Morrow (2005) diskuterar ”bracketing”, fenomenologins begrepp för att bli 

medveten om och reflektera kring egna antagandena och teorier så att det inte färgar 

resultaten i en studie på ett problematiskt sätt. Morrow (2005) poängterar vikten av att vara 

medveten om att många faktorer kan påverka insamlandet av material och tolkningen av data 

t.ex. forskarens emotionella investering i ämnet och förutfattade meningar utifrån att ha läst 

litteraturen. En bred genomgång av litteraturen angående terapiavslutningar med barn och 

ungdomar ansågs tillföra meningsfull kunskap om olika infallsvinklar och bidra till intressanta 

frågeområden i intervjuerna. Under intervjuerna eftersträvades dels att förhålla sig lyhörd och 

nära de berättelser som erhölls och dels att söka distansera sig från egna antaganden och ställa 

frågor utifrån en öppen och kritisk distans till det som berättades.  

Forskningsansatsen i studien antar en konstruktivistisk hållning där interaktionen 

mellan deltagaren och forskaren anses central för all kunskap som produceras. Det är mot 
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bakgrund av individens tidigare upplevelser och erfarenheter i ett socialt sammanhang och 

med dennes historia mening konstrueras. Kunskapsanspråken innebär att det inte går att finna 

en objektiv verklighet utan det är i dialogen mellan deltagare och forskare mening uppstår. 

Den individuella meningen ”levda erfarenheten” kan också vara dold för den enskilde men 

kan medvetandegöras (Ponterotto 2005). Ontologiskt antar studien en relativistisk ståndpunkt 

där flera olika uppfattningar kan existera och vara lika sanna.  

Konstruktivismen ansluter sig till den hermeneutiska traditionen som framhåller att 

meningen är dold och måste tas till ytan genom djup reflektion (Schwandt & Sierra ref i 

Ponterotto 2006). Inom hermeneutiken antas uttolkaren och det ämne som studeras möta 

varandra utifrån sina olika förståelsehorisonter. Forskaren kan såtillvida antas ställa frågor 

utifrån sin horisont och deltagare i intervjuer och i senare skede den insamlade texten har sin 

horisont. Det är i mötet mellan dessa horisonter som förståelse sker och mening konstrueras. 

Under tolkningsprocessen sker en påverkan i båda riktningarna så att textens förståelse 

horisont och tolkarens horisont förskjuts och närmar sig varandra. Genom denna process antas 

ny förförståelse skapas. Fördom har hos Gadamer menar Ohlsson (2008) inte en negativ 

innebörd utan är en uppfattning som är utvecklad på förhand utifrån tradition. Vi förstår mot 

bakgrund av olika värden utifrån tradition och historia som inte går att bortse helt ifrån i 

tolkningsprocessen. Samtidigt utgår hermeneutiken att det är via tolkning och förståelse 

människan även förhåller sig till sin historia och sina möjligheter. Historien betraktas därmed 

även som oavslutad och en situation människan befinner sig i. Kunskapen kring det som 

framkommer i intervjuerna kan således betraktas som kontextuell och är också påverkade av 

förvärvade värden eller föreställningar hos individerna. Utifrån den förförståelse vidtecknad 

hade i ämnet från egna terapier i klinisk praktik ställdes preliminära frågor att undersöka i 

intervjuerna som handlade om hur överenskommelse och dialog gjordes kring när 

avslutningar i terapin ska ske, hur terapiavslutningarna blev, eventuella tecken i psykoterapin 

som gjorde att terapeuten förde in avslutning med ungdomen, terapeutens arbete och bidrag 

under avslutningsprocessen.  

Urval 

För studiens syfte att undersöka erfarenheter av psykoterapi avslutningar i 

åldersspannet 15-18 år valdes barn- och ungdoms psykoterapeuter som ansågs ha betydande 

erfarenhet inom området. Kontakt togs med föreningen för barn och ungdomspsykoterapeuter 

för att söka deltagare till studien. Några medlemmar ur föreningen vidtalades och gick ut med 
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en förfrågan till möjliga deltagare. Mejladresser erhölls som författaren använde för att 

rekrytera deltagare till studien. Deltagarna kom att innefatta yrkesverksamma barn och 

ungdomspsykoterapeuter inom offentlig och privat sektor. Sammanlagt gjordes åtta intervjuer 

med barn- och ungdomspsykoterapeuter. Psykoterapeuterna hade flertalet en lång erfarenhet i 

yrket (2 ) 3-5 år, (3)  5-10 år och (3) 10-20 år. Åldersfördelningen i urvalet var (1) 30 år, (3) 

45-50 år och (4) 50-65 år. Psykoterapeuterna var 6 kvinnor och två män. Därmed kunde 

studien närma sig en variation i urvalet då deras erfarenheter kunde antas vara olika och 

därmed ge en rik spegling av upplevelser av psykoterapiavslutningarna.  

Instrument 

En intervjuguide konstruerades med lämpliga intervjutema och frågor som anslöt till 

forskningssyftet.  En intervjuguide används ofta för att strukturera intervjuns förlopp. (Kvale 

& Brinkmann 2014). Tema kan formuleras med ämnen som ska täckas av eller innehålla mer 

detaljerade frågor.  Intervjuguiden ger intervjuaren möjlighet att styra intervjun mot 

forskningsfrågan samtidigt som en öppenhet i förhållande till intervjupersonernas berättelser 

kan beaktas. I den semistrukturerade intervjun är det viktigt att forskaren uppnår en balans 

mellan att styra intervjun mot forskningsfrågan och parallellt ger möjlighet för deltagaren att 

öppet berätta (Willig 2001). I intervjuguiden (Bilaga 2) formulerades temaområden utifrån 

den bakgrunds kunskap som författaren erhöll efter den initiala genomgången av 

forskningslitteraturen om psykoterapiavslutningar. Temana innefattade förloppet under hela 

psykoterapiprocessen fram till avslutningen. De formulerade temaområdena var; inledningen 

av terapin, hinder, mitten av terapin samt avslutningen. Inom dessa områden formulerades 

förslag på frågor som ansågs kunna utforska nämnda teman. Intervjun avslutades med den 

öppna frågan om det fanns något som intervjuaren inte frågat om som deltagaren ansåg 

betydelsefullt utifrån forskningens syfte som delgetts deltagarna (Bilaga 1). Detta för att 

eftersträva att inte missa något betydelsefullt om ämnet utifrån den styrning av intervjun som 

intervjuguiden medförde. 

Procedur 

Mejl skickades till möjliga psykoterapeuter i barn och ungdomspsykoterapeutiska föreningen. 

I mejlet presenterads studien med dess syfte och information gavs kring frivilligheten av 

deltagande i studien (Bilaga 1). Resultatet av kontakten var att sju deltagare anmälde sin 

medverkan i studien. 
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En provintervju utfördes för att testa intervjuguiden (Bilaga 2) och huruvida den fungerade 

och ansågs ge tillräcklig information kring ämnet. Intervjuerna genomfördes på 

psykoterapeuternas arbetsplatser och i ett fall i en privat bokad lokal.  De varade 60-90 

minuter och spelades in med diktafon. Därefter överfördes de till dator och transkriberades. 

Provintervjun inkluderades i studien då den ansågs ge värdefull information kring 

forskningsämnet. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. 

Dataanalys 

För analys av intervjuerna valdes en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) som 

beskrivs vara ett användbart och flexibelt verktyg för att ge en rik och detaljerad beskrivning 

av data. Den tematiska analysen syftar till att i ett insamlat material söka efter särskilda 

mönster som är framträdande och kan analyseras utifrån meningsfulla aspekter som ansluter 

till forskningsämnet. Den är inte bunden till någon specifik teoribildning. Inom psykologin 

kan den finnas både inom det essentialistiska paradigmet och det konstruktivistiska (Braun 

och Clarke 2006). I den tematiska analysen definieras ett tema utifrån om det fångar något 

centralt i relation till forskningsfrågan. Förekomst av ett tema i ett material är en del i 

analysen men forskaren gör också en bedömning utifrån relevans av betydelsebärande 

aspekter av ämnet som studeras.  

Analysen i studien av insamlat material var induktiv och gick från utsagor i 

intervjuerna till tolkningar och teoretisk reflektion. Analysen av intervjuerna gjordes genom 

tematisk analys (Braun & Clarke 2006). Företrädesvis skedde tolkningen på en semantisk 

nivå. Först lästes intervjuerna i sin helhet och utsagor kodades i marginalen utifrån 

meningsfulla aspekter som anslöt till forskningssyftet. Därefter gjordes brainstorming utifrån 

idéer om möjliga tema i materialet varvid olika tema formulerades. Författaren gick därefter 

tillbaka till läsning av intervjuprotokollen för att kontrollera hur de identifierade temana 

visade sig över hela datamängden och om de fångade ett sammanhängande mönster. 

Bedömning gjordes också om temat särskilde sig tillräckligt från andra tema. Temana 

omarbetades t.ex. fanns ett första formulerat tema, terapeutens hållning, som författaren fann i 

begränsad omfattning över hela materialet men dock bedömdes vara en aspekt som ansågs 

betydelsefull. Detta ursprungliga tema kom att bli en aspekt av det första huvudtemat Början 

på kontakten-att bana väg. Fem huvudtema formulerades utifrån denna bearbetning av 

materialet. Därefter sökte författaren ytterligare tema att extrahera från intervjumaterialet. Två 
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intervjuprotokoll valdes ut och lästes och därefter formulerades två tema; Organisatoriska 

faktorer samt Samarbete med föräldrar i terapin.  

Intervjuerna lästes för att kontrollera de två senare extraherade temana, Samarbete 

med föräldrar, samt Organisatoriska faktorer över hela datamängden. Organisatoriska faktorer 

befann sig då vara för begränsat i omfattning för att identifieras som ett huvudtema.  

Samarbete med föräldrar bedömdes vara ett betydelsefullt tema även om det var mindre i 

omfattning än övriga identifierade teman. 

Etiska överväganden 

Under forsknings studiens gång har etiska överväganden gjorts varmed författaren 

eftersträvat att erhålla ett förfaringssätt som överensstämmer med etiska riktmärke. 

Beauchamp och Childress (2013) definierar fyra etiska principer som innebär 

ställningstagande på olika nivåer; att inte göra skada, att göra gott, respekt för autonomi samt 

rättvisa i samband med insamling av data.  Frivilligheten för deltagande i studien i studien är 

väsentligt med hänsyn till autonomi principen. Samtliga deltagare fick information kring 

forskningsstudien skriftligt via mejl med möjlighet att ställa frågor. Deltagarna informerades i 

mejlet om rätten att avbryta sin medverkan när som helst om de önskade.  

Deltagare som tackade ja till medverkan fick informationen återgiven vid 

intervjutillfället och fick åter möjlighet att ställa frågor kring studien innan intervjun inleddes. 

Deltagarna efter provintervjun fyllde i Informerat samtycke (Bilaga 3). Vid presentation av 

resultaten har hänsyn tagits till anonymiteten där författaren noga övervägt information och 

kontextuella faktorer för att skydda deltagarnas och deras patienters anonymitet. I några fall 

har kön ändrats i beskrivningarna för att säkra anonymiteten. En av de viktiga etiska 

principerna är att inte tillföra skada genom forskningen.  De intervjupersoner som efterfrågade 

en genomläsning av resultatet innan studiens färdigställande erhöll mejl med resultatdelen. 

Ljudfiler kommer efter uppsatsens slutförande att förstöras. Kvale och Brinkmann (2014) 

diskuterar de moraliska och etiska frågor som intervjuforskning är förknippad med. 

Spänningsförhållandet mellan önskan att erhålla kunskap och etisk omsorg lyfts fram som en 

viktig dimension och som kan ses interfolierad i intervjusituationen. Intervjun ska optimalt 

vara så djup och inträngande som möjligt vilket kan medföra risk för att intervjupersonerna 

kränks. Samtidigt bör intervjuaren värna ett respektfullt bemötande av intervjupersonerna. 

Frågan berör vad deltagarna vill dela med sig av och vad forskaren önskar få besvarat med sin 

undersökning. Författaren har sökt att beakta båda dessa aspekter i genomförandet. I 
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intervjusituationen har författaren sökt etablera ett samtalsklimat där deltagarna känner sig 

trygga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring ämnet. I intervjuerna har 

deltagarna även delat med sig av upplevelser i samband med terapeutiska förlopp som också 

upplevts svårt eller smärtsamt. Författaren har sökt en respektfull hantering av emotionellt 

material som kan tänkas beröra aspekter där psykoterapeuterna delat med sig av reflektioner 

kring sin egen påverkan i avslutnings processen.   

Resultat 

I materialet framkom sex huvudtema Början-på kontakten att bana väg, Den 

känslomässiga relationen, Förändring, Psykoterapin fortsätter-avslutningar som skjuts framåt, 

Abrupta avslutningar-psykoterapin blir förkortad-Samarbete med föräldrar i Terapin. De två 

första temana kan ses som interaktioner mellan ungdom och psykoterapeut där olika hinder 

framträder i samspelet.  Inom terapiprocessen kan arbetet med dessa hinder och etablerandet 

av relationen tänkas skapa förutsättningar som möjliggör en avslutning av det 

psykoterapeutiska arbetet.   

Början på kontakten: att bana väg 

Terapeuterna beskriver i flera fall en lång inledande fas där en stor del av arbetet 

handlar om att ta emot ungdomen i dennes uttryck och handlande för att kunna bli någon som 

går att lita på. Inledningsvis kan viljan hos ungdomarna att mötas och komma till terapin vara 

ganska svag t.ex. då signaler till omgivningen på att inte vilja leva funnits i deras tankar. 

Förhoppningen om att terapeuten skulle kunna hjälpa på något sätt kanske inte finns. Det 

handlar då om för terapeuterna att få en bild av ungdomens upplevelser i tillvaron och 

glimtvis förstå något av bakgrunden till hans/hennes bekymmer. Början på kontakten 

återspeglar i nedan citerade terapeutens försök att nå fram. Ungdomen kan ha upplevelser och 

erfarenheter av att vuxenvärlden inte förstått vilket kan ha förstärkt hopplöshetskänslan. 

Terapeuten försöker förmedla tron på ungdomen och hans/hennes allvar i sin handling vilket 

kanske i efterhand kan ”glömmas” eller förminskas i patientens medvetna jag.  

Alltså det var en process att komma fram till henne, för hon var väldigt 

avstängd. Hon ville väl komma och hon förstod att hon var illa ute och att det 

här självmordsförsöket faktiskt togs på allvar. Det var jag noga med att påtala 

för hon hade nog inte själv eller så var det, det här avstängda som gjorde att 

hon liksom inte hade fattat att det här var jätteallvarligt.”….. ” hon hade tappat 

ganska mycket tilltro till vuxna så jag var liksom en i mängden som hon väl 
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var tveksam till vad jag skulle göra eller kunna vara till hjälp. Hon hade det ju 

rätt eländigt och vad sjutton skulle jag kunna göra? 

Betydelsebärande blir att terapeuten genom sin betoning och tro på flickans allvar med 

sin handling (självmordsförsöket) skapar en möjlig länk till att söka förändra hennes 

upplevelser av misstro till vuxna och därmed känslan av att kunna få hjälp i sin svåra 

livssituation. Flickan i denna terapi upplevs av terapeuten svår att nå fram till. Svårigheten 

upplevas dock som en utmaning i dess positiva bemärkelse varmed intresset att förstå sig på 

väcks hos terapeuten. Inledningsvis kan terapeuternas försök att skapa förtroende handla om 

att endast lyssna och ta emot ungdomarnas berättelse när den kommer. 

Jag minns att jag tyckte att hon var en utmaning, att eller lite svår för att 

hon inte direkt som jag ändå känner att ungdomar brukar knyta an ganska 

snabbt, ha en vilja men hon var lite motvillig, gav inte ut så mycket av sig 

själv. Sen börja hon berätta lite grann efterhand hur hon hade haft det. Så 

första halvåret vara bara liksom att lyssna och ta in och bekräfta hennes lite 

misäraktiga livshistoria.  

Ambivalens. Ungdomarna kan både uttrycka en önskan om någon slags hjälp i mötet 

parallellt med en önskan att inte vilja inleda en kontakt. 

Ja den pojken som jag tänker på då, han var ju tvek alltså han var ju 

mycket, vad ska man säga, inte så att han uttryckte att han var tveksam 

egentligen. Men han det var ju, alltså det var ju jobbigt för honom, det var det. 

Jag tror att hans tankar var att han inte ville egentligen fastän han sa att hon 

ville. Han sa ”jag vill ju ha hjälp” det ville han. Men jag tror att han var 

tveksam till att gå in i en terapi. 

Att ungdomen inledningsvis kommer till terapin men inte uttrycker att det är hjälpsamt 

kan också finnas med. Terapeutens tilltro till att något i mötet kan vara en hjälp och skulle 

kunna utgöra en möjlighet och ett hopp om bättring kan vara med i inledningen på kontakten. 

Så i mitt tänkande så tänkte jag att han vill komma och någonstans 

tycker han att det är bra men det är jättejobbigt för honom och han eh uttryckte 

ju aldrig att han tyckte om att komma eller att det kändes bra att träffa mig. 

Terapeuten beskriver att denna pojke haft flera traumatiska upplevelser i samband med 

förlust av en förälder som senare i terapin framkommer alltmer. Berättelsen kan då 

inledningsvis vara tillräcklig och terapeuten lotsar varsamt ungdomen genom att avläsa hans 
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möjlighet att hantera de känslomässiga delarna i den. Att stödja patientens förmåga att 

balansera intrycken av händelsen och kunna reglera de känslor som finns beskrivs som en fin 

balansgång, att ta in berättelsen men inte för snabbt fördjupa den känslomässiga innebörden. 

Vetskapen hos terapeuten att ungdomen kan välja att avbryta kontakten om det blir alltför 

jobbigt eller smärtsamt är tydlig i flera berättelser.  

Intrycken var alltså, en kille med en ganska tuff yta och van vid ett, och 

inte alls van vid att prata om sig själv och sina känslor. Det hade man inte gjort 

i familjen, man hade inte pratat om något av alla de här sakerna som hade hänt 

så…. så han hade väldigt mycket försvar så man fick vara eh, man fick närma 

sig det långsamt med honom för annars hade han nog avbrutit. Ja man fick 

vara försiktig med vad, hur man närmade sig det.  

Då inledningen av terapin innebär svårigheter att få kontakt med patienten kan det leda 

till diagnostiska funderingar hos terapeuten kring vad som är patientens ”egentliga” 

bekymmer. Orden kan t.ex. vara många och ändå möjligen dölja något som ännu inte är 

formulerat. 

Hon var väldigt forcerad, väldigt uppjagad, jag funderade på om hon 

var lite manisk och jag hade svårt att reglera ned ångesten och få en dialog så 

jag tror att de första tre, fyra samtalen som jag minns det gick ut mycket på att 

få kontakt med henne och försöka förstå vad som var ångestfyllt. Det handlade 

nästan ingenting om kränkningen men mycket om andra saker egentligen. En 

oreglerad ångest. 

Den terapeutiska ramen. Att skapa ett utrymme som är tryggt kan bl.a. innebära att 

presentera ramarna för terapin vilka består av rummet man träffas på tiden för besöken och 

sekretessen.  En terapeut beskriver hur han visar sig något av sig själv och sina åsikter 

inledningsvis för att främja processen. 

Som jag brukar göra så presenterar jag mig själv då när jag pratar med 

tonåringar och det här rummet och tystnadsplikt och sekretess, allt det här som 

de behöver för att känna sig trygga. Och sen brukar jag också titta på remissen 

alltså anledningen till att de kommer. För ofta har de ju träffat någon annan 

eller t.o.m. flera när de kommer och då får man lyfta upp det också, att det här 

vet jag om dig, du har träffat andra här, så att de inte tror att de liksom behöver 

sitta och rabbla själva, så att de ska känna sig lite tillfreds med att sitta här som 
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jag gör till dig nu. Och så mala på först för att de inte ska bli rädda. Det finns 

ju också viss förväntan att gå till någon terapeut eller psykolog eller annat då 

tittar de rakt igenom en och det är farligt och man vet inte vad man ska säga 

och så vidare. 

Terapeutens hållning – olika självaspekter framträder. En överenskommelse till 

att påbörja en terapi är starten på det terapeutiska samarbetet mellan patient och terapeut. För 

en tonåring att bestämma sig att komma till terapin kan också innebära ett åtagande som kan 

vara svårt att överblicka och ta beslut om. Terapeuten kan erbjuda sin hjälp men också stödja 

ungdomen i känslan av autonomi och att känna frihet i sitt val. Det kan ses som en del av 

terapeutens hållning i att skapa tillit och förtroende. 

Och tonåringar det är ju inte så lätt, att ja det är ett ganska stort steg att 

tänka att man ska binda upp sig för en kontakt i den åldern. Och då så brukar 

jag presentera att det så att patienten, så var det ju med en här tjejen också att 

man får ju ha möjlighet att känna sig för så att man ändå kan tänka att, men då 

måste man ändå träffas ett antal gånger först för att ha möjlighet att kunna veta 

om man verkligen ändå vill fortsätta så ja, jag brukar ju vara så och de vill ju 

nästan alltid som man tänkt. 

När den verbala kommunikationen är knapphändig och det finns erfarenheter som inte 

kan uttryckas i ord blir den ickeverbala kommunikationen viktig i de inledande mötena. 

Terapeuterna beskriver känslor i mötet som består av ömsinthet, varsamhet och en 

behandlarinstinkt att hjälpa som en del i att känslomässigt ta emot ungdomen. En terapeut 

beskriver metaforiskt sin egen aktiva roll i relationen och känslorna som ett byggande. 

Där sitter en flicka som är uppklädd och har den här lilla eller en stor 

blomma i håret som tänker jag är som en femåring och som jag vet är ute och 

super arslet av sig på helgerna och sitter här i den stora fåtöljen och är så liten 

och knappt når ned till golvet. Och det är den historien jag får första samtalet 

att det är så här det ser ut. Men känslorna ändå det jag bygger, här gäller det att 

fånga in, här gäller det att gå försiktigt fram men ändå gå fram. En sån skör 

liten varelse. 

Terapeuten noterar diskrepansen mellan hur ungdomen framträder i rummet och i 

handling utanför terapirummet.  Han uppmärksammar ”det lilla barnet” hos henne som hon 
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genom sin framtoning visar och därmed ett behov av omsorg och vård samt den tuffa lite 

vårdslösa flickan i sitt leverne.  

Den känslomässiga relationen  

I flera av berättelserna beskrivs stora brister i de primära omsorgsrelationerna. 

Ungdomen kan ha upplevt en övergivenhet som varit svår att bära och de kan ha hanterat 

mycket på egen hand och är inte van att släppa in någon i sin inre värld. Att vara i mötet med 

terapeuten kan också vara ovant och det kan upplevas svårt att vara i centrum för någons 

uppmärksamhet. En terapeut ger en antydan om dubbelheten av olika känslor som kan finnas i 

mötet. 

lite obehagligt att vara i fokus för det sa hon ju, att det var jobbigt att 

det handlade om henne. Så det pratade vi en del om, det här att inte ha blivit 

lyssnad på och hur det är att bli lyssnad på och att det inte är lätt det heller. 

Utforskande av ovisshet.  En flicka beskrivs ha utvecklat en egen strategi för att 

kunna stå ut i en alltför svår livssituation som varit en hjälp för henne men senare inte riktigt 

är tillräckligt. Terapeuten blir varse den ensamhet som patienten har försökt hantera och 

senare har inneburit att hon i relation till andra inte visar någon sårbarhet. I sitt nuvarande liv 

befinner hon sig i en roll där hon inte är helt sig själv i relationer. Hon beskrivs utanför terapin 

som ”partybruden” och den som drar i gång roliga saker i det sociala sammanhanget. I 

relation till terapeuten kommer en annan del av henne själv fram där hon berättar om 

känslomässiga sidor av sig själv som barn.  Hon beskriver att hon haft en låtsaskompis som 

hon lekte med och som talade om vad hon skulle göra i katastrofsituationer. Fantasikompisen 

hjälpte henne som liten då hon hade en upplevelse av att inte vara övergiven. Dock börjar 

”låtsaskompisen” under senare skolår att bli elak. 

