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”ASSÅ, JAG TROR JAG TAR MED MIG MYCKET MER FRÅN TERAPIN” – 

AVSLUTNINGSBREVETS UPPLEVDA BETYDELSE PÅ KORT OCH LÅNG SIKT, I 

”KÄNSLA AV SAMMANHANG - EN METOD PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN” 

 

Avslutningsbrev används i vissa psykoterapