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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning:  

Inom psykodynamisk teori är den psykoterapeutiska ramen ett centralt begrepp. 

Syftet med studien är att undersöka hur psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 

förhåller sig till den psykoterapeutiska ramen med fokus på tidsdimensionen i 

avslutet av terapitimmen.  

 
Frågeställningar:  

Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med andra terapeuter 

om? 
 

Metod:  

Datainsamlingen genomfördes genom strukturerade intervjuer med kvalitativ 

forskningsmetod. Studien har en hermeneutisk ansats och resultatet har 

analyserats tematiskt. 

 

Resultat:  

Undersökningen visar att fyra av de fem intervjuade psykoterapeuterna förbereder 

patienten på terapitimmens avslut. Denna praktik har inte stöd i den 

psykodynamiska psykoterapeututbildning som ges vid S:t Lukas 

utbildningsinstitut. Under utbildningen betonas vikten av att hålla tidsramen noga, 

i betydelsen att arbeta psykoterapeutiskt tills den överenskomna tiden är slut. 

  

Diskussion:  

Samtliga intervjuade psykoterapeuter delar uppfattningen att de psykoterapeutiska 

tidsramarna i allmänhet inte tillämpas lika strikt idag som tidigare. Fyra av de fem 

terapeuterna har erfarenhet av att arbeta med andra terapimetoder än den 

psykodynamiska, vilket kan påverka deras förhållningssätt till avslutet av 

terapitimmen.  

 

Nyckelord:  

Avslut, psykoterapitimme, ram, tid. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Summary:  

The psychotherapeutic framework is a central idea in psychodynamic theory. The 

purpose of the study is to examine how psychodynamically oriented 

psychotherapist relate to the psychotherapeutic framework with focus on the time 

dimension at the end of the therapy session.  

 

Questions:  

How does the therapist act to end a therapy session? 

How does the therapist regard the end of the therapy session? 

What feelings and reactions does the termination evoke in the therapist? 

Is the termination of the therapy session a subject you can talk to other therapists 

about?   

 

Method:  

The data collection was conducted through structured interviews with a 

qualitative research method. The study has a hermeneutic approach and the result 

has been analysed thematically. 

 

Result:  

The study shows that four out of five interviewed psychotherapists prepare the 

patient for the end of the psychotherapy session. This practice lacks support in 

the psychodynamic psychotherapist education at St Lukas educational institution. 

The importance of holding the time frame, in the sense of working 

psychotherapeutically until the agreed time is over, is emphasized during the 

training.  

 

Discussion:  

The interviewed psychotherapists share the view that the psychotherapeutic 

timeframes are generally not applied as strictly today as before. Four out of five 

therapists have experience of working with other methods of therapy than the 

psychodynamic, which may affect their approach to the end of the therapy 

session.                 

 

Keywords:  

Termination, psychotherapy session, frame, time.  
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1 Inledning 

Inom den psykoanalytiska och psykodynamiska skolbildningen är den 
psykoterapeutiska ramen ett centralt begrepp. Relationen mellan patient och 
psykoterapeut äger rum inom givna ramar, där tiden och tidshållningen ingår. 
Litteratursökningar i databasen PsycINFO (Bilaga 1) visar att tidigare 
psykoterapiforskning på temat avslut till största delen rör avslutet av en 
terapibehandling som helhet. Endast ett fåtal studier fokuserar på avslutet av den 
enskilda terapitimmen. Avslutet av en terapitimme innebär en separation för både 
patient och psykoterapeut. Om hur denna separation upplevs och hanteras av 
psykoterapeuten finns förvånansvärt lite forskning. Syftet med studien är att 
undersöka hur psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter förhåller sig till den 
psykoterapeutiska ramen med fokus på tidsdimensionen i avslutet av 
terapitimmen.   

2 Bakgrund 

2.1  Den psykoterapeutiska ramen 

Sigmund Freud konstruerade den psykoanalytiska situationen som ligger till grund 
för den psykodynamiska psykoterapin. Freud (1912) föreslår ett antal tekniska 
regler och rekommendationer för hur en behandling ska gå till. Dessa lade 
grunden till den teoriutveckling som skett inom begreppet 
psykoanalytisk/psykoterapeutisk ram sedan dess. 
 
Begreppet analytisk ram beskrivs av Marion Milner:  
 

The frame marks off the different kind of reality that is within it from that which 
is outside it; but a temporal spatial frame also marks off the special kind of reality 
of a psycho-analytic session. And in psycho-analysis it is the existence of this 
frame that makes possible the full development of that creative illusion that 
analysts call the transference.  
(1952, s.183)  
 

Ramen skapar åtskillnad mellan den verklighet som finns innanför och den 
utanför. Ramens temporala – tidsmässiga och spatiala – rumsliga gränser skapar 
också den speciella typ av verklighet som kännetecknar en psykoterapitimme. Den 
psykoterapeutiska ramen gör det möjligt att undersöka vad som pågår i relationen 
mellan patient och psykoterapeut.  
 
Med begreppet ram (Langs, 1977) avses alla fysiska och psykologiska element som 
åtskiljer och avgränsar det terapeutiska samspelet från andra sociala samspel. 
Ramarna skapar det som Killingmo och Gullestad (2011, s.19) beskriver som ”ett 
psykologiskt rum som har egna mål och medel”. I rambegreppet ingår att 
terapeuten förhåller sig tekniskt neutral till patienten, vilket innebär att 
psykoterapeuten inte värderar, dömer eller tar ställning. Samtalet sker konsekvent 
på samma plats och vanligen också vid samma tid varje gång. Ramen hjälper till 
att skapa en trygg utgångspunkt för de samtal och den bearbetning som den 
psykoterapeutiska behandlingen syftar till (Killingmo och Gullestad, 2011).  
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Den psykoanalytiska ramen är en icke-process (Bleger, 1967) inom vilken den 
terapeutiska processen äger rum. Ramen är en förutsättning för den 
psykoanalytiska processen. I den psykoanalytiska ramen ingår förutom ramens 
konstanter analytikern, atmosfären och tidsfaktorer. En del av det terapeutiska 
arbetet handlar om att lösa problem som har med tidshållning, avgifter och 
avbrott att göra. Hållandet av ramen är mer en strategi än en teknik, då ramen inte 
kan hållas konsekvent konstant. Terapeuten behöver därför vara observant på de 
förändringar som sker mot konstanterna i ramen och vad som därmed blir synligt, 
till exempel brott mot den överenskomna tiden. Även smärre brott mot ramen, 
som att terapin startar eller slutar några minuter för tidigt eller för sent, påverkar 
både terapeutens och patientens strukturella utgångspunkter och förutsättningar 
för det psykoterapeutiska arbetet (ibid.).  
 
Den terapeutiska settingen (Etchegoyen 1999, s.528) måste vara fast men också 
elastisk, för att det ska vara möjligt att möta patientens önskemål och få till 
strukturella förändringar hos patienten. 

2.2  Tidsdimensionen i den kliniska situationen 

I den kliniska situationen arbetar den psykodynamiska psykoterapeuten med 
patientens inre upplevelser, behov och problem, med utgångspunkt i patientens 
anledning att söka hjälp för att må bra och fungera bättre i sitt liv. Patienten kan 
ha olika mål i psykoterapiarbetet. Det kan vara mål som rör insikt, förståelse, 
hälsa, självförverkligande eller lösning av andra problem.   
 
I Freuds arrangemang av den kliniska situationen som beskrivs av Winnicott 
(1954) nämns tolv kännetecken, varav fyra kan sägas ha med tidsdimensionen att 
göra. Kännetecken rörande tid och tidshållning; (1) Behandlingen påbörjas vid ett 
bestämt klockslag, (2) Analytikern är där på exakt tid, (3) Analytikern följer strikta 
regler för sessionens början och slut och (4) Analytikern är betydligt pålitligare än 
vad människor brukar vara i det vardagliga livet, i stort sett punktlig. Genom att 
hålla sig till ovanstående punkter om tid och tidshållning, varje terapitimme, 
skapar psykoterapeuten en förutsägbar tidsram, som ger trygghet och inbjuder till 
regression. Avslutsmomentet av psykoterapitimmen innebär att man avbryter 
samtalet och de fria associationerna, och återgår till realiteten här och nu. Övriga 
kännetecken i Freuds arrangemang, enligt Winnicott, handlar bland annat om 
rummets utformning, arvode, arbetssätt och terapeutisk hållning. 
 
Genom att starta och avsluta terapitimmen på överenskommen tid (Yariv 1999), 
oavsett vad som händer i terapin, understryker terapeuten att tiden är linjär. Så 
snart vi släpper vårt medvetande om den mätbara tiden kommer vi i kontakt med 
en helt annan tidsmässig erfarenhet, där minnesbilder öppnar sig och en del av en 
terapitimme kan upplevas som ”all tid” eller där en sekund blir en smärtsam 
evighet. Patienter som litar på sin terapeut kan inom ramen för timmen sjunka in i 
ett drömliknande tillstånd, associera fritt och få upp mer från sitt inre liv och 
uppleva evigheten i terapitimmen (Yariv 1999, s.46).  
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Avslutsmomentet i slutet av terapitimmen är komplext. Avslutet och patientens 
inställning till det består av både imaginära och verkliga element; … the termination 
of the hour is never only an Imaginary or Real event, nor is the patient´s attitude toward it only 
Imaginary or Real (Spero, 1993, s.139).  
Såväl psykoterapeut som patient förväntas följa de tidsramar som man 
tillsammans kommit överens om (Sigrell, 2000). I psykodynamisk psykoterapi är 
tidsaspekten att betrakta som en viktig realitet. Den tid psykoterapeuten har till 
sitt förfogande har vid varje tillfälle ett slut. Det är därför av betydelse att 
undersöka hur psykoterapeuter intresserar sig för och förhåller sig till den 
psykoterapeutiska ramen med fokus på tidsdimensionen i avslutet av 
terapitimmen. Terapeutens teoretiska metodkunskaper sätts på prov i den kliniska 
situationen när en psykoterapitimme ska avslutas. I varje terapitimme finns 
överenskommelsen om tiden med, som en realitetsgräns för båda parter.  
 
Begreppet rambrott innefattar agerande som bryter mot den överenskommelse, 
det behandlingskontrakt, som gjorts upp mellan psykoterapeut och patient. 
Begreppet handlar även om implicita, outsagda förhållanden mellan patient och 
psykoterapeut. Att begå ett rambrott handlar i det terapeutiska arbetet inte om att 
göra rätt eller att göra fel. Genom att i terapin uppmärksamma och tolka 
rambrottet kan terapeuten göra omedvetet material synligt och återupprätta ramen 
(Künstlicher 1998).  

2.3  Samspelet mellan patient och psykoterapeut 

I en psykodynamisk psykoterapi sker ett samspel mellan patient och 

psykoterapeut, som påverkas av såväl tidiga som nuvarande relationer i patientens 

liv. Genom att undersöka det som sker mellan terapeut och patient, blir patientens 

förhållningssätt och relationer till andra människor och omvärlden synliga och 

möjliga att arbeta med. Samspelet kan förstås med hjälp av begreppen överföring 

och motöverföring.  

 

Överföring innebär (Killingmo och Gullestad, 2011) att omedvetna hållningar 

knutna till inre representationer av personer från patientens förflutna, ofta 

föräldrar eller syskon, aktiveras. Dessa förskjuts till patientens inre bild av 

terapeuten och den terapeutiska relationen. Därmed sker en sammanblandning 

och en falsk förbindelse uppstår mellan en objektrepresentation från det förflutna 

och terapeuten. Patienten handlar och uppfattar i den terapeutiska relationen som 

i den tidigare relationen. Överföring innebär en regression i patientens 

realitetstestande förmåga, där terapeuten får tillgång till patientens psykiska 

realitet. Genom att det förflutna blir emotionellt levande i nuet får terapeuten 

möjlighet att analysera infantila konflikter och relationsmönster vid deras 

tillkomst. Det är just detta som utgör grunden för att utnyttja överföringen 

terapeutiskt.   

 

Patientens överföring kommer oundvikligen att ge upphov till motöverföring från 

terapeuten. Motöverföring (ibid., 2011) är terapeutens känslomässiga reaktion på 

det som patienten omedvetet förmedlar. I den tidiga psykoanalysen sågs 
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motöverföring som ett hinder, idag ses den som ett kliniskt instrument. Genom 

att betrakta sina egna känslor som information får terapeuten veta vad patienten 

omedvetet kommunicerar. Motöverföring är en form av press, där patientens 

omedvetna avsikt är att framkalla denna reaktion hos terapeuten. Genom att 

använda motöverföringen kan terapeuten fånga in den omedvetna dynamiken. 

För att använda motöverföringen som ett instrument behöver terapeuten växla 

mellan upplevelse och reflektion.  

 

Patientens omedvetna kan impulsivt komma till uttryck i slutet av timmen 

(Gabbard, 1982). Det sista patienten säger innan den går, patientens ”exit line”, 

kan ha stor betydelse för terapiprocessen. Detta eftersom slutorden innehåller 

sådant som patienten inte har möjlighet säga när den sitter i stolen. Det är viktigt 

att terapeuten uppmärksammar det som sägs, då det inte är troligt att patienten tar 

upp ämnet igen vid nästkommande timme. Anledningen till att det sägs när 

patienten lämnar terapeuten är att patienten vill hålla ämnet utanför terapin. Vissa 

patienter säger något speciellt när de lämnar terapeuten, som hänger samman med 

en fantasi om att relationen med terapeuten fortsätter utanför timmen. 

Avslutsorden kan, medvetet eller omedvetet, vara utformade för att skapa ett 

speciellt känslomässigt tillstånd hos psykoterapeuten. Det kan handla om att skapa 

samma ångest, ilska, avund eller ledsamhet som patienten själv upplever när den 

går. Genom att försöka få psykoterapeuten att fortsätta tänka på patienten, vinner 

patienten i fantasin över den fasta ramen i timmen, som innebär att tiden är slut. 

Gabbard ser avslutsorden som ett uttryck för hög överföring, där en känsla som 

legat latent under timmen plötsligt kommer fram när patienten ska gå. 

Avslutsorden kan också vara ett försvar mot överföringskänslan som blir manifest 

när det är dags att gå. Avslutet är en separation även för psykoterapeuten. Särskilt 

före längre uppehåll kan psykoterapeuten agera ut sina motöverföringskänslor 

kring separationen genom att ändra sitt vanliga sätt att avsluta timmen. 

 

Mötena och avskeden präglar överföringslänken på ett grundläggande sätt. I 

överföringen återupplever analysanden ångesten för att vara avskild och ensam, i 

synnerhet vid avbrotten för timmen och veckan, liksom det annalkande slutet på 

analysen. Detta formuleras av Quinodoz (1996, s.268) på följande sätt: ”[…] 

ångesten att bli avskild och lämnad ensam är en universell känsla, knuten till våra 

villkor som människor.”  

 

2.4 Tidigare forskning 

Litteratursökningar har gjorts i databaserna Medline, PsycINFO och 

Psychoanalytic Electronic Publishing och på Google Scholar. Sökningar har gjorts 

på orden ”terminate”, ”termination”, ”termination behaviors”, ”time”, ”time 

factors”, ”therapy ending”, ”session-endings”, ”therapy session”, "psychotherapy 

session", "counseling session", ”psychoterapeutic processes”, "frame" och 

"boundaries". 

Vid sökningarna framkom ett begränsat antal studier på området.  

Se Bilaga 1. 
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2.4.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Bhatia & Gelso visar i en studie (2017) där 233 terapeuter deltog att 

psykoterapeutisk allians och relationen mellan psykoterapeut och patient under 

avslutningsfasen av en psykoterapi är viktiga för behandlingens resultat. 

Undersökningen visar att arbete med överföring mellan psykoterapeut och patient 

är en särskilt viktig del av behandlingen för patienter som är känsliga för förluster. 

 

2.4.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Forskningen om avslutet av psykoterapitimmen representeras av forskare som 
Gans, 2016; Bhatia & Gelso, 2017; Hilsenroth, 2017; Bass, 2009. De finner i sina 
studier att betoningen ligger starkt på inledningen av psykoterapitimmen och 
beskriver detta med ord som ”konstigt”, ”förvånansvärt”, ”förbryllande” och 
”uppseendeväckande”. Dock kommer inga vetenskapliga studier med några 
ledtrådar eller slutsatser till varför fokus hos terapeuten ligger så starkt på 
inledningen och inte på avslutet av terapitimmen. Gans (2016) kommer i sin 
studie fram till att avslutet av terapitimmen är en spontan och oförutsägbar 
interaktion mellan psykoterapeut och patient. Båda parters personlighet, 
utvecklingsnivå och historia - särskilt rörande anknytning, förlust och separation- 
påverkar avslutet av timmen. Även terapeutisk allians, överföring - motöverföring 
och hur väl psykoterapeuten känslomässigt kommit i kontakt med patienten under 
timmen påverkar avslutet.  
 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 
förhåller sig till den psykoterapeutiska ramen med fokus på tidsdimensionen i 
avslutet av terapitimmen.   
 
Frågeställningar: 

Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med andra terapeuter 

om? 

 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Studien bygger på intervjuer med fem legitimerade psykoterapeuter med 
psykodynamisk inriktning, två kvinnor och tre män i åldern 50-61 år. De 
intervjuade arbetade kliniskt på samma psykoterapimottagning. Tre är 
socionomer, en är psykolog och en har yrkesexamen som mentalskötare. 
Deltagarna har varit legitimerade psykoterapeuter mellan fem och elva år. Tre är 
även utbildade handledare. Två är certifierade EMDR-terapeuter (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) och en genomgår utbildningen. En är utbildad 
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familjeterapeut. Urvalet gjordes genom muntlig förfrågan vid besök på 
mottagningen, samtliga tillfrågade valde att medverka i studien.  
 

4.2 Datainsamlingsmetoder  

Intervjuerna genomfördes som strukturerade intervjuer utifrån kvalitativ 

forskningsmetod. Intervjuerna spelades in på en iphone 6 med hjälp av 

programmet Awesome Voice Recorder. Därefter transkriberades de inspelade 

intervjuerna ordagrant.  

  

Intervjufrågorna har sin teoretiska bakgrund i den psykoanalytiska och 

psykodynamiska skolbildningen. Tidigare psykoterapiforskning på ämnet avslut 

handlar huvudsakligen om avslutet av en terapi som helhet. Det är därför av 

intresse att undersöka avslutet av den enskilda terapitimmen. Frågorna 

formulerades för att få djupare kunskap om hur verksamma terapeuter förhåller 

sig till och arbetar med tidsdimensionen i avslutet av terapitimmen. Intervjuguiden 

består av sexton frågor som kategoriserades under fyra frågeställningar. 

 

Frågeställningar: 

(a) Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

(b) Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

(c) Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

(d) Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med andra 

terapeuter om? 

Intervjuguiden bifogas uppsatsen (Bilaga 2). 

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

Studien har en hermeneutiskt ansats vilket innebär att det empiriska materialet 
tolkats utifrån författarens förståelse och beteendevetenskapliga tradition. De svar 
som framkom i intervjuerna jämfördes med varandra och citat med samma eller 
näraliggande innehåll grupperades. Ett exempel på ett särskilt belysande citat är en 
beskrivning av avslutet som ”Att dö en smula”. Ett annat exempel när det gäller 
tillämpning av tidsramen är "... jag tror inte alls att det är lika strikt som 
timglaset...”. En mind map användes i arbetet med att urskilja och gruppera 
intervjusvaren. Genom denna mind map växte innehållet fram i form av olika 
teman under respektive frågeställning. Samtliga teman bedömdes vara relevanta 
för frågeställningarna.      
 
I bearbetningen av materialet kontrollerades att alla intervjupersoner fått lika 
mycket uppmärksamhet. Intervjusvar som inte bedömdes ha med frågan att göra 
togs bort. Även intervjusvar som inte var sammanhängande, möjliga att tolka eller 
tolkningsmässigt låg nära ett citat, som bedömdes ha tydligare nyanser, sorterades 
bort. Resultatet i form av olika teman sammanställdes under de fyra 
frågeställningar som var utgångspunkt i intervjuerna och presenteras under 
rubriken Resultat.    
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4.4 Genomförande 

Hösten 2016 arbetades en forskningsplan fram. Forskningsplanen ligger till grund 
för studien och innehåller den intervjuguide med sexton frågor (Bilaga 2) som 
intervjuerna bygger på. Fem psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 
intervjuades under perioden december 2016 till januari 2017. Intervjuerna 
genomfördes på psykoterapeuternas mottagning och var cirka en timme långa. 
Efter genomlyssning transkriberades, genomlästes och bearbetades innehållet 
under perioden januari till mars 2017. Teman som är representativa för 
intervjuerna sammanställdes till ett resultat. Studien presenterades på ett 
seminarium i april 2017. Därefter eftersöktes ånyo empiriska vetenskapliga och 
erfarenhetsbaserade studier, senast i maj 2018. Rapporten har färdigställts under 
perioden juni 2018 till september 2019, med avsikt att publiceras hösten 2019. 
 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Forskningsetiska principer har tillgodosetts (Vetenskapsrådet 2011). Innan 

intervjuerna genomfördes informerades respondenterna muntligen om syftet och 

frågeställningarna i studien och hur materialet kommer att användas och att det 

kommer att destrueras efter att uppsatsen examinerats. De fick veta att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 

utan att behöva ange något skäl och att deras anonymitet skyddas. Författaren har 

valt att inte beskriva vare sig respondenterna eller mottagningen närmare för att 

minska möjligheten till identifiering. Eftersom respondenterna arbetade på samma 

mottagning och kände till studiens förutsättningar går det inte att utesluta att de 

kan känna igen varandra. Tiden mellan intervju och publicering av uppsatsen är 

över två år, vilket kan antas göra frågan om vilka personer som deltagit mindre 

intressant. Respondenterna kan uppleva att de blir ensidigt citerade, att urvalet av 

citat borde ha gjorts på ett annat sätt eller att citaten är missvisande och att 

förtydligande eller klargörande av dem borde ha efterfrågats. Detta är en risk som 

föreligger i all denna typ av forskning. 

 

6 Resultat 

Resultatet av studien presenteras utifrån de frågeställningar som legat till grund för 
intervjuerna och de underliggande teman som arbetades fram från intervjusvaren. 
Detta visas i sammanställningen nedan. Psykoterapeuternas förhållningssätt till 
avslutet av terapitimmen illustreras genom belysande citat. Psykoterapeuterna 
benämner motparten i samtalen omväxlande som patient, klient och konfident. 
Författaren har valt att använda benämningen patient eftersom den är mest 
förekommande.   

 

 Tabell 1. Studiens frågeställningar och teman. 

(a) Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

6.1.1    Att förbereda avslutet 

6.1.2    Så formulerar sig psykoterapeuterna 

6.1.3    Relationen till klockan 
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(b) Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

6.2.1    Tidsramens tillämpning 

6.2.2    Rambrott 

6.2.3    Självrannsakan 

6.2.4    Tidsdimensionen som ett skydd 

6.2.5    Eklekticism 

(c) Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

6.3.1     Så påverkas psykoterapeuten av patientens känslor 

6.3.2     Med specifik koppling till psykoterapeuten som person 

6.3.3     Med specifik koppling till patienten som person 

(d) Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med andra 

terapeuter om? 

6.4.1      Handledning 

 

6.1 (a) Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

6.1.1 Att förbereda avslutet 

Fyra av de fem intervjuade psykoterapeuterna förbereder sina patienter på att det 

snart är dags att avsluta, ett par minuter upp till 10–15 minuter innan, beroende på 

vad det är för patient och hur innehållet i terapitimmen ser ut. Varför man väljer 

att förbereda patienten på avslutet beskrivs bland annat på följande sätt: 

Det här med att säga att nu är tiden slut, det blir så abrupt. Jag tycker om att ge folk lite 

möjlighet att säga någon sista grej. 

 

Det finns ju med i min tradition, att vilja visa på möjligheterna att det som kommer upp i slutet 

av samtalet är någonting som konfidenten kan återkomma med nästa gång vi ses. Någon slags 

frustrationstolerans… en ingång till erfarenheter av separationer. 

 

Att vara i det här starka till att helt plötsligt säga hej då och avsluta, det behöver ju jag också, 

och vem vet, ibland kanske det är mera för mig än för den som sitter i stolen mitt emot. 

 

Den av terapeuterna som inte påminner patienterna om det stundande avslutet 

menar att det finns de patienter som vill bli varskodda, men att det finns ett värde 

i att befinna sig i situationen som den är där och då: 

Det är inga förberedelser, inte så att jag säger att det är tio minuter kvar som vissa vill, nu går 

vi ner för landning... När det är dags så är det dags. 

 

Samma terapeut ser den tidsmässiga ramen som en grundläggande förutsättning i 

terapin – ett slags realitetsprincip:  

...även ifall det kan vara situationer där man kan tänka, här kanske man av ren 

medmänsklighet skulle kunna sitta fem, tio minuter till, men nu är det här psykoterapi och vi 

jobbar i ett sammanhang där vi har patienter som väntar. Det är ett löpande band. Det är en 

realitet.  
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Den psykoterapeuten menar att det är möjligt att vid nästkommande tillfälle 

återkoppla om patienten haft svårt att avsluta timmen. 

  

6.1.2 Så formulerar sig psykoterapeuterna 

Samtliga intervjuade psykoterapeuter verkar säkra på vilka ord de väljer för att 

avsluta terapitimmen. Orden och ordföljden är olika men själva attityden till 

avslutet av timmen tenderar att beskrivas med negativt laddade ord som ”tvärt”, 

”abrupt” och ”plötsligt”. Tre av psykoterapeuterna förbereder sina patienter när 

ett par minuter återstår med korta fraser som: ”Nu får vi börja avrunda”, ” Nu 

behöver vi avrunda” och ”Nu ska vi strax avsluta”. Den av terapeuterna som inte 

förbereder på avslutet, säger ”Vi får stanna där”.  

 

En terapeut brukar, framförallt vid kortare terapier, ta några minuter för att göra 

en avslutande sammanfattning av timmen: 

När du började samtalet idag, så sa du såhär, hur känns det nu? Hur ser det ut nu? Så att jag 

påminner lite om inledningen av samtalet. 

 

Samtliga terapeuter beskriver fenomenet ”timing”, att man väntar in en tystnad 

eller ett avbrott i det patienten talar om. Man visar respekt och vill inte avbryta 

mitt i en mening eller association, utan väntar in rätt tillfälle för avslutet.  

Det gäller ju att hitta någon form utav timing, att ändå försöka sluta när vi ska sluta. 

 

Infinner det sig någon slags paus eller liten eftertänksamhet runt den tiden, då blir det naturligt 

så.  

 

En av de intervjuade beskriver vikten av att avslutet blir tydligt men inte bryskt 

och att det inte är nödvändigt att hålla sig till exakt klockslag: 

Så jag gör det nog på ett ganska mjukt sätt, men ändå bestämt…brukar förhålla mig lite 

flexibelt till själva tiden i den mån att jag inte bryter på klockslaget alltid.  

 

6.1.3 Relationen till klockan 

Samtliga psykoterapeuter tar upp att det i samtalsrummet finns en klocka som är 

synlig för patienten. Det visar att tiden är närvarande och att patienten också får 

ha koll på tiden och en del av ansvaret: 

Jag har en liten klocka där, vissa tittar ju inte, men andra gör det och ser att nu är vi på väg att 

ta slut... han säger att det blir så tvärt. Då säger jag "vi har en klocka där"… Det är också 

att lägga över, det handlar om någon form utav ansvar, vilket ansvar tar jag och vilket ansvar 

tar patienten.  

 

När jag gick utbildningen pratade man om att man inte ska ha en klocka så att konfidenten 

kan se. Det här mer strikta. Då tänkte jag, varför ska inte hon få ha koll på tiden precis som 

jag? Det är väl ett vuxet sätt att ta ansvar för sig själv, så då skaffade jag den klockan. 
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Är någon orolig för klockan och orolig för att bli avbruten abrupt, vill jag gärna vara hjälpsam. 

Om de vill kan de se klockan jag har där borta på bordet, om de inte vill att jag plötsligt ska 

säga ”nu ska vi avsluta för idag”.  
 

6.2 (b) Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

6.2.1 Tidsramens tillämpning 

Ramen beskrivs av terapeuterna som en verksam del i behandlingen, den är en del 

av det terapeutiska kontraktet och står för trygghet, stabilitet och regelbundenhet: 
Reglerna, jag kom att tänka på den här bilden av ett experiment på en skyskrapa i New York, 

där man lät ett antal barn leka på toppen av en skyskrapa där de tagit bort staketet. Barnen 

lekte bara precis inne i mitten av den. Sen när de satte upp staketet igen så sprang de kring 

hela. Så jag tänker att det är någon slags skyddsmekanism, vet man tiden, så kan man 

använda sig av den på ett bättre sätt. 

Jag är ganska fast förankrad i ett ramtänk utifrån en psykodynamisk traditionell hållning, att 

det här är tiden vi har, den har flera funktioner, tid är en del av ramen... För mig är det viktigt 

att den andra uppfattar att ramen är fast… 

De intervjuade psykoterapeuterna delar inställningen att de psykoterapeutiska 

tidsramarna i allmänhet inte tillämpas lika strikt bland psykoterapeuter inom 

psykodynamisk terapi idag som tidigare:  
Jag tror att det finns en rörelse från att vara väldigt strikt till att vara lite mer flexibel... det är 

också en arbetsmiljöfråga.  

... jag tror inte alls att det är lika strikt som timglaset... jag tror att den absoluta majoriteten är 

väldigt noga med att hålla tiden, även om det blir lite mer ungefärligt.  

Jag tror att jag tillhör de mer rigida… jag tänker att man i den psykoanalytiska eller 

psykodynamiska traditionen jobbar mer med ramar och kring det som sker runt... därför 

kanske man är lite mer fyrkantig generellt. 

6.2.2 Rambrott 

Terapeuterna visar att rambrott inte handlar om att göra rätt eller fel - utan att det 

handlar om att göra en tydlig avvikelse från den överenskommelse man har i 

behandlingskontraktet och hur man hanterar avvikelsen. Terapeuterna ger 

exempel på situationer där de upplevt att brott mot de tidsmässiga ramarna har 

haft en positiv inverkan på patienten och terapin. Likväl finns det farhågor för att 

ett sådant rambrott kan ha negativ inverkan på terapin och relationen till 

patienten.  

Det här som jag lärde mig på min grundutbildning, om vikten att hålla ramarna väldigt 

noggrant. Och sen har jag då hört många människor prata om såna terapier, som har blivit 

väldigt dåliga för dem, där de känt sig väldigt avvisade. Att det ibland är avbrottet eller avstegen 

på något vis har blivit viktigast, för det kan några säga. 
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Att patienten känner sig trygg med att den där gången som det blev så väldigt svårt, då kunde 

jag få sitta kvar i stolen ett par minuter. Då fortsatte vi inte prata, utan då hade vi fokus på att 

bara sitta med bägge fötterna i marken och andas så lugnt som möjligt. 

Vi har en ram som vi ska hålla oss till. Det är också för att vara ett exempel på att man ska 

kunna säga nej och avsluta saker. Så om jag för mycket drar över, så är det ju inte en förebild. 

Om man har dragit över tiden och de börjar ursäkta sig, för det finns ju människor som gör det 

också, så säger jag det är mitt ansvar att jag håller i tiden. 

Terapeuterna betonar tidsramens funktion men pekar också på möjligheten att 

som terapeut tänka kring och kunna använda sig av ett brott mot tidsramen: 

Du får ha i beaktande att för mig är det inte så allvarligt, rambrott är ganska snarlikt andra 

typer av händelser i terapin där det inte blir som planerat eller överenskommet, eller när man lite 

kommer på kant med varandra. 

…det här bryter mot vårt sätt att arbeta, vår överenskommelse, metoden. Och använda mig av 

det. Då är det bra att definiera och formulera som ett rambrott. Kanske inte alltid för patienten, 

utan mer för mig själv. 

En av terapeuterna framhåller vikten av, och ger ett exempel på, att när rambrott 

sker så tydliggörs detta: 
… då har jag gjort någon slags ny överenskommelse och sagt "nu ser jag att vi egentligen bara 

har några minuter kvar. Men för mig känns det som att det vi är inne på nu är väldigt 

viktigt.... är det okej för dig om vi drar över tio minuter?" Men det händer väldigt sällan. 

6.2.3 Självrannsakan 

Två av de intervjuade terapeuterna beskriver en form av självrannsakan och 

sökande efter mening då man har dragit över tiden med en patient. Att dra över 

tiden upplevs inte vara något i sig problematiskt, så länge man själv lägger märke till 

det och undersöker anledningen till det. Terapeuterna beskriver hur de, i enlighet 

med psykodynamisk psykoterapi, undersöker och reflekterar över sitt eget 

förhållningssätt när de bryter mot tidsramen. Självrannsakan och sökandet efter 

mening hos sig själv tycks ligga närmre till hands, än att man på ett negativt sätt har 

påverkats av den terapeutiska situationen eller patienten: 

 
Drar jag över mer, fem minuter, då är det ju nånting jag behöver gå tillbaks till mig själv och 

fundera kring, vad var det som? Vad gör jag här? Varför agerar jag som jag gör, varför tillåter 

jag det här, vad var det vi var i? Hur ser kontakten ut över tid, vad är det för relation vi har? 

Det finns många frågor i den där lilla sekvensen. 

Innan man började prata om motöverföring på något vettigt sätt, då tänkte man att väcks det 

känslor hos mig, ... vinglar jag på ramen, eller på avslutet, så är det något som är problem ... 

som inte jag har jobbat igenom eller som är färdigt eller som händer med mig. 
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Ett par av terapeuterna beskriver även komplexiteten i att känna lättnad när en 

terapitimme är slut. Att som psykoterapeut känna den typen av oönskade 

lättnadskänslor över att en timme är slut, väcker känslor av skam och skuld. Det 

är noterbart att de intervjuade i samband med reaktionen inte tar upp att timmen 

kanske varit svår eller utmanande: 
Ibland så kan det ju väcka en lättnad. Det är mer problematiskt att stå ut med den känslan 

och förstå den eftersom den kan kännas så oönskad.  

Ibland så kan jag också känna osch, äntligen är den här timmen slut… då blir det lite 

skuldkänslor som dyker upp, så får man väl inte tänka eller? 

6.2.4 Tidsdimensionen som ett skydd 

I slutet av timmen händer det att patienten säger något som av terapeuten upplevs 

som stort, svårt eller oväntat, som en form av motstånd, i skydd av de få minuter 

som finns kvar. Att patienten använder sig av tidsdimensionen som ett skydd, 

visar på styrkan i den psykoterapeutiska situationen, och att patienten förlitar sig 

på att terapeuten kommer att hålla tidsramen oavsett vad som sägs: 

 Man kan ibland tycka att först har det liksom gått massor med tid… och precis innan det är 

dags att gå säger patienten "du", jag tror till och med att de kastar en blick på klockan sådär 

och säger "du, jag ser att vi har inte så lång tid kvar men det här”. 

 

Tidsramen kan också vara ett skydd för psykoterapeuten. För psykoterapeuten 

innebär tidsbristen ett motstånd, ett skydd och en möjlighet att själv ta upp frågor 

av vikt: 
Jag vet att det är slut efter 45 minuter och då vet jag att om jag vill släppa en liten bomb, då 

kan jag göra det fem minuter innan det är slut... på det viset är det ett skydd. 

6.2.5 Eklekticism  

Fyra av de fem intervjuade terapeuterna har även erfarenhet av att arbeta med 

andra terapimetoder än den psykodynamiska. De har därmed möjlighet att 

använda den teori eller metod, som de anser passa patientens behov bäst: 
Jag tror att jag var mycket striktare i början av min tid… det kanske beror på att jag jobbar 

med lite olika metoder. 

En av terapeuterna säger att det inte bara finns ett sätt att bedriva psykoterapi på 

eller hålla i ramarna. Det beror på vilken typ av kontakt det handlar om, om det är 

en kortare terapi med en patient som är i kris eller en långvarig psykodynamisk 

psykoterapi för att komma till rätta med personlighetsrelaterade problem. 

 Det finns inte ett sätt att bedriva psykoterapi på, eller hålla i ramarnas betydelse… Har jag en 

kortare kontakt på tio, femton samtal utifrån en företagskund som kommer i en krissituation, 

då jobbar jag annorlunda än om jag har någon som har sökt hit själv för att gå i en långvarig 

psykodynamisk psykoterapi. 
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Två av de intervjuade är certifierade EMDR-terapeuter och en tredje är under 

utbildning. Under intervjuerna är det bara en av psykoterapeuterna som nämner 

EMDR, och att avslutet av en sådan timme följer en speciell metodik: 
Det beror på vad det är för typ av terapi man bedriver. Jag jobbar ganska mycket med 

EMDR… då jobbar man med ögonrörelser och behöver göra vissa saker innan man kan 

avsluta.  

På en direkt fråga om psykoterapeuten också förvarnar i slutet av en 

psykodynamisk psykoterapitimme blir svaret ”Ja, jag försöker det!” 

Den som är utbildad familjeterapeut upplever att det finns skillnader i synen på 

ramen vid jämförelse mellan psykodynamisk psykoterapi och familjeterapi. Inom 

familjeterapi finns traditionellt en större flexibilitet: 
Jag är ganska fast förankrad i ett ramtänk utifrån en psykodynamisk traditionell hållning. Det 

här är tiden vi har, den har flera funktioner, tid är en del av ramen. Och funktionen för den är 

skapandet av trygghet här i rummet, men också i relationen oss emellan …. Sen kommer jag från 

en annan bakgrund som familjeterapeut, där hävdar man det inte alls på samma sätt, även om 

man jobbar individuellt. Många kan vara förankrade i den terapeutiska ramen, men jag tror att 

det finns traditionellt en större flexibilitet i hur ett samtal kan gå till och formen för det än i 

psykodynamisk psykoterapi. 

Psykoterapeuterna är eniga om ramens funktion, som ett tekniskt redskap i den 

psykoterapeutiska behandlingen. Ramen är en stabil utgångpunkt i förståelsen för 

hur den psykodynamiska psykoterapeuten arbetar med omedvetet material. 

Upplevelsen av att man idag är mindre teoretiskt noggrann i den tekniska 

tillämpningen kan ha flera orsaker. Den psykodynamiska psykoterapin påverkas 

sannolikt av andra psykoterapiformer, där man inte är lika strikt, och som ligger 

närmare ett vanligt samtal. Ingen av de intervjuade terapeuterna benämner sitt 

arbetssätt som eklektiskt eller integrativt. Det framgår heller inte i intervjuerna 

varför fyra av de fem terapeuterna väljer att förvarna sina patienter om avslutet på 

timmen. Det kan vara hämtat från någon annan terapimetod eller teori likväl som 

det kan bero på personlig erfarenhet. 

6.3 (c) Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos 

terapeuten? 

6.3.1 Så påverkas psykoterapeuten av patientens känslor 

Terapeuterna beskriver hur komplext det kan vara att i slutet på terapitimmen 

möta tecken på ångest och starka känslor från patienten. Ångesten kan förstås 

som uttryck för patientens aktuella problematik och personlighetsrelaterade 

sårbarhet. Vanliga känslor som aktualiseras hos patienter i samband med avslutet 

av terapitimmen har med separation, avvisande, frustration och lättnad att göra. 

Det är terapeutens ansvar och uppgift att i avslutet förhålla sig till det som 
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kommer upp, och att komma till tals med patienten på rätt nivå i förhållande till 

patientens problematik: 

 Att avsluta, det är ju en grannlaga uppgift, ibland så är man uppe mitt i någonting som gör att 

det är svårt… det är komplext på så många olika sätt. 
Det är signifikant för det terapeutiska arbetet att det är någon slags känsla som väcks i 

avskedet, avslutet... det blir lite ledsamt att skiljas åt. Att dö en smula.  

Är det någon som har svårt med avslut, så visar det sig ofta i den där lilla mikrosituationen, att 

det väcker känslor när slutet är här. 

6.3.2 Med specifik koppling till psykoterapeuten som person 

De intervjuade psykoterapeuterna ger exempel på hur de i avslutet på 

terapitimmen kan bli påverkade av dynamiken, och hur de kan agera:  

Jag kan ju tänka när jag själv drar över att det drar igång mina egna knepigheter kring 

separation på olika sätt. Eller ibland att nån lyckas eller faktiskt får igång mitt känslosystem. 

 

I en psykodynamisk psykoterapi observerar psykoterapeuten sina egna 

motöverföringskänslor, och kan använda dem för att tolka det som händer i 

samspelet med patienten. Genom att tolka motöverföringen är det möjligt att 

upptäcka vem psykoterapeuten blir för patienten.  Tre av de intervjuade ger 

exempel på motöverföringskänslor i avslutet av terapitimmen. En av dem 

beskriver det på följande sätt: 

Man kan bli lite mer mammig och varsam, …nån lyckas eller faktiskt får igång mitt 

känslosystem.  

 

Ibland så kan det ju verkligen kännas som en slags ömmande, vårdande känsla, som följer med 

ut igenom rummet, ut i korridoren till den som går… att jag också vill skicka med just det, vi 

ses nästa vecka, tiden är på vår sida. 

 

6.3.3 Med specifik koppling till patienten som person 

Terapeuterna ger exempel på hur de upplever att en patients strukturella styrkor 

och svagheter inom personligheten manifesteras i avslutet av timmen. Till 

exempel kan en neurotiskt strukturerad patient ha lättare att avsluta en 

terapitimme än en patient med annan problematik: 
Personer som har större förmåga att reflektera och ett högre fungerande, om man är mer 

neurotiskt strukturerad. Då har man oftast en större möjlighet att avbryta en timme... det är 

personer som sitter och gråter in i det sista och sen samlar de ihop sig och det är inga problem. 

Extra hänsyn kan behöva tas till den som har en narcissistisk problematik och 

riskerar att känna sig avvisad och kränkt i avslutet: 

Om man har mer narcissistiska behov och drifter, då kommer det ju ofta vara lite svårare att 

avsluta för man vill inte bli avslutad, det tillhör problematiken.  

Den som har en generell ångestproblematik och/eller erfarenhet av svåra 

separationer kan i avslutet behöva hjälp med att reglera sin ångest: 
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… människor med tidiga separationsupplevelser, det behöver inte vara en borderline-

personlighetsstörning för att man ska uppleva avvisanden som svårare. 

Det finns andra som är ångestfyllda, där man har jobbat med; ”hur kommer det kännas när du 

går härifrån?” 

6.4  (d) Är avslutet av terapitimmen ett område som man 

kan prata med andra terapeuter om? 

6.4.1 Handledning 

Avslutet av terapitimmen är inte något som de intervjuade psykoterapeuterna 

brukar prata med andra terapeuter om. Handledning, enskilt eller i grupp, är ett 

vanligt inslag i arbetet som psykodynamisk psykoterapeut och skulle kunna vara 

en plats för detta. I handledningssituationen finns möjlighet att ta hjälp av en 

erfaren kollega och prata om svårigheter i patientarbetet. Två av de intervjuade 

terapeuterna menar att avslutet av terapitimmen inte är något som 

problematiseras:  
Det är sällan i kollegial handledning som det kommer upp, vare sig från mig eller någon annan… 

jag tror att det kanske är underbetonat.  

Kanske tar man för givet att man utvecklar något arbetssätt, så tänker man kanske att alla 

andra kanske gör lite likadant. Det är som att det inte problematiseras. Däremot kan det nog 

kommenteras. "Jag satt tio minuter över tiden här", för att få bekänna sina synder, lätta sitt 

hjärta. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Författaren har bedömt den kvalitativa forskningsintervjun som lämplig för att 

uppfylla syftet och besvara frågeställningarna i studien. Den kvalitativa metoden är 

lämplig, när man vill skapa ny kunskap och fördjupad mening genom att skilja ut 

det som är betydelsefullt från det som är trivialt (Fejes & Thornberg 2015). 

Respondenterna har varit fria att använda egna ord och uttrycka sig så som de 

önskar. Intentionen har varit att alla intervjuade psykoterapeuter ska komma till 

tals och att de citat som valts ut ska göra intervjuerna rättvisa. När oklarheter 

uppstått kring en fråga, har denna enkelt kunnat upprepas eller förtydligas. Den 

kvalitativa ansatsen erbjuder en öppenhet i svarsmöjligheter, och därför skulle 

sannolikt intervjuer med andra terapeuter gett ett annat resultat. Allt eftersom 

intervjuerna genomfördes har även författaren fördjupat sina kunskaper om synen 

på de terapeutiska ramarna och avslutet av terapitimmen. 

Abstraktionsnivåerna växlar i intervjuerna mellan det konkreta och abstrakta, och 

detta har medfört en svårighet i arbetet med att tolka materialet. Det tycks ibland 

finnas en sammanblandning mellan begreppen psykoterapeutisk ram och tidsram, 

där det är svårt att avgöra om begreppet avses som metafor eller som 

arbetsredskap. Begreppen kan även användas synonymt för varandra.  
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Inom hermeneutisk forskning saknas en generell arbetsmodell och arbetsgång när 

det gäller analys- och tolkningsprocessen (Westlund, 2015). Detta eftersom 

forskare har olika förförståelse och ingång till materialet. Forskare kan välja olika 

angreppssätt för att tolka och förstå det empiriska materialet: Förståelsens väg är i 

många stycken unik, inte minst beroende på att forskarens individuella livshistoria vid den tid 

då tolkningen gjordes spelar roll (ibid. s, 80).  

 

Hur kan författaren ha påverkat resultatet? Behov och önskningar att försöka 

förstå hur andra terapeuter hanterar och upplever avslutet av terapitimmen beror 

sannolikt på egna svårigheter att ibland avsluta en terapitimme. Författaren har 

själv reflekterat över att ”temperaturen” i avslutet av terapitimmen ofta är hög, 

och ibland känt sig lockad att sänka denna genom att t ex säga ”nu har vi bara 

några minuter kvar”. I psykoterapihandledning har författaren fått rådet att hålla 

på tidsramarna.  

 

Inför studien gjordes ett bekvämlighetsurval där tänkbara terapeuter tillfrågades 

om möjlighet att ställa upp på en intervju. Alla terapeuter arbetade på samma 

mottagning, det är därför möjligt att de har utvecklat en liknande samsyn, som en 

del av sitt förhållningssätt till tid och avslut av terapitimmen. Urvalet är inte 

representativt för hela populationen av psykodynamiska psykoterapeuter (Fejes & 

Thornberg, 2015), då andelen som är handledarutbildade och EMDR-orienterade 

är betydligt högre än i den genomsnittliga populationen. EMDR-metoden skiljer 

sig mycket från den psykodynamiska psykoterapin när det kommer till avslutet av 

en terapitimme. Enligt EMDR Sverige (2017) arbetar man enligt metoden med 

ögonrörelser, och avslutet av en sådan timme behöver ske på ett annat sätt än i en 

vanlig psykodynamisk psykoterapi. Om, eller i så fall hur, arbete med EMDR-

terapi påverkar eller influerar respondenternas syn på avslutet av terapitimmen 

förblir i detta arbete obesvarat. Ett större antal intervjuer hade sannolikt gett 

undersökningen ett underlag som bättre representerar hur psykodynamiskt 

orienterade psykoterapeuter i allmänhet förhåller sig till tidsdimensionen i avslutet 

av timmen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

(a) Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

Fyra av de fem intervjuade terapeuterna brukar förbereda sina patienter på 

avslutet någon eller några minuter innan timmen är över. På den psykodynamiska 

psykoterapeututbildningen vid S:t Lukas utbildningsinstitut lär man sig att hålla 

tidsramen noga – att arbeta psykoterapeutiskt tills den överenskomna tiden är slut. 

Behöver patienten hjälp med t ex ångestreglering eller hjälp med att återfå 

verklighetsorienteringen i avslutet av terapitimmen, prioriteras detta framför att 

strikt hålla tidsramen. Ångesten att bli avskild och lämnad ensam är en universell 

känsla (Quinodoz, 1996), knuten till de mänskliga villkoren. Affekter som uppstår 

i samband med att bli avskild kan ge upphov till psykiska symtom och besvär som 

kan vara mer eller mindre allvarliga. Terapeuten kan agera ut sina 
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motöverföringskänslor kring separationer (Gabbard, 1982) genom att ändra sitt 

vanliga sätt att avsluta timmen. Två av de intervjuade psykoterapeuterna beskriver 

avslutet av terapitimmen med negativt laddade ord som tvärt, abrupt och plötsligt. 

Det är som att handlingen - att avsluta terapitimmen - skapar ett negativt tillstånd, 

som man kan undvika genom att förbereda patienten på avslutet. Två av de andra 

intervjuade psykoterapeuterna menar att styrkan i den psykodynamiska metoden 

är; att psykoterapi inte är ett vanligt samtal där man av ”medmänsklighet skulle 

kunna sitta fem, tio minuter till” och att metoden kan skapa ”en ingång till 

erfarenheter av separationer”.  

 

Alla terapeuterna refererar till att det finns en klocka i samtalsrummet. 

Författarens iakttagelse, som bekräftas av terapeuterna, är att det ofta rör sig om 

en klocka av mindre modell, typ väckarklocka. Klockan är placerad främst så att 

terapeuten kan läsa av den, men den är även synlig för patienten. Det verkar 

viktigt att patienten också får möjlighet att ha koll på tiden och se när avslutet 

närmar sig. Patienten får därmed möjlighet att ta en del av ansvaret för 

tidshållningen. En synlig klocka kan tyckas vara påminnelse nog om 

terapitimmens kommande avslut - men ändå väljer fyra av de fem 

psykoterapeuterna att förbereda patienten på avslutet. Frågan om klockornas 

storlek och placering är en slump eller inte lämnas obesvarad. Kanske skulle en 

större klocka störa och försvåra regressiva processer hos patienten. Så snart vi 

släpper vårt medvetande om den mätbara tiden (Yariv, 1999), vilket vi sannolikt 

lättare gör om vi inte sitter och tittar på en stor klocka, så kommer vi i kontakt 

med en helt annan tidsmässig erfarenhet, där minnesbilder öppnar sig. Klockan 

och tiden är en del av det ”konstruerade”, som de psykoterapeutiska ramarna 

(Milner, 1952) skapar – som skiljer psykoterapi från ett vanligt samtal - och som är 

grunden för det psykoterapeutiska arbetet. Klockan är inte bara ett visuellt 

hjälpmedel här och nu (i det yttre) som visar tiden, och som kan påminna både 

psykoterapeut och patient om realiteten, att terapitimmen snart är slut. Klockan 

och tiden finns också där och då (i det inre), och kan förstås som ett uttryck för 

patientens överföring och psykoterapeutens motöverföring. (Killingmo och 

Gullestad, 2011). Genom att här och nu, tillsammans med psykoterapeuten, 

komma i kontakt med svåra känslor, händelser och upplevelser från där och då, är 

det möjligt att undersöka och bearbeta dessa i psykoterapin.  

 
(b) Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

Även om terapeuterna beskriver den psykoterapeutiska ramen som en verksam 

del i behandlingen, så finns upplevelsen att tidsramarna i allmänhet inte tillämpas 

lika strikt som tidigare. Fyra av terapeuterna uppger att de brukar förbereda 

patienterna på avslutet, och att en del av deras patienter har uttryckliga önskemål 

om att bli förberedda, så att avslutet inte ska bli för plötsligt. Endast en av de fem 

intervjuade terapeuterna väljer att inte förbereda sina patienter på att terapitimmen 

håller på att ta slut. Likt Künstlicher (1998) ser den terapeuten ramen som en 

symbol för realiteten, att det finns ett avstånd och en separation som blir tydlig 

både för patienten och terapeuten, när tiden för timmen håller på att ta slut och 
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man ska skiljas åt. En annan av terapeuterna menar att påminnelsen om det 

stundande avslutet kanske mer är för terapeutens egen skull än för patientens. 

 

Vad händer i en psykoterapeutisk relation där det finns en avtalad tidsram som 

inte tillämpas? Bleger (1967) anser att även smärre brott mot ramen, som att 

terapin startar eller slutar några minuter för tidigt eller för sent, påverkar både 

terapeutens och patientens strukturella utgångspunkter och förutsättningar för det 

psykoterapeutiska arbetet. Resultatet visar att det finns erfarenheter av att 

rambrott, som har med tidsdimensionen att göra, haft en positiv effekt på terapin. 

Det finns även farhågor för att ett rambrott kan ha en negativ inverkan på såväl 

terapin som relationen till patienten. Att t ex dra över tiden är inte alltid att anse 

som ett rambrott. Att inte bry sig om överenskommelsen om tiden, eller förhålla 

sig flexibel till den, är också det en psykoterapeutisk ram.    

 

Terapeuterna beskriver att brott mot tidsramarna leder till självrannsakan och 

sökande efter mening. De intervjuade psykoterapeuterna talar ibland om ramen 

som något väldigt konkret, som en regel att ta ansvar för, och att de känner skuld 

om den bryts. Detta skiljer sig från ”psykoterapeutisk ram” som ett abstrakt 

begrepp, där ramen inte kan hållas konstant, och att hållandet av ramen mer är att 

betrakta som en strategi än en teknik (Bleger, 1967). Känslor av lättnad över att 

timmen är slut upplevs särskilt oönskade och besvärande av terapeuterna, då de 

väcker skam och skuld. Detta kan ha att göra med synen på 

motöverföringskänslor. I den tidiga psykoanalysen definierades motöverföring 

som ett hinder i behandlingen, som låg hos analytikern, istället för som idag - ett 

kliniskt instrument. 

 

De intervjuade terapeuterna berättar att det förekommer att patienter säger något 

stort eller oväntat i slutet av timmen, i skydd av att tiden snart är slut. Detta ligger 

i linje med Gabbards (1982, s.580) beskrivning av patientens möjlighet att 

använda sig av en ”exit line” i avslutet av terapitimmen. Gabbard menar att det är 

viktigt att terapeuten tar upp ämnet vid nästkommande terapitimme, eftersom det 

inte är troligt att patienten gör det. På så sätt slipper terapeuten också att bli 

sittande med en kunskap som man inte tillåts undersöka.    

 

Två av de intervjuade psykoterapeuterna är licensierade EMDR-terapeuter och en 

tredje genomgår utbildningen. Under intervjuerna är det bara en av dem som 

nämner EMDR, och att avslutet av en sådan timme följer en speciell metodik. 

Även om de övriga två inte nämner EMDR går det inte att utesluta att metodiken 

påverkar hur terapeuterna hanterar avslutet av en psykoterapitimme. Kanske anser 

de genom sina erfarenheter likt Etchegoyen (1999) att den terapeutiska settingen 

måste vara fast, men också elastisk. Oavsett vilka psykoterapimetoder man som 

psykoterapeut behärskar, bör man fundera på om de olika metoderna är 

kompatibla med varandra och den grundsyn man har på det egna terapeutiska 

arbetet. 

 



19 (24) 
 

(c) Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

Avslutet av terapitimmen väcker känslor och beskrivs som komplext. 

Terapeuterna uttrycker att de är observanta på sina egna reaktioner och sitt eget 

agerande i samband med avslutet. Att avsluten ibland väcker negativa känslor hos 

terapeuten själv, gör att det kan finnas en svårighet att tänka och formulera sig 

kring dem. Inte minst då det kan upplevas och tolkas som att terapeuten själv har 

en känslighet för avslut. Avsluten ser olika ut och upplevs olika av de intervjuade 

terapeuterna beroende på vad det är för patient och terapi.  Oavsett vilken 

personlighetsrelaterad sårbarhet patienten har, så består avslutet och patientens 

inställning till detta av både imaginära och verkliga element (Spero, 1993, s.139).  

 

Gabbard (1982) anser att vissa patienter säger något speciellt när de lämnar 

terapeuten, som hänger samman med en fantasi om att den terapeutiska relationen 

ska fortsätta även utanför rummet. Att avslutsorden är utformade med avsikt att 

skapa ett speciellt känslomässigt tillstånd hos terapeuten, t ex samma ångest, ilska 

eller ledsamhet som patienten själv känner. De intervjuade psykoterapeuterna ger 

exempel på att man kan bli lite mer mammig och varsam och att egna knepigheter kring 

separation kan väckas i avslutet. Gabbard (ibid.) tolkar avslutsorden som uttryck för 

hög överföring, där en känsla som varit latent under timmen kommer fram när 

patienten ska gå.  

 

Är det så att fyra av de fem intervjuade psykoterapeuterna, genom att förbereda 

patienten på avslutet, slipper känna att de agerar på ett sätt som kan väcka ångest 

och starka känslor, och därmed uppfattas som avvisande av patienten? Är det 

möjligt att tolka förberedandet av patienterna som ett slags agerande utifrån egen 

motöverföring? Intervjuguiden saknar frågor om överföring - som innebär att den 

emotionella relationen mellan patient och terapeut i terapin är färgad av patientens 

livshistoria och problematik (Killingmo och Gullestad, 2011). Det hade varit 

intressant att veta om, och i så fall hur, terapeuterna upplevde eventuell överföring 

och motöverföring kopplad till avslutet av terapitimmen.  

 
(d) Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med 

andra terapeuter om? 

Avslutet av terapitimmen är inte något som de intervjuade psykoterapeuterna 

brukar prata med andra terapeuter om, det är inte heller vanligt förekommande i 

deras egen handledning. Är detta en slump, eller finns gammalt tankegods kvar, 

om att motöverföringskänslor har med egen obearbetad problematik hos 

terapeuten själv att göra, och att man därför inte pratar om det? Samtliga 

intervjuade terapeuter beskriver en upplevelse av att tidsramarna i allmänhet inte 

tillämpas lika strikt idag som tidigare. Det finns någonting motsägelsefullt i detta, 

då de medverkande terapeuterna beskriver den psykoterapeutiska ramen och 

rambrott som viktiga grundläggande elementa i det psykoterapeutiska arbetet. Det 

kan vara en naturlig utveckling av synen på den terapeutiska ramen. Det kan också 

vara så att de intervjuade terapeuterna blivit formade av sina terapeutiska 



20 (24) 
 

erfarenheter och eklektiskt influerade av andra teorier och terapimetoder, som inte 

vilar på den psykodynamiska ramen, men likväl påverkar den. De intervjuade 

terapeuterna arbetar med flera olika typer av terapier och varierande kontakter, 

när det gäller såväl problematik som längd.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant område för fortsatt forskning, utifrån resultatet i denna uppsats, är 

om och hur motöverföringskänslor hos terapeuten kan påverka terapitimmens 

avslut. En sådan fortsatt forskning kan anknyta till Gans (2016), Bhatia & Gelso, 

(2017); Hilsenroth (2017) och Bass (2009). Det skulle vara intressant att intervjua 

en grupp psykodynamiska psykoterapeuter som arbetar mer uttalat med 

överföring, och undersöka hur de tänker om tiden och andra problem som kan 

dyka upp i en psykoterapi. Det skulle även vara av intresse att veta om avslutet av 

en psykoterapitimme sker på olika sätt beroende på om det sker i inledningen, 

mitten eller slutet av en behandling. 

 

Fyra av de fem terapeuterna har erfarenhet av att arbeta med andra terapimetoder 

än den psykodynamiska. Om och hur den i dag förekommande mångfalden av 

terapimetoder påverkar psykodynamiska terapeuters förhållningssätt till den 

psykoterapeutiska ramens tidsdimension är också ett möjligt fortsatt 

undersökningsområde. 

 

De intervjuade terapeuterna i studien använder olika ord och formuleringar för att 

avsluta terapitimmen. Hur terapeuterna agerar med sitt kroppsspråk; om de 

använder några särskilda gester, rörelser eller andra tecken i sin kommunikation, 

framgår inte. Man skulle med hjälp av video kunna spela in och studera hur 

psykoterapeuter agerar i samband med avslutet av terapitimmen. Därmed skulle 

det även vara möjligt att fånga upp vad som faktiskt sägs. 

 

Frågan om varför de intervjuade psykoterapeuterna inte pratar om avslutet av 

terapitimmen med andra terapeuter, eller i handledningssituationer, lämnas i 

denna undersökning obesvarad. Det hade varit intressant att få kunskap om detta. 
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Bilaga 1 

Databassökning 

Nyckelord 

• Termination 

• Psychotherapy session 

• Frame 

• Time 

PsycINFO  

Ämnesord 

• Psychotherapy 

• Psychotherapeutic counseling 

• Psychotherapeutic processes 

Fritext 

• Time factors 

• Session-endings 

• Sessional ending 

• Purposeful endings 

 

“Psychotherapy” AND "session-ending*" 

PR, 3 träffar 

 

DE Psychotherapy AND (“Session-ending*” OR “Sessional ending*” OR 

“Purposeful ending*”) 

PR, 1 träff 

 

Psychotherapy AND (“Session-ending*” OR “Sessional ending*” OR 

“Purposeful ending*”) 

PR, 4 träffar 

 

 (DE "Psychotherapeutic Counseling" OR DE "Psychotherapeutic Processes" OR 

DE "Psychotherapy") AND (“Session-ending*” OR “Sessional ending*” OR 

“Purposeful ending*”) 

PR, 2 träffar 

 

(DE "Psychotherapeutic Counseling" OR DE "Psychotherapeutic Processes" OR 

DE "Psychotherapy") AND terminat* 

PR, 1998-, 707 träffar 

 

(DE "Psychotherapeutic Counseling" OR DE "Psychotherapeutic Processes" OR 

DE "Psychotherapy") AND DE Treatment termination PR, 1998-, 239 träffar 

  



24 (24) 
 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

(a) Hur gör terapeuten för att avsluta en terapitimme? 

 

1. Hur gör du när du avslutar en terapitimme? 

2. Gör du på samma sätt med alla patienter? 

3. Hur tror du patienten upplever avslutet av terapitimmen? 

4. Är det skillnad att avsluta en terapitimme beroende på patientens personlighetstyp? 

 

(b) Hur ser terapeuten på avslutet av terapitimmen? 

 
5. Brukar du förbereda dig själv och/eller patienten på avslutet, i så fall hur? 

6. Hur tänker du teoretiskt kring avslutet av en terapitimme? 

7. Är det okej att dra över tiden med en patient? 

8. Kan du nämna någon/några omständigheter som gör att du låter en patient dra över tiden? 

9. Vad gör du om en patient börjar prata engagerat om ett känsligt ämne just när tiden håller på         

att ta slut? 

 

(c) Vilka känslor och reaktioner väcker avslutet hos terapeuten? 

 

10. Ser du det som ett rambrott om du inte håller tiden? Hur blir det för dig? 

11. Tror du att en terapeutisk behandling blir bättre om du som terapeut är noga med tiden? 

12. Brukar avslutet av en terapitimme väcka några särskilda känslor eller reaktioner hos   

patienten? 

13. Brukar avslutet av en terapitimme väcka några särskilda känslor eller reaktioner hos dig? 

 

(d) Är avslutet av terapitimmen ett område som man kan prata med 

andra terapeuter om? 

 

14. Tror du att terapeuter i allmänhet håller strikt på den avtalade tiden om t ex 45 minuter? 

15. Är det här med avslutet av terapitimmen något som du pratar om med andra terapeuter? 

16. Finns det något annat som har med avslutet av en terapitimme, som du tänker att jag borde 

frågat om, eller som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 