För hennes del var det ju mycket här och nu, hon höll ju här och nu och så drack hon 

för mycket och så föll allting och så fick hon bara ännu mera ångest. Hon skötte skolan men 

helgerna var ett kaos och hennes sätt att hantera det var ju att hålla samman. Att inte visa 

någonting, inte säga någonting vad som hände i henne men att dela en historia med någon jag 

tror inte hon var van vid det. 

I denna terapi under hela arbetet beskrivs från terapeutens sida försök att skapa tillit 

och stärka alliansen, att acceptera och kunna stå ut med en avvaktande och ibland också 

ifrågasättande hållning till terapin och terapeutens möjlighet att kunna hjälpa. Att handskas 
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med ovissheten om terapin ska kunna hjälpa och leda framåt blir då en del av det 

gemensamma utforskandet.  

Motigheten fanns på bordet hela tiden egentligen från dag ett, ” vad gör 

jag här ”, ”vad kan du hjälpa mig med”, det var uttalat och det var 

återkommande och det fick komma och vi kunde brottas med det när det kom. 

Terapeutens reflekterande funktion. En terapeut beskriver ett intensivt arbete där 

ungdomen kunnat ta hjälp av terapeutens försök att känslomässigt möta henne och där hon 

förmedlat något av sin egen upplevelse av patientens intensitet i relationen till henne. Att 

arbeta med överföringen som ungdomen förmedlar i mötet då terapeuten upplever sig något 

invaderad av ett massivt ordflöde kan vara att våga utmana ungdomen och pröva sin 

iakttagelse. Terapeuten kan beskriva en viss undran över vad som stämmer med ungdomens 

inre känslomässiga upplevelse och om den spegling eller reflektion hon förmedlar kommer att 

i stunden kunna mottas av henne. Terapeuten uppmärksammar sin egen känsla i mötet först 

och reflekterar över sina intryck av ungdomen. 

oj oj oj vad mycket det här var, ”kan jag hjälpa henne, är det ens 

möjligt?” då behöver jag nästan avbryta henne. Tills jag kom på hur jag skulle 

reglera ned känslorna och då blev också ordflödet mindre. 

Det faktum att terapeuten använder sin egen känsla av hur det är att vara i mötet med 

ungdomen och vågar lyfta fram och utmana henne i sättet hon framträder kan bidra till att 

patienten senare vågar pröva ett nytt förhållningssätt i relation till andra. Det visar sig att den 

affektiva intoningen av terapeuten och ”hållandet” av de intensiva känslor som ungdomen 

förmedlat till terapeuten banar väg för en intervention som kan mottas av patienten. Att det 

sker ett känslomässigt hållande hos terapeuten i ett första skede är tydligt där tajming av 

speglingen kan vara avgörande.  

Vi pratade mycket om och jag gav henne speglingar och reflektion 

kring att jag uppfattade att hon var väldigt stressad. Och vi reflekterade 

tillsammans om hur andra kunde uppleva detta och då kunde hon ta emot det. 

Jag var lite rädd när jag sa det men som jag minns det så närmade vi oss det så 

hur det faktiskt skulle vara om hon antog en annan position och lyssnade lite 

mera om hon skulle bli mindre stressad. 

Upplevelser som gradvis framträder.  När terapeuten närmar sig ett arbete med 

svåra upplevelser och känslor av övergivenhet hos ungdomar med bristproblematik kan det 
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innebära motstånd. I berättelserna beskrivs uppgiften att söka balansera stöd och främja tillit i 

relationen parallellt med att även söka utmana ungdomen i de strategier som delvis varit en 

hjälp. Att närma sig det som varit alltför svårt att hantera för ungdomen och inneburit 

smärtsamma känslor är en process. Terapeuten kan vara osäker på graden av tillit hos 

ungdomen samtidigt som det också kan finnas tecken på tillit. I en av terapierna berättas för 

terapeuten om en förälder som gått bort där det senare i terapin framkommer att föräldern 

suiciderat. Terapeuten beskriver att hon blir överraskad av saker som framkommer längre 

fram i terapin. 

Med pojken inledningsvis så presenterades ju bara en liten bit. Så det 

blev ju så jättestort och det var väl då kanske då att det kom in lite mer av det 

här med motstånd. Jobbigt att prata om alla de svåra upplevelserna. Men där 

kan man väl tänka att då, jag kan nog säga då att jag blev aldrig riktigt säker på 

hur mycket tillit han hade till mig. Det kunde jag inte, det var inte en patient 

där man kunde känna det så tydligt med. Men jag fick ju gå på att han kom.” 

”……” Men jag tänker att det var liksom den här pojkens sätt också. Så var det 

nog för honom i relationer överhuvudtaget. Ja alltså en kille som inte lämnade 

ut så mycket. Så jag kände nog ändå att tilliten till mig kände jag väl i att han 

lämnade ut väldigt mycket till mig. Men att det tog väldigt lång tid. Och att jag 

långt in i terapin kunde komma upp ytterligare en sak som handlade om att han 

hade ju haft det jättesvårt under sin uppväxt. 

Några terapeuter berättar om inledningen i kontakten och den utveckling som sker 

eller ibland inte sker genom att benämna ungdomens kroppsliga läge, att sjunka ned i stolen, 

att sitta ytterst på stolen eller att komma på plats. 

Bilden jag har, det tar ett halvår och det som sker är ju eh höll jag på att 

säga, det kan jag märka att det blir lugnare och lugnare längre och längre 

perioder i samtalen. Att det handlar mycket om att stabilisera, att komma på 

plats, att vad ska jag säga, både att vara nyfiken på vad som fanns men inte 

vara för mycket på. Att ge utrymme för hennes berättelse i den takt som var 

möjlig. Så att det var ju mycket ett här och nu och tillbaks. Att trygga, att 

lugna och följa, att inte lämna över, följa men leda.  

En historia som delas. Terapeuten för också in den terapeutiska relationen där 

något nytt skapas tillsammans. Det kan liknas med att terapeuten blir ett ”nytt objekt” 
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för patienten där den gemensamma interaktionen mellan terapeuten och patienten är 

något annorlunda än det som patienten erfarit i sitt liv hittills. 

Att där hon var när vi träffades, vad är möjligt i dag och att ge henne 

det utrymmet att både det vi har pratat om. För att trygga var ju någonstans att 

skapa vår berättelse. Våra möten och genom att hon var ensam, hon var ju 

otroligt ensam och övergiven så eh…fanns rädslan var ju att om jag berättar 

det jag har hållit i alla år så min del i det hela i det här med motivations och 

trygga och stabilisera var ju att vidga att nu har vi setts en månad, vi har setts 

åtta gånger och när du pratade om det den gången dvs att jag förde in vår 

historia. Att vi var inte bara här och nu, vad har hänt sedan förra veckan, utan 

jag kunde gå tillbaks att när vi pratade om det är det något du har tänkt vidare 

på eller när du pratar om detta så tänker jag på när du prata om det där. Att 

hennes berättelse blev också vår berättelse, att den skulle rymmas. 

En annan terapeut beskriver hur tilliten stärks när ungdomen upptäcker andra sätt att 

bli bemött än de som erfarits i kommunikationen till föräldern. 

Sen efterhand börja hon ju fatta att jag gick att prata med. Jag var inte 

hennes mamma. För det var så att så fort hon och mamma började prata så 

blev det bråk och konflikter och mamman var rätt dramatisk i sina 

bestraffningar och vad hon tyckte och sättet hon försökte sätta gränser. Och 

när hon upptäckte att jag inte var mamma och reagerade inte som hon på saker 

hon berättade, saker hon kände och tyckte och hade varit med om. Så börja det 

väl komma någon sorts allians. 

När kontakten etablerats med tonåringen beskrivs att andra aspekter uppstår i 

samspelet som bidrar till en gemensam kontext och en historia som ger mening och leder 

framåt. Ett ”mellanområde” uppstår där delandet av upplevelser blir något nytt i mötet där 

fantasi/humor ger möjlighet till en ny form av relaterande. En flicka börjar skapa historier 

som framstår likt dramatiska scenbilder där ungdomen blir iakttagaren av andras egenheter. 

Hon berättar också om sitt intresse för filmer. 

När hon hade kommit ut ur den här avstängda bubblan så var hon rätt 

expressiv, hon grimaserade och det var också något som blev levande. Om hon 

berätta t.ex. ahhh. (skrämd min) och när de kom in genom dörren så bara ahhh 

(minspel hos pat. som terapeuten illustrerar) ”då kände jag mig” och så tog 
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hon något exempel från nån skräckfilm ah så här. Så kunde jag då vid nåt 

annat tillfälle säga blev det så då också …. Vi hade liksom hennes miner som 

referenser i samtalet. Det tror jag också blev positivt. 

 Det beskrivs också enstaka terapier där uppstarten av terapin är enkel och det inte är 

något bekymmer med att gå in i en relation till terapeuten. Uppstarten blir då relativt 

friktionsfri trots att det är föräldrarna som ser eller upplever bekymmer och tycker patienten 

har något att arbeta med. Känslorna i mötet beskrivs som övervägande positiva och terapeuten 

blir snabbt ett viktigt anknytningsobjekt.  

Jag tänker att det var en rimligt sammansatt, hon hade förmåga att 

knyta an och kunde göra mig viktig och så, det var ganska lätt att få en allians. 

Och även om hon inte tyckte att hon åt sämre än någon annan så gick det ju 

ändå. Jag tror inte att hon var helt emot att komma i början. Hon tyckte det var 

lite onödigt men hon gick liksom med på att träffa mig och då var det inget 

svårt liksom. Det kändes… hon var trevlig, lätt att ha att göra med så det 

kändes positivt. ” ” hon kunde reflektera utifrån vad jag sa, alltså lättarbetad 

och gav positivt. 

En flicka har i samband med att pojkvännen signalerat att göra slut fått en ångest som 

hindrar henne att stå på egna ben. Familjesituationen har varit ansträngd då ena föräldern är 

arbetslös och den andre varit borta mycket hemifrån och arbetat på annan ort. Flickan får 

svårigheter att klara vardagen och gå till skolan. Arbetet handlar bl.a. om att försöka få syn på 

var flickan själv befann sig i sin relation till pojkvännen och vilka känslor den innehöll för 

hennes del. Arbetet med att främja alliansen och tona in patientens behov som visar sig i 

terapin är något terapeuten upptäcker tidigt i samarbetet och kan lyfta fram.   

Hon var ganska öppen tycker jag, alltså inte tillknäppt men inte 

påflugen men inte heller så restriktiv förutom vid första tillfället. Och hon kom 

på sina tider och skötte dem och var villig till att titta på frågeställningar och 

kunna bearbeta väldigt mycket tycker jag, insiktsfull så. Hon var 17 när vi 

började så att på så vis så tycker jag att hon var ganska okej så att säga träffa. 

Jag blev inte orolig på det sättet heller utan snarare kunde skicka tillbaka de 

signaler som hon då hade av beroende och även det här att komma hit hur 

viktigt det var för henne. Hon sa det tom ”det känns så skönt att komma hit en 

gång i veckan för jag tror jag behöver det” Och då påpekade jag att det handlar 
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väl just om det här att du söker lite näring, lite trygghet så, nån som ser dig. 

Och det kunde hon hålla med om. 

Terapeuten ser och uppmuntrar det känslomässiga beroendet flickan visar och betonar 

den relationella innebörden.  

Förändring 

Vägar till självomsorg. Att vända blicken inåt och titta bakåt på ett skeende 

tillsammans med terapeuten ger en ingång till att söka förstå när det blir svårt. I en terapi 

beskrivs ett arbete omkring en flickas självskadebeteende. När konflikter uppstår med nära 

och det blir svårt att känna är det en process att undersöka vilka upplevelser som finns och om 

det finns något som kan göra att det känns lite bättre. 

Att kunna identifiera ensamhet istället för bara ”jag mår skitdåligt”. 

Det vet man inte, jag menar vad ska man göra åt det? Men ensamhet… jamen 

”kan du gå ut till mamma en liten stund”? Och det gjorde hon också, hon var 

inte på sitt rum hela tiden. Förut var det bara jag sitter och mår bara jättedåligt 

och jag vill typ bara dö. Och sen börja skära sig eller göra något. Här blev det 

liksom sorterat på något sätt. 

Att återvända till känslor som kan uppstå vid olika situationer och begreppsliggöra 

dem med terapeuten kan ge möjligheter att finna vägar till självomsorg. Flickan har med 

terapeuten tidigare pratat om vad hon skulle kunna göra istället för att skära sig när 

ensamhetskänslan uppstår och har själv tänkt att hon skulle kunna gosa med hunden.  

Då var det flera gånger när hon också kom och sa jag var på väg att 

göra det men då gosade jag med hunden istället. Amen liksom bara så där 

jättebra. Försöka liksom bygga in, hur kan du ta hand om dig och inte skada 

dig. Och det var en ganska lång process och hon slutade inte med det på hela 

den första halvan (halvåret) som vi höll på med att hur hon skulle reglera sig 

och också kunna identifiera alltså vilka känslor som väcktes i henne. Och 

också det här lite impulsiva då att försöka stilla sig lite innan.  

När ”små” saker blir ”stora”. I en terapi inleds arbetet med att föräldrarna är 

bekymrade över flickans begränsade ätande. I första samtalet med familjen visar det sig att 

flickan har väldigt bra skolresultat men är inte tillfreds med sig själv i det avseendet. Hon 

upplever dock inte något problem men går med på att träffa terapeuten. Att hon har höga krav 

på sig själv lyfter terapeuten fram vilket hon då själv kan få syn på. Hon jämför sig med 
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vänner som också är högpresterande.  Terapeutens uppfattning om riktningen i arbetet är att 

undersöka hennes känslor som ”sätts” i kroppen då hon genom att begränsa sitt matintag kan 

känna egen kontroll och nöjdhet. Flickan visar ganska snabbt ett intresse för arbetet i terapin 

och terapeuten tänker att hon upplever att hon får hjälp och förståelse för känslor som uppstår 

när det blir konflikt hemma med föräldrarna om hennes ätande. Flickan upptäcker efterhand 

att det är saker hon också går miste om pga. sin viktkontroll. Flickan kommer att förstå att hon 

har ett ”problem” och att hon har en ätstörning. Det har i terapin pågått ett arbete med att söka 

sammanhang när behovet av självkontroll uppstår vilket kan ske i samband med upplevda 

tillkortakommanden. 

Ja att när det blev jobbigt så drogs det igång igen på något sätt. Då 

kunde det vara bråk eller situationer, det kan vara allt från ett prov som inte 

gick som hon hade tänkt sig eller känslan av att någon tittade på henne på ett 

sätt som inte kändes bra eller att nån såg snyggare ut tyckte hon. Du vet liksom 

små saker…. 

Mönster har börjat skönjas i flickans reaktioner och strategier då negativa känslor och 

självkritik väcks. När hon själv upplever ett problem är det en utveckling hos henne mot att 

kunna förändra. Då den organisatoriska ramen innebär att man efter 18 årsdagen inte tillhör 

BUP närmar sig avslutningen i terapin vid en tidpunkt som terapeuten och familjen tycker är 

för tidigt. Terapeuten reflekterar över det som skett i hennes utveckling och vilket arbete som 

skulle vara önskvärt att fortsätta med för en avslutning. 

Att både befästa det och att hitta sätt… att det kändes för tidigt 

liksom… det var inte riktigt klart det fanns fortfarande saker att prata om. Men 

att få ändå lite mera alltså då kändes det ju… blir det en tuff höst i skolan då är 

risken att det inte håller därför då kommer kraven… och det blir svårt att 

hantera själv. Att få lite mer befästa det helt enkelt. 

Att knyta samman. I en terapi har det skett ett arbete med händelser som isolerats i 

ungdomens medvetande då de varit alltför svåra att hantera. Den tidiga känslomässiga 

utsattheten i hennes liv har lett till en uppdelning i personligheten där olika upplevelser inom 

ungdomen representeras och hålls åtskilda. Ungdomen är tidvis destruktiv i sitt handlande. 

Terapeuten uppfattar att de destruktiva handlingarna i hennes sätt att leva, att dricka för 

mycket eller på annat sätt utsätta sig har ett ursprung i tidigare bristupplevelser. Terapin 

beskrivs som ett arbete med att få ihop de olika splittrande delarna inom henne som visar sig i 



 
 

35 
 

olika självupplevelser.  Den ena sidan inom ungdomen är kritisk och säger att hon är dum 

eller påtvingar henne något och den andra delen har en hjälpande sida.    

Men som jag alltid ifrågasatte henne och att hon inte var värd och den 

här rösten som malde på hos henne och under terapin så kunde vi länka 

samman att den här elake, arga var ju egentligen samma som hennes 

låtsaskompis men den här låtsaskompisen när det blev för mycket ilska och när 

ingen, ingen kunde se hennes utsatthet, hennes förtvivlan, hennes rädsla så 

väcks ju ilskan och den är det ju ingen som vill ta emot den. Och då riktar hon 

den ju mot sig själv. Så det handlar egentligen terapin om att länka samman de 

här, att det fanns en gång en kompis som räddade henne. Men som blev så arg 

men inte visste var den skulle göra av med ilskan att den lades mot henne 

själv. 

Att vara bärare som terapeut av en historia som har delats och förändrats under tiden i 

terapin är något som visar sig i avslutningen. Mot slutet blir det viktigt att tillsammans knyta 

ihop erfarenheter. Flickan har bytt gymnasieinriktning som innebar att göra olika inträdesprov 

och våga pröva något som var mer i linje med hennes intresse och förmågor. Känslan av eget 

agentskap hos flickan blir i avslutningen en del som terapeuten reflekterar över och som 

avslutningen berör. 

att också kunna när vi har avslutat ”jag har varit med, kommer du ihåg? 

Att vara bärare av historia, kommer du ihåg hur det var när vi sågs första 

gången? Kommer du ihåg hur det var då? Kommer du ihåg när du gjorde det 

här valet? Att hon vågade föra ihop det som var henne, det som hade burit 

henne igenom åren dansen och musiken och att det här var något hon ville och 

att hon vågade också utmana sig själv och prova ”räcker jag, klarar jag det här, 

vill jag det här?  

Terapin kan utgöra en allomfattande erfarenhet där ”varandet” i terapirummet 

uttrycker något av själva livsupplevelsen. Detta kan anas när terapeuten berättar om 

avslutningen i terapin. Både ungdom och terapeut är indragna i de särskilda perspektiv i livet 

som uppstår i samband med avslutningen då avsked ska tas. Avslutningsfasen har förberetts 

och oron flickan känner mot slutet av att lämna terapin och terapeuten har arbetats med under 

en längre tid. Att ungdomen ska hitta sin egen ”bärighet” men också se möjligheter att söka 

stöd om det behövs har funnits med i arbetet mot avslutningen. I slutet av terapin beskrivs att 
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flickan vidgar sitt seende och tittar sig omkring i väntrummet och tar in den yttre omgivande 

miljön.   

På BUP var det så att man gick ner i väntrummet så hade jag en trappa 

upp och den här korridoren har vi alltså gått i 2,5 år. Vi har suttit i samma rum, 

det har sett likadant ut så vid ett tillfälle säger hon att ”i dag när jag satt här så 

kom det… såg jag de var nog nya. Den familjen var nog ny här. De såg lite 

rädda ut. Och så tänkte jag vad bra att ni är här.” Jag blir berörd och det här 

tänker jag är en terapi som jag bär med mig. Det andra är att vi går i korridoren 

och så säger hon ”har ni gjort om här”, ”Nej”, ”Men är inte den här ny”? Och 

vi har inte rört en pinal i den här korridoren på 2,5 år.    

Ovan citerade belyser hur perspektivet hos ungdomen förskjuts i samband med 

avslutningen. Flickans perception av den yttre miljön förändras i samband med att 

terapirelationen ska avslutas. Det kan antyda något om ungdomens laddning av terapin och 

den känslomässiga innebörden då omgivande miljö inte setts och uppfattats i 

överenstämmelse med verkligheten.  Hon upplever föremål i miljön som ”nya” som alltid har 

funnits där. Kanske kan det vara hon själv som förändrats genom terapin och nu kan se eller 

är redo att uppleva och ta in ”nya” saker i sitt liv? En avslutning kan också ses som en ”ny 

början” på något kommande. 

Det positiva som visar sig när patienten uppfattar den nya familjen som ”lite rädda” är 

att hon troligen tolkar det utifrån sin egen upplevelse av hur det varit för henne att komma till 

terapin och konnoterar det med betydelsen ” bra att ni är här”. Man kan tänka sig att hon 

berättar något i sina tankar om den ”nya” familjen om hennes egen upplevelse av att ha blivit 

hjälpt genom att komma till mottagningen. Hon har också en gång kommit till mottagningen 

och varit ”rädd” men upplever att hon fått hjälp när avslutningen av terapin nalkas. 

Psykoterapin fortsätter - avslutningar som skjuts framåt  

 ”Stillestånd i terapin”. En terapeut beskriver en framträdande affekt som ledsenhet 

under terapin och det har också funnits mycket sorgearbete av en nära släkting. Terapeuten 

kan se ett behov att också kunna identifiera andra känslor och hitta flera uttrycksmöjligheter 

och funderar på om gråten kan hindra patienten. Det har gjorts ett arbete i terapin där flickan 

har kunnat börja skolan igen efter att ha varit hemma en tid. Hon har det dock väldigt svårt i 

relationer till jämnåriga där hon ofta hamnar utanför och är en person som inte blir väntad på 

när klasskamrater är på väg ut på rast. Hon är starkt knuten till föräldrarna och trivs i 



 
 

37 
 

familjeumgänget. Hennes nyföddhetstid beskrivs som dramatisk och det fanns en stor oro för 

hennes överlevnad. Terapeuten kan uppleva och bära ungdomens känsla av hjälplöshet men 

också känna viss frustration och tvivla på om arbetet leder framåt. 

Och gråten ja det är ett förfärligt gråtande och det tog ju ganska lång 

tid innan jag vågade ge mig på henne så att säga. Ja det låter hemskt men att 

konfrontera henne med olika saker.  

Terapeuten fortsätter: 

Ja kanske inte gråten i sig men att den kändes inte som den hjälpte 

henne. Det blev aldrig färdig gråtet. Kanske att det är att hitta något annat sätt 

att uttrycka sig än att bara gråta när det blir svårt. 

Terapeuten har blivit ett viktigt anknytningsobjekt för ungdomen och det är svårt att 

avsluta terapin när det visar sig hur bekymmersamt det är för flickan att komma in i 

kamratumgänget. Flickan befinner sig i det sociala sammanhanget och försöker ta sig in i 

gruppen i skolan. Terapeuten tvivlar på vad som skulle kunna hjälpa flickan vidare, ser 

hennes svårigheter men beskriver ett ”stillestånd” i terapin när hon uppfattar att det inte riktigt 

blir en förändring i hennes kamratrelationer. Det finns också ett kvarhållande i de nära 

relationerna där flickan inte kan ”släppa taget” om förlusten och den anhörige som 

sorgearbetet handlat om. En förälder uppfattar inte någon förändring i flickans utveckling. 

Terapeuten kan se och lyfter fram de förändringar som hon uppfattar har skett och som 

inneburit att flickan kunnat återgå till skolan. När föräldern uttrycker i familjesamtal att 

”ingenting händer” protesterar flickan och berättar att ”det har hänt saker inne i mig”. 

Terapeuten reflekterar över förväntningar som kan finnas hos föräldrar om terapin och dess 

längd. 

Jag har en känsla av överhuvudtaget att i alla fall föräldrar tror att det 

ska gå fortare med terapier då ska de nog bli fortare friska. Att det är det man 

önskar, att det är längden på sjukdomen som ska förkortas mer än vad som ska 

hända inne i barnet. 

Terapeuten väljer att finnas kvar som ett anknytningsobjekt men att glesa ut besöken 

och fortsätta att stödja flickan i sina relaterande försök till kamratgruppen. Målsättningen blir 

att flickan också ska våga lämna ut sig lite mera i relationer så att andra också kan lära känna 

henne. 



 
 

38 
 

Hon vill inte berätta om sin diagnos för det ska hon göra när hon 

känner någon väl. Och jag brukar vända på det och säga att lämnar du ut dig 

lite så kanske du lär känna någon väl. 

”Deja- Vu” upplevelsen. Terapeuten ser en utveckling hos ungdomen som framstår 

mer som en egen individ, upplevs gladare och kommer inte till terapin sminkad. Han uppfattar 

det som att ungdomen inte behöver vara vacker i alla lägen och har fått en mer genuin 

självkänsla. Arbetet under terapin har handlat om separationserfarenheter till ena föräldern 

som arbetat på annan ort i perioder. Ungdomen har vid ett sjukhusbesök fått en ”deja vu 

upplevelse”, ett tidigt minne då sjukhusmiljön fått henne att erinra sig en händelse när hon 

som liten varit inlagd och tillfälligt skild från föräldern. Minnet som återkallats tydliggör 

skräcken hon upplevt inför om föräldern ska försvinna. Terapeuten får en ökad förståelse för 

hennes ångest som väckts när pojkvännen signalerat att göra slut. När terapeuten senare i 

terapin uppfattar tecken mot ökad mognad hos flickan och att symtomen upphört tar han upp 

att de kanske ska avsluta terapin. Patienten visar samtalet därefter återigen ökad ångest. 

Terapeuten tolkar patientens förstärkta svårigheter som en reaktion på avslutningen av 

terapin.  

Jag tror att det handlar om det här, vi har pratat om en avslutning och 

nu kommer din ångest tillbaka igen. Så då kunde hon anamma den tanken och 

då fick jag ju backa på det datumet vi hade satt. Jag gjorde den bedömningen 

att det inte är värt det att man liksom bara burdus om man ska kalla det för det 

och puttar ut henne. Utan då fick vi ta ett par vändor till och prata om just det 

som hände hos henne. För hon förmodligen kanske kan stöta på det vid andra 

tillfällen i livet också, ja att hon är tillbaka med fästmannen och det hade vi 

pratat om. 

   Abrupta avslutningar - psykoterapin blir förkortad 

I några terapier ställs terapeuten inför att ungdomen lämnar terapin vilket sker 

plötsligt. I en terapi har det skett ett arbete med en ungdoms alkoholkonsumtion som varit ett 

sätt att komma bort för honom och slippa tänka. Under terapins gång framkommer alltmer 

traumatiska upplevelser som terapeuten blir överraskad av. Terapeuten får en berättelse om en 

förälders suicid. Ungdomen berättar om traumatiska minnen som om de inte berör honom så 

mycket medan terapeuten reflekterar hur svårt detta måste ha varit. Den obearbetade sorgen 

av förälderns bortgång som ungdomen har i början av terapin blir ett tema i arbetet.  Det visar 
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sig att det finns flera ”bottnar” i sorgen med anledning av erfarenheter som dyker upp 

efterhand vilket komplicerar bearbetningen. Terapeuten konstaterar att ungdomen inte kan ha 

förstått saker som inträffat då han som barn inte fått en förklaring till olika händelser av någon 

vuxen. Terapeuten delges fragment av erfarenheter som blir olika ”pusselbitar” i berättelsen. 

Under terapin har patienten psykosomatiska symtom vilket terapeuten anser kan vara 

kopplade till patientens svårighet att tänka om sina upplevelser. I slutet av terapin berättar 

ungdomen att han ska flytta till annan ort vilket försvårar att komma till terapin. Terapeuten 

gör ansträngningar och erbjuder tid på en mer näraliggande mottagning vilket ungdomen 

efterfrågat. Det blir dock inte någon avslutning genom möte utan att när ungdomen inte 

kommer på flera tider skriver hon ett brev. Terapeuten blir överraskad och förbryllad. Trots 

arrangemang för att försöka ordna förutsättningar att kunna avsluta terapin så kommer inte 

patienten till någon avslutning. Att försöka förstå ungdomens sätt att avsluta terapin blir något 

terapeuten handskas med för att försöka göra en egen avslutning av det arbetet som gjorts. 

Terapeuten kan uppleva en sorg över att inte få ta avsked men också förstå att en gemensam 

avslutning inte var möjligt. Terapeuten inser att det tog tid för ungdomen att komma in i 

terapin och att vara i en relation till terapeuten i terapin också var en lång process. Att 

ungdomen ”tar avstamp” från terapin i någon riktning kan ses i avslutningen där det kan vara 

ett behov från patienten att kunna få styra den. Att det kan finnas svårigheter att ta avsked och 

separera från anknytningen till terapeuten kan förstås i sådana avslutningar utifrån de 

erfarenheter ungdomarna beskrivit av avsked och som varit förknippade med motstridiga eller 

överväldigande känslor. 

Och så samtidigt tänker jag ju ändå att ja det var väl det han fixade då 

och så tänker jag nog att han fick med sig mycket från terapin ändå som han 

hade hjälp av och att det kanske fick bli så. Så någonstans var det väl han som 

styrde det ändå. Och jag visade ju honom ändå att jag släppte honom ju inte…. 

För att liksom förrän jag insåg att han inte kommer att komma och då skrev 

jag ju ett brev.  

I en terapi beskriver terapeuten hinder för att få ett samarbete där den yttre ramen 

fungerar. Flickan kommer senare till terapin eller ibland inte alls och terapeuten ringer får att 

efterhöra var hon befinner sig eller vad som hänt. Det finns inte något riktigt stöd för 

ungdomen i nätverket och det framkommer att hon utsatts för kränkningar i nära relationer. 

Ungdomen uttrycker en stor tacksamhet när hon ska gå från besöken vilket terapeuten 
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uppfattar som ett kompensatoriskt behov att ge terapeuten något tillbaka. Hennes upplevelse 

av att vara i relation tycks också innehålla en inre objektrelation motsvarande en krävande del. 

Ungdomen kommer under terapins gång bättre in i relationer i skolan vilket tidigare varit 

problematiskt. Hon har erfarenheter av mobbning under högstadietiden. Skolarbetet 

intensifieras inför gymnasieavslutningen och ungdomen kommer inte till terapin. Terapeuten 

uttrycker att det under terapin ofta funnits en osäkerhet kring om ungdomen skulle komma på 

avtalade tider. Terapeuten försöker få till stånd en avslutning men det går inte trots tider som 

ges flickan. Terapeuten reflekterar över hur mötet med henne kan innehålla både positiva och 

negativa upplevelser utifrån ungdomens inre objektrelationer formade utifrån upplevelser i 

nära relationer. Det inre schema ungdomen har av att vara i relation kan färga 

terapirelationen. 

Jag tänker att när man blir mentaliserad av en terapeut och är väldigt 

ovan att bli mentaliserad av sin närmsta omgivning, sina primärobjekt t.ex. så 

får man ju också kontakt med sig själv. Man blir sedd genom den andres ögon 

och en tillit och en ömsesidighet. Och då tänker jag att hon någonstans fick se 

sig själv och det kan ju också vara läskigt om man inte är van. Att någon tittar 

på en och ser så. Eh så det kan nog ha varit lite läskigt, det vet jag ju inte. Jag 

fick ju aldrig möjlighet att fråga henne för hon, det var så här att hon hade alla 

slutprov i slutet. 

I citatet illustreras att en rädsla hos ungdomen kan aktiveras utifrån upplevelsen av att 

bli ”sedd” av terapeuten vilket kan påverka och eventuellt leda till en flyktrespons och att 

avslutningen kommer hastigt. Terapeuten funderar i denna terapi på sitt egna eventuella 

bidrag till den interaktion som kan ha uppstått och som kan ha påverkat terapin och dess 

avslutning i förtid. 

Så att det är möjligt ibland är jag ju lite intensiv jag kan tänka att det 

kanske är en försvårande omständighet med mig då att jag förstår saker 

jättesnabbt och jag kan vara väldigt intensiv i mina tolkningar. Jag hade 

kanske kunnat vara lite lugnare med henne så kan jag tänka lite grann. Jag är 

ganska direkt tyvärr och det är bra ibland och dåligt ibland. 

Abrupta avslutningar leder till många reflektioner och terapeutens försök att 

mentalisera och förstå hur avbrottet uppstod. I den processen blir det granskande överjaget 

aktiverat hos terapeuten. I ovanstående abrupta avslutning kan terapeuten nå en förlikning 
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med avslutningen och en accepterande hållning då hon samtidigt kan erfara en positiv 

utveckling hos ungdomen där terapin också inneburit en hjälp.   

Samarbete med föräldrar i terapin  

Under en terapi inträffar en händelse som ställer arbetet på sin spets. En ungdom 

snattar i en butik och det blir en polisanmälan. Ungdomen är efteråt ångerfull och säger att det 

var en engångsimpuls. Terapeuten har haft kontakt med föräldern tidigare under terapin då det 

handlat om ungdomens skolsituation. Föräldern har då vänt sig till terapeuten och fått stöd i 

att diskutera olika frågor i samtal med skolan. Snatteriepisoden leder till att det blir ett annat 

element i terapin då terapeuten och ungdom får diskutera och undersöka innebörden av 

snatteriet. Föräldern som är oroad av ungdomens brott vänder sig till terapeuten. Efterföljande 

samtal terapeuten har med ungdom och förälder för att diskutera uppkommen situation leder 

till en fördjupning både av den terapeutiska kontakten och relationen mellan förälder och 

ungdom.   

Men så hände det en grej och det var nog när hen gick på gymnasiet då 

hade hen nog åkt fast för snatteri och då polisen hade kommit, ja du vet hela 

uppbådet… och då kom mamma till mig och var helt förstörd och det blev 

inget hot om avslut då utan snarare okej här får vi liksom … vad är det som 

händer? Jag tror att föräldern var med i den omgången på samtal. Ja för att vi 

skulle, liksom för föräldern hen ville ju, hen ville, hur ska ni…. 

Terapeuten försöker förstå motivet och innebörden av handlingen. 

Alltså skulle man nu tolka det så där process så kan man ju tänka att 

hen var helt avstängd och deprimerad från början och hade gett upp liksom sin 

plats i livet så kan man ju tänka att det här att börja ta för sig var ju faktiskt 

någonting som var i positiv riktning, att känna begär och det här vill jag ha, jag 

ska ha det och liksom utan några moraliska… så kan man ju börja tänka att där 

började hen kunna.. 

Händelsen gör att terapeuten får fundera på ungdomen mer utifrån om handlingen 

uttrycker något utöver det inträffade. Hon undrar om det är något som behövs ”mer” av också 

i relationer. Förälderns oro innebär ett ökat engagemang för ungdomen och händelsen 

beskrivs av terapeuten som en ”väckarklocka” för föräldern. I samtalen mellan terapeut, 

ungdom och förälder skapas ett utrymme att diskutera handlingen som skapar en ökad 
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förståelse för ungdomen och leder till att relationerna stärks och att det blir en senare ”mogen” 

avslutning av terapin. 

Föräldrarnas förväntningar till eller inställning till terapin påverkar den terapeutiska 

ramen. Terapin kan väcka känslor och ibland kan ungdomen uppleva något som blir jobbigt 

efter samtalen. I en terapi beskrivs arbetet med en flicka som är mycket uppklädd och vacker. 

Terapeuten uppfattar och ser ett behov hos henne av att finna en känsla för sig själv, sitt eget 

värde och en mer differentierad jag identitet. I hennes relationer till jämnåriga är den yttre 

bekräftelsen mycket viktig och hon har svårt med avgränsning i relationer. Terapeuten 

uppfattar flickans sökande efter bekräftelse. Hon ger vid tillfälle en spegling av att flickan inte 

behandlas väl i en relation och problematiserar det. Terapeuten tycker sig vara mitt uppe i 

arbetet med flickan. Hon får senare ett mejl från en förälder som mejlat en annan behandlare. 

Terapeuten blir varse att flickan inte vill komma för att hon är ledsen efter besöket. 

Terapeuten ställs inför en avslutning som hon tycker blir dålig. Terapeuten är oförstående och 

bekymrad över den hastiga avslutningen och hade önskat en annan utveckling.  

Om hon bara hade velat gråta där hemma hos föräldrarna och pratat lite 

och sen fortsatt att komma ändå. Om hon hade sagt ”men då är det viktigt att 

du går tillbaka till (terapeuten) och så får ni prata om det, men föräldern gjorde 

så, inte ha en dotter som kommer hem och gråter, de ska vara glada när de 

kommer hem från terapin ungefär. 

En sådan avslutning leder också till terapeutens reflektioner kring sitt egna bidrag 

kring intervention och självförebråelse för hur terapin kom att avslutas.  

Ja det var inte roligt. Det tänkte jag naturligtvis på länge liksom på vad 

jag hade gjort för fel att jag skulle varit försiktigare kanske. Och ja kanske lite 

påstridig, jag tycker inte om när tjejer blir utnyttjade av killar, han var inte elak 

eller slog henne men han var…ja hon var inte den första för honom kändes det 

som , och jag skulle nog varit försiktigare med det.  

När en terapi med ungdomen har avslutats kan ett avslutande samtal med föräldrar och 

ungdom vara viktig. Terapeuten ser det avslutande samtalet med förälder och ungdom som en 

symbolisk överlämning och en markering om att ha avslutat sin del av ansvaret för ungdomen. 

Jag tycker det är ganska bra att ha ett avslutningssamtal med föräldrar 

och föräldrabehandlare om det finns. Att man liksom ”så nu får ni ta hand om 
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xxx att återlämna hen som sagt. För de har ju ”lånat” ut hen lite till mig. Det 

kan jag tycka är lite skönt. Det är nog det som känns bäst.  

    

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka psykoterapiavslutningar i åldern 15-18 utifrån 

faktorer i den terapeutiska processen som anses betydelsefulla för avslutningen och hur 

separationsaspekten kan bearbetas i samband med denna. Sex huvudtema identifierades: 

Början på kontakten - att bana väg, Den känslomässiga relationen, Förändring, Terapin 

fortsätter - avslutningar som skjuts framåt, Abrupta avslutningar - terapin blir förkortad samt 

Samarbete med föräldrar i terapin. I diskussionen som följer nedan skrivs rubrikerna i kursiv 

stil för att underlätta läsningen. Teoretisk reflektion kring erhållna resultat kommer att göras 

utifrån tidigare forskning. 

Både början på psykoterapikontakten och avslutningen visar i intervjuerna kritiska 

moment i den bemärkelse att den relationella innebörden av att vara i en relation väcker 

tidigare anknytningserfarenheter. På det första temat ”början på kontakten- att bana väg” 

väcks både en längtan efter närhet, att bli förstådd och speglad av den andre och en rädsla 

inför vilka känslor närheten kan ge upphov till. I det första citerade exemplet föregås starten 

på psykoterapin av en flickas självmordsförsök. Självmordsförsöket kan betraktas som att 

ingen hjälp utifrån upplevs möjlig av flickan vilket kan betraktas som att den närhetssökande 

(anaklitiska) utvecklingslinjen i Sidney Blatts (2008) formulering har brutits. Flickan har i 

alltför hög grad utvecklats gentemot den oberoende (introjektiva) utvecklingslinjen och har 

inte trygghet i anknytningen (Bowlby1958, 1982) vilket medgivit att anknytnings och närhets 

behov erkänts och sökts.  Hennes möjlighet att kommunicera sitt inre känslotillstånd till en 

omvårdande annan (Gergely 2000) saknas till följd av att affektspeglingen från en primär 

omsorgsperson varit otillfredsställande. Därmed har hon inte erhållit känslan av eget 

agentskap att kunna påverka sin inre belägenhet och känsla via en reflekterande funktion 

(Gergely 2000). I stället uttrycks hennes inre känslomässig läge direkt i handling och 

impulsen att skada sig ageras på vilket Fonagy et al (2002) beskriver som ett av de 

ickementaliserande sätten att visa en erfarenhet, det teleologiska läget.  

Fortsättningsvis beskrivs i ”början på kontakten-att bana väg” den inledande fasen i 

psykoterapin som ”prövande” på så vis att terapeutens psykologiska tillgänglighet är i fokus 



 
 

44 
 

(Bowlby 1982) och utgör grundvillkoret för ungdomarnas ingång. Terapeutens svårighet att 

nå fram och ungdomens tveksamhet och ambivalens till psykoterapin beskrivs även i 

exemplet med pojken som har förlorat en förälder och kan ses med bakgrund av en otrygg 

inre arbetsmodeller som aktiveras i relation till terapeuten. Terapeuten berättar att pojken 

verbalt säger att han önskar hjälp men visar för terapeuten ett motstånd och tveksamhet i 

kontakten. Kommunikations kanalerna består i hög grad av icke språkliga uttrycks former 

som uttrycker ungdomens implicita vetande utifrån tidigare anknytningserfarenheter såsom 

(Schore & Schore 2014) visat. Terapeuten läser av den affektiva kommunikationen t.ex. i 

kroppshållning, röstläge och ögonkontakt. Schore och Shores (2014) formulering av 

affektreglering begreppslig gör sambandet mellan anknytnings brister och svårigheter att 

mentalisera och kommunicera inre känslotillstånd. Den kroppsliga spänningen som uppstår 

till följd av att rädslan för närhet aktiveras kan tänkas söka en mottagare på en omedveten 

nivå, element från dåtid och nutid som ännu inte har kunnat smältas (Bion, ref Ferro 2006) 

och blivit representerade. Ord saknas hos pojken för att kunna beskriva förlusten av sin 

förälder.   

Uttrycken av de två ovan beskrivna ungdomarnas relativa slutenhet och manifestering 

av oberoende är tongivande i deras ingång i psykoterapin. Marcus (1988) poängterar att i 

psykoterapi med ungdomar som visar högt motstånd är det nödvändigt med en hög grad av 

sammanhållande, icke hotfull och empatisk förståelse innan en terapeutisk allians kan ses. 

Kommunikationen från terapeuternas sida består i början av kontakten-att bana väg att under 

tid lyssna och ta in och bekräfta en berättelse (ex.1, inleds med ungdomens självmord) och (i 

ex. 2, pojken som har förlorat en förälder) att acceptera och tolerera ungdomens avvaktande 

hållning.  Terapeutens hållning kan ses i beskrivningen, att ”närma sig långsamt” och i hennes 

varsamhet i hanteringen av ungdomens förlust.  Denna interaktion kan ses som en icke hotfull 

och empatisk förståelse för att främja en allians. Det är ett stöd för pojkens förmåga att 

balansera intrycken från hans förlust erfarenhet.  

Det närhetssökande beteende som Bowlby visade (1958,1980) och vars möjlighet är 

lika hos alla människor vid oro blir hos individer med otrygga inre arbetsmodeller beskuret 

varvid närhetsbehovet måste undertryckas. I ovanstående exempel där ungdomarna har 

otrygga inre arbetsmodeller kan de inte i början av kontakten använda terapeuten som en 

”säker bas” (Bowlby 1958) utan måste hålla ett avstånd. Fredrickson (2013) menar att barnets 

egna känslor fått karaktären av rovdjur på den inre savannen, inre stimuli vilka hotar barnets 
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primära relationer och därmed barnets egna själv.  Wennerberg (2013) använder Fredricksons 

teori för att visa på att försvaren utgör ett implicit relationellt vetande.  De aktiveras 

automatiskt, förvränger verkligheten både inre och yttre vilket en gång haft sitt syfte att 

bevara de livsnödvändiga banden till vårdnadsgivarna (s. 155, Wennerberg 2013).  

Terapin utgör en möjlighet att förändra de inre arbetsmodeller ungdomarna visar i 

ovan exempel genom sin avstängdhet eller tveksamhet och undanröja deras hindrande 

strategier i samspel med andra så att den närhetssökande utvecklingslinjen kan återupptas 

(Blatt 2008). Allen (2013) beskriver terapins logiska grund; att etablera en säker anknytnings 

kontext som möjliggör mentalisering av tidigare outhärdliga emotionella lägen så att de kan 

upplevas, uttryckas, förstås och reflekteras över (s. 33, Allen). 

Terapeutens utmaning i början av kontakten är att bana väg för en känslomässigt 

öppnare attityd hos ungdomen där han/hon tillåts bli ”insläppt” och kan tillskrivas betydelse; 

som har någon hjälp att ge. Avsikten är inledningsvis att terapeuten blir ett pålitligt objekt 

som kan inneha en hållande funktion d.v.s. känslomässigt ta emot och härbärgera ungdomens 

känslouttryck och impulser (Winnicott 1993). Terapeuterna visar att de försöker balansera sitt 

känslomässiga stöd och engagemang med avseende på behoven närhet och avstånd i 

kontakten. Det visar sig t.ex. i en terapeuts visande på valmöjlighet, att ge ”möjlighet att 

känna sig för ” att påbörja en terapi (autonomisträvan accepteras) och i en terapeuts 

beskrivning att ”vara nyfiken” men inte vara för mycket ”på”. Schore (2014) menar att den 

första utvecklingsuppgiften det första året för ett barn är upprättandet av ett säkert 

anknytningsband mellan den primära vårdgivaren och barnet. Likaledes blir denna uppgift 

betydelsefull i samspelet med terapeuten då inre otrygga arbetsmodeller är aktiverade hos 

ungdomen. Där kan terapeutens hållning ses i strävan att upprätta en ”hållande funktion” 

(Winnicott 1993), en terapeut berättar i det inledande mötet om ramen för terapin, sekretess 

eller vad terapeuten fått veta om ungdomen innan terapin startar.  

Inom det andra temat den känslomässiga relationen beskrivs en känslomässig 

övergivenhet hos några av ungdomarna. Mastersons (1988) beskrivning av det verkliga kontra 

det falska självets utveckling kan belysa temat. I ungdomarnas relation till terapeuten 

uppväcks deras hanteringssätt av den känslomässiga övergivenheten som uppstått genom icke 

tillfredställande spegling av barnets känslor från primärobjektet (Fonagy, Gergely& Target 

2007). De smärtsamma affekter som depression, panik, raseri, hjälplöshet och hopplöshet som 

ursprungligen uppstått som reaktion av de frustrerande erfarenheterna i anknytningsrelationen 
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har de aktiverats via försvaren (Masterson 1988). I anknytning till terapeuten väcks tidigare 

övergivenhetsaffekter från barnets verkliga själv upp och det inre ensamhets komplexet 

iscensätts i det intersubjektiva samspelet. Det kan ses i exemplet där en ungdom beskrivs ha 

en ”motighet från dag ett” och frågorna till terapeuten kring terapin många och ihållande 

(”vad gör jag här ?” och ”vad kan du hjälpa mig med?”). Övergivenhetsaffekterna som 

uppväcks i samspelet kan betraktas utifrån en verbal eller ickeverbal fråga om dessa är 

möjliga att känna och hantera. I relation till terapeuten finns behovet att ”pröva” de egna 

känslorna. Utforskandet av terapins mål och terapeutens möjlighet att hjälpa kan betraktas 

som det verkliga självets framträdande (Masterson 1988) hos ungdomen. Projektiva 

mekanismer där negativa självaspekter förläggs utåt i relation till terapeuten blir här en del av 

det intersubjektiva samspelet. Ouinodoz (1996) beskrivning av konflikter kring tidigt 

beroende ger en förståelse av flickans misstro uttryckt såsom en undran kring terapeutens 

hjälpmöjlighet. Terapeutens funktion visas i att han tar emot och handskas med frågorna som 

även kan betraktas som uttryck för denna ungdoms inre rädsla för det verkliga självets 

övergivenhetskänslor.  När tillräcklig trygghet uppnåtts inom den terapeutiska alliansen kan 

det verkliga självets drivkraft framträda i kreativa handlingstendenser vilket uttrycks genom 

ett eget unikt perspektiv Masterson (1988). Under temat den känslomässiga relationen ses det 

i exemplet då en ungdom visar en expressiv och levande sida genom att berätta egna historier 

såsom scenbilder från att tidigare ha haft en depressiv avstängdhet i kontakten. Den 

differentierande utvecklingsaspekten (Mahler 1975) visar sig här då det intersubjektiva 

samspelet ändrar karaktär.    

I ett fåtal intervjuer visar sig ett tryggt anknytningsmönster (Ainsworth, Blehar, 

Waters & Wall 1978) då en känslomässigt öppen attityd finns hos ungdomen varvid terapin 

startar på en mer utvecklad mentaliserings nivå. Terapeuten görs här snabbt till ett 

betydelsefullt anknytningsobjekt. Det innebär att ungdomarna i de terapierna inledningsvis 

kan ta hjälp och använda terapeuten på ett öppnare sätt d.v.s. som en ”säker bas” (Bowlby 

1958) för att utforska sina egna och andras inre mentala tillstånd/känslor.   

Under temat Förändring beskrivs ungdomar med självdestruktiva tankeprocesser, 

d.v.s. kritiska attityder och uppfattningar som riktas inåt i form av självkritik eller destruktiva 

tankar eller beteende. Firestone (2003) beskriver fantasibindningen som ger en belysning av 

försvaret som han anser etableras i syfte att bevara en upplevelse av ett yttre gott objekt. Vid 

underrubriken att knyta samman beskrivs en flicka med en elak, inre straffande röst som 
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beskrivs vara dum och tvinga henne göra saker. Den elaka rösten kan ses som ett uttryck för 

införlivanden av ett främmande perspektiv, antisjälvet, i Firestones (2003) terminologi. De 

inåtvända kritiska rösterna kan betraktas som en reaktion på hur känslor mötts inom 

primärrelationen. Fantasibindningen medför införlivanden av primärobjektets attityd och 

hantering av barnets naturliga affektuttryck. Antisjälvets uttryck kan även ses vid 

underrubriken när små saker blir stora. Flickan har självkritiska attityder som införlivats, hon 

jämför sig med någon och tycker ”nån såg snyggare ut” varvid hon värderar sig själv lägre. 

I intervjuerna kan även skönjas uttryck av ungdomens självsystem (i motsats till 

antisjälvet) t.ex. då eget självomhändertagande kan antas. Det ses i det inledande exemplet på 

temat Förändring, flickan som tidigare skurit sig och inte kunnat hantera sin ångest börjar 

kunna identifiera en ensamhetskänsla. Hon har då etablerat en reflekterande funktion kring sin 

egen känsla och genom att söka upp hunden och gosa med kan hennes känsla mildras. Det kan 

ses som en utveckling mot en medkänsla med det egna självet (Neff 2011) och en 

mentaliserad hållning till självsystemet då negativa känslor kan mildras och regleras 

(Firestone 2003).  

På temat Psykoterapin fortsätter - avslutningar som skjuts framåt ses två olika 

terapeutiska förhållningssätt till terapins avslutning. Vid underrubriken stillestånd i terapin 

väljs en ”öppen avslutning” genom en nedtrappning av besök. Gil & Crenshaw (2016) 

diskuterar avslutningar med de för och nackdelar som medföljer olika terapeutiska strategier. 

De förordar ett utvecklingsmässigt flexibelt förhållningssätt utifrån Anna Freuds (1970) 

teoretiska ståndpunkt kring avslutning. Då terapeuten både betraktas som ett 

utvecklingsobjekt och ett överföringsobjekt kan terapeuten tillåta en löskoppling från barnet 

eller ungdomen genom att reducera frekvensen av besöken. Det kan ses i analogi med andra 

naturliga avslutningar där barnet och ungdomen antas växa ifrån sina förskolelärare, lärare 

och vänner i olika stadier och därmed naturligt lösgöra sig (Sandler, Kennedy & Tyson 1980).  

I ”öppen dörr” avslutningar kan barn och ungdomar uppmuntras att återkomma till behandling 

eftersom förluster kan bearbetas i olika grad beroende på mognad och kognitiv förståelse i 

olika utvecklingsfaser.  Särskilt gäller det vid kritiska psykologiska område som sorg, trauma 

och anknytning (Gil & Crenshaw 2016). Nackdelen vid ”öppna avslutningar” är svårigheten 

för ungdomen och terapeuten att diskutera känslor och även att undvika eller minimera 

känslor och reaktioner inför en förestående avslutning. Dessa svårigheter för terapeut och 

patient blir markanta t.ex. då differentieringsaspekten hos ungdomen i hög grad blir 



 
 

48 
 

konfliktfylld och frigörelsen från terapeuten bekymmersam vid närmandet av en avslutning. 

Det kan ses vid underrubriken stillestånd i terapin.  Den svårighet som ungdomen har att 

separera ut sig som egen person i relation till primärobjekten uppstår här även i relation till 

terapeuten.   

Vid underrubriken ”deja-vu” upplevelsen tillämpas en mer specifik hantering av 

ungdomens svårighet att separera från terapeuten samtidigt som ett flexibelt förhållningssätt 

till tidsaspekten tillämpas vid bestämmelse av avslutningsdatum.  Fördelen blir att 

avslutningens potentiella möjlighet till bearbetning av tidigare förlusterfarenhet används 

optimalt genom tolkning av patientens hela problematik som uppstår i relation till terapeuten. 

Det kan betraktas som ett förhållningssätt i överenstämmelse med korttidsterapeutiska 

behandlingsmodeller. Katzman och Coughlin (2013) benämner t.ex. målet för den 

terapeutiska interaktionen att upprätthålla ett starkt intrapsykiskt fokus i behandlingen.  

Under temat abrupta avslutningar- psykoterapin blir förkortad ses att ungdomen 

lämnar terapin och psykoterapeuten i förtid. Quinodoz (1996) belysning av den negativa 

terapeutiska reaktionen är användbar för förståelse av den förtida avslutningen. Svårigheten 

att ta avsked kan antas spegla ungdomens upplevelse av ett stort känslomässigt beroende av 

terapeuten som yttre objekt. Vid närmandet av en separation och aktivering av den 

annalkande förlusten uppstår svårigheten att handskas med beroendebehov. Upplevelsen av 

att terapeuten erbjudit något gott, objektets givande, blir bemängd med motstridiga känslor 

hos patienten (Quinodoz 1996). Avslutningen sker i form av ett agerande av känslor där den 

verkliga separations upplevelsen undviks. Det implicita vetandet av att inte ha blivit buren 

eller erhållit tröst av ett yttre objekt riskerar bli överväldigande och de destruktiva krafterna 

hotar ungdomens upplevelse av ett sammanhållet själv. Reaktionerna i de förtida 

avslutningarna kan ses som alliansbrott då interpersonella schema är aktiverade vilket (Safran 

& Muran 2010) beskrivit. Vikten av att metakommunicera i terapin kring mål, metod och det 

emotionella bandet liksom Von Belows studie (2017) indikerar är betydelsefullt för att 

underlätta för ungdomen att uttrycka även negativa känslor av terapin eller kritik i relation till 

terapeuten. Det skulle eventuellt kunna hindra en avslutning i förtid. Alliansbrotten visar sig i 

föreliggande studie svåra för terapeuterna att förutse vilket Safran och Muran (2010) visar 

eftersom alliansbrotten ofta inte identifieras av terapeuten. Ett sätt att undgå de starka 

defensiva krafter försvaren medför vilka försvårar arbetet med avslutningen i synnerhet med 
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patienter med anknytningsproblematik och erfarenheter av trauma eller tidigare förluster ger 

Paul Trad (1993) kring användningen av metaforer i terapin.   

 Slutsatser: 

-Inledningen av kontakten och psykoterapeutens omsorg för utvecklingen av en god 

terapeutisk allians är betydelsefull för avslutningen av psykoterapin och hur 

separationsaspekten kan bearbetas i samband med denna. 

- Inom den psykoterapeutiska relationen är en öppen dialog kring psykoterapin samt 

hantering av överföring och motöverförings komponenter centrala för att terapin ska 

leda fram till en mogen avslutning.   

Metoddiskussion 

Metodval. En kvalitativ forskningsansats och användandet av semistrukturerade 

intervjuer valdes utifrån studiens huvudsyfte; att få en fördjupad förståelse för 

psykoterapeuternas upplevelser och erfarenheter av psykoterapiavslutningar. Reliabiliteten 

innefattar resultatens konsistens d.v.s. om studien kan upprepas och resultatet reproduceras. 

En upprepad intervju med deltagarna hade sannolikt inte lett till markanta skillnader i erhållet 

resultat även om variationer uppkommit. Det är en metodologisk svårighet att upprepa en 

exakt likadan studie vilket inte helt skulle låta sig göras eftersom kontexten ändras i samband 

med den. Användandet av en halvstrukturerad intervjuguide är en faktor som gör att studien 

kan replikeras. Syftet i föreliggande studie har varit att erhålla en förståelse på djupet i 

intervjumaterialet och reliabiliteteten blir därmed i viss grad lidande.  I intervjusituationen är 

reliabiliteten kopplat till intervjuarens intervjuteknik och förmåga att få så ärliga och 

trovärdiga svar som möjligt (Kvale & Brinkmann 2014). Författaren har sökt säkerställa att 

erhållna svar överensstämmer med intervjupersonernas upplevelser i producerandet av 

mening. Tillvägagångssätt för studiens genomförande har redogjorts för och tolkning av 

intervjumaterialet har följt Braun och Clarkes (2006) principer för temaanalys.  

Studiens tillförlitlighet. Generella kriterier för att bedöma kvalitativ forskning anger 

Morrow (2005). Trovärdigheten visar sig i forskarens tillvägagångssätt för att uppnå sanning 

och riktighet i forskningsprocessen. Kriteriet innefattas bl.a. av tillräckligheten av data och 

djupet i förståelsen av den mening som deltagarna ger. Tillräcklighet av data kan utöver 

antalet intervjupersoner ses i informationstätheten i materialet. En aspekt innefattar urvalet 

och hur det valts för att eftersträva en hög informationstäthet i insamlat material (Morrow 

2005). Kriteriet innefattar i vilken grad urvalet kan anses representera erfarenhet av den 
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studerande forskningsfrågan och om urvalet informanter kan ge verbala beskrivningar på ett 

fullödigt sätt och återerinra skeenden i terapiprocesser som studien avsåg. Ett sätt att söka hög 

informationstäthet är att eftersträva att deltagarna har så rikhaltig och aktuell erfarenhet som 

möjligt. Deltagarna i studien hade flertalet lång och aktuell erfarenhet av psykoterapier med 

barn och ungdomar och ansågs kunna ge beskrivningar som återspeglade deras erfarenhet i 

ämnet. En nackdel är den könsmässiga fördelningen i urvalet där kvinnorna motsvarade en 

högre andel. Det kan tänkas påverka bredden i insamlat material. Djupet i insamlat material är 

därutöver av vikt. Sensitivitet för datamängdens framväxande och en anpassning av designen 

kan medföra att kvaliteten i datan ökas (Morrow 2005).  Det gjordes en anpassning av 

intervjuguiden under studien som ansågs innehålla alltför många frågor vilket tenderade att 

inverka på erhållna svar. Alla intervjuområden täcktes, följdfrågorna från forskaren ökade och 

följde i högre grad upp erhållna svar från deltagarna.  Därigenom blev meningen i deltagarnas 

svar djupare under studiens gång. Tillförlitligheten hade kunnat stärkas genom att använda 

multipla datainsamlings källor såsom fokusgrupper eller upprepade intervjuer varvid bredden 

i materialet hade utökas. Författaren arbetade själv med studien vilket kan ha inverkat 

begränsande i tolknings processen. Ett sätt att hantera en alltför subjektiv eller ensidig 

tolkning hade varit att använda intervjupersonernas respons av författarens tolkningar av 

intervjumaterialet eller att ha en medförfattare. Det valdes dock bort av praktiska skäl. 

I den kvalitativa forskningen är det subjektiva inslaget en del av forskningsprocessen. 

Forskaren har alltid en förförståelse utifrån egna livserfarenheter, värderingar och teoretisk 

referensram. Denna kan hanteras genom en reflexiv process där forskaren medvetandegör hur 

de egna perspektiven kan påverka forskningen. Forskaren strävar efter att i så hög grad som 

möjligt reducera sin egen påverkan på meningsskapandet genom det som fenomenologin 

benämner ”bracketing”, ”att sätta inom parantes” (Morrow 2005). I föreliggande studie 

reflekterade författaren kring egna erfarenheter av terapiavslutningar med patienter.  

Avslutningar medför många olika känslor hos terapeuter och patienter. En 

terapiavslutning är ofta positivt laddad när den medför att det gemensamma arbetet kan 

sammanfattas och leda patienten vidare i sin utveckling. När en planerad avslutning inte kan 

göras är det förknippat med reflektioner kring den terapeutiska processen och blandade 

känslor. I föreliggande studie gjorde författarens medvetenhet kring fenomenet att 

psykoterapeuterna i studien ombads beskriva en psykoterapiavslutning oberoende om den 

avslutades som planerat eller i förtid. Författaren erhöll då i huvudsak beskrivningar av 
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psykoterapier som avslutats genom en planerad avslutning. Intresset för terapeutiska förlopp 

som inte avslutas som planerat gjorde att författaren senare i studien specifikt efterfrågade 

sådana avslutningar. Därigenom erhölls berättelser av terapeuter med ett terapeutiskt förlopp 

som avslutades i förtid. Morrow (2005) ser grundning i litteraturen som en strategi att undgå 

felkällor. Det gjordes en genomgång över hur ämnet studerats inom forskningslitteraturen. 

Därigenom breddade författaren sin kunskap vilket ledde till att frågeställningarna i studien 

utformades utifrån flera olika sätt att betrakta fenomenet. Oundgängligen kan en förförståelse 

aldrig helt elimineras. En metodologisk brist i studien kan vara att två tema tenderar överlappa 

varandra i meningsinnehåll; Början- på kontakten att bana väg och Den känslomässiga 

relationen. Det bedömdes dock finnas en avgränsning där det första temat fångade en viktig 

aspekt av hur psykoterapin inleddes medan det andra temat mer fångade processen och den 

utveckling som skedde i det intersubjektiva samspelet under hela psykoterapin.  

Sista temat Samarbete med föräldrar i psykoterapin var mindre i omfattning i 

intervjumaterialet men valdes ändå som tema eftersom detta kan vara en betydelsefull faktor 

som påverkar avslutningen av psykoterapin. I de psykoterapier som psykoterapeuterna 

berättade om beskrevs svårigheter hos föräldrarna som inverkade på deras medverkan i 

psykoterapin t.ex. begränsad funktions nivå och psykiatrisk problematik hos föräldern. 

Forskningsprocessen kan ses utifrån att forskaren har sin horisont och det studerade 

ämnet, deltagarna och texten som transkriberas har sin horisont. De existentiella 

hermeneutikerna menade att genom att alternera mellan inträngande i den främmande världen 

och en tillbakagång till vårt eget referens system kan vi succesivt revidera vårt vetande och en 

sammansmältning av horisonter ske (Alvesson & Sköldberg 1994).  Morrow (2005) anser att 

kvalitativa data inte kan anses vara generaliserbara i konventionell mening (ej slumpmässigt 

urval och begränsat urval).  Det är inte något huvudmål att generalisera i kvalitativa studier. 

Det som kan tala emot Morrow i denna studie är att generaliserbarheten för det som 

framkommer i intervjuerna ökar genom ett brett urval och att flertalet psykoterapeuter hade 

lång yrkeserfarenhet. Det handlar då om intervjumaterialets överförbarhet till andra grupper 

av barn- och ungdomsterapeuter. Andra forskare hade kunnat göra andra tolkningar eller 

använt andra teoretiska perspektiv i analysen.   
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Framtida forskning  

I föreliggande studie har psykoterapiavslutningar studerats ur psykoterapeuters 

berättelser kring skeenden i terapirummet som påverkar avslutningen och i vilken grad 

separationsaspekten har kunnat bearbetas i samband med denna. Förståelsen kring hur 

komplext avslutningsarbetet är har ökat. Det intersubjektiva samspelet i psykoterapin mellan 

ungdom och psykoterapeut kan leda till olika avslutningar där separationstemat kan bearbetas 

i olika grad utifrån varierande faktorer. Ungdomens inre arbetsmodeller inverkar på samspelet 

vid avslutningar och mentaliseringsnivån varierar varvid psykoterapeutens interventioner 

behöver anpassas. I framtida studier bör hänsyn tas till ett mer blandat könsmässigt urval.  Det 

är angeläget att vidare söka studera sätt att utöka och underlätta psykoterapeuters möjlighet att 

identifiera och arbeta med alliansbrott. Det var i denna studie svårt att identifiera 

alliansbrotten för psykoterapeuterna vilket kan ha lett till förtida avslutningar.  En framtida 

studie skulle kunna använda alliansskattningar under psykoterapin vid olika tidpunkter för att 

söka kunskap kring hur utökad kommunikation kring patientens förväntningar, negativa 

känslor eller upplevelser i psykoterapin skulle kunna inverka på hur avslutningen sker. 

Användning av videoinspelat material för att fånga upp omedveten affektiv kommunikation i 

samband med psykoterapins förlopp kan bidra med utökad kunskap och ge ytterligare 

ledtrådar i interaktionen som har betydelse för avslutningen.   
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Bilaga 1 

Syftet med uppsatsen är att undersöka psykoterapiavslutningar med ungdomar i åldern 

15-18 år. Det är i det sammanhanget av intresse att söka identifiera faktorer under terapins 

gång som kan ha betydelse för avslutningen. 

Om du tackar ja till att delta i undersökningen så kommer du att få berätta om dina 

erfarenheter kring psykoterapiavslutningar i denna åldersgrupp. Intervjun kommer att pågå ca 

1 timme. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta Din medverkan eller avstå 

att svara på frågor som du inte kan svara på. Intervjuerna kan göras på en för dig lämplig 

plats. De kommer att spelas in och efter analys av materialet kommer de att raderas.  

Om du har några frågor gällande uppsatsen är du välkommen att ringa mig på 

telefonnummer (……). Deltagare i studien får ett presentkort i en bokhandel som tack för 

medverkan. 

Jag ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter i ämnet; 

Med Vänliga Hälsningar 
Åsa Rothman 
Leg Psykolog 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Om du tänker på terapier du har haft hur har överenskommelse skett om när 

avslutningen ska ske? 

Vem har ”fört” in avslutningen (ungdom/förälder/terapeut)? 

Vad föranledde kontakten 

Hur kom ungdomen till behandling? 

Hade ungdomen gått i någon tidigare behandling? Hur såg hans/hennes erfarenheter av 

den i så fall ut? 

Inledning av terapin 

Vill du berätta om hur början på terapin var under de inledande besöken? 

Då terapin/terapierna inleddes fanns det då tanke hos dig kring hur länge terapin skulle 

pågå (eller fanns redan i början en planerad avslutning)? 

Hur tror du att ungdom/förälder tänkte i början på terapin gällande terapins längd? 

Hur blev arbetet i terapin inledningsvis?  

Vad fanns det för känslor (positiva/negativa) i de första mötena med ungdomen?  

Hur skedde utvecklingen av tillit i samarbetet er emellan? 

Hur skedde utvecklingen av tillit till terapin och samarbetet med föräldrarna? 

Hur såg arbetet med föräldrarna ut under terapin? 

Vad fanns det för tankar hos dig kring målsättning i början av terapin och när den 

skulle kunna avslutas? 

Vad fanns det för tankar/känslor/ farhågor hos dig kring terapins utveckling eller 

eventuellt förtida avslutning? 

(Om det fanns föraningar kring en förtida avslutning hos terapeuten, var det något som 

diskuterades med tonåring/förälder inledningsvis? Hur arbetade terapeuten med sin 

föraning?) 

Vad tror du patienten hade för förväntningar/tankar i början av terapin om målsättning 

och när den skulle kunna avslutas? 

Hur tror du föräldrarnas förväntningar/tankar var i början av terapin om målsättning 

och när den skulle avslutas? 
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Hinder 

Uppfattar du att det fanns det några hinder under terapins gång som kom att påverka 

hur avslutningen av terapin blev? 

Mitten av terapin 

Om du tänker dig en mittenfas i behandlingen hur var arbetet där i förhållande till 

början och avslutet? 

Hur utvecklades samarbetet i terapin och vilka tankar/känslor uppkom? 

Fanns det särskilda ”ämnen” som återkom i arbetet? 

Hur såg omfattningen (antal ggr) ut gällande de olika skeendena/”faser” om du kan 

skönja dem under terapins gång? Vad fanns det för frågor/tema under skeenden? 

Hur tänkte du kring ungdomens svårigheter? 

Hur tänkte föräldern kring ungdomens svårigheter? 

Hur tror du att ungdomen tänkte att föräldern uppfattade hans/hennes svårigheter? 

Avslutningen 

Vill du berätta om hur du upplevde att terapiavslutningen blev? 

Tyckte du att du märkte särskilda ”tecken”, verbala yttranden eller ickeverbala tecken 

som gjorde att du började fundera på en avslutning av terapin? 

När anser du att avslutningsfasen inleds? 

Vad skedde i terapin/terapierna under avslutningsfasen? 

Arbetade du och patienten med ämnen som tidigare funnits i terapin eller uppstod nya 

ämnen/frågor? 

Hur var din ”magkänsla ”när du och patienten skiljts åt och terapin avslutats? 

Var terapiavslutningen definitiv eller uttalades det att det fanns en ”öppen dörr” och 

möjlighet att komma tillbaka utifall patienten önskade? 

Vad anser du är bäst när terapin ska avslutas? (Definitiv avslutning eller ”öppen 

dörr”). 

Hur ser möjligheterna ut för att komma åter i terapi utifall ”öppen dörr” har 

kommunicerats till patienten? 

Hölls avslutningsdatum eller ändrades det utifrån arbetet i terapin och eventuella 

hinder/reaktioner som uppkom i avslutningsfasen? 
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Hur ser du på avslutningsfasen och vad som uppnåtts/eller inte uppnåtts i arbetet 

mellan dig och patienten? 

Hur tror du att patienten i avslutningen tänkte om vad som uppnåtts/eller inte uppnåtts 

under terapin (i förhållande till början?) 

Hur tänkte du/arbetade du för att främja behandlingsprocessen under 

avslutningsfasen? 

Hur tror du att tonåringen uppfattade terapeutens bidrag/hjälp i arbetet under 

avslutningsfasen? 

Var du, ungdom och förälder överens om när terapiavslutningen skulle ske? 

Hur tycker du att avslutningen blev med patienten? 

Vad tycker du kännetecknar en bra avslutning? 

(Finns motsatsen och hur blir de i så fall?) 

Hur avslutades arbetet med föräldrarna? 

Vad tänkte du kring terapins avslutning när du kom hem? 

Vad tror du att avslutningen får för betydelse framåt i tiden för ungdomen? 

Är det något jag inte har frågat som du tycker är betydelsefullt i sammanhanget? 
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Bilaga 3 

Informerat Samtycke 

Jag (för och efternamn textat): 

……………………………………………………… 

har läst den skriftliga informationen kring Åsa Rothmans 

psykoterapeutexamensuppsats och fått möjlighet att ställa frågor. 

Ringa in önskat alternativ: 

Ja         Jag samtycker till att delta i projektet och känner till att mitt deltagande är helt      

             frivilligt, samt att jag när som helst och utan närmre förklaring kan avbryta 

mitt  

             deltagande. 

Nej       Jag vill inte delta i projektet. 

 

Datum 

Underskrift 

…………………………………………………………………………… 
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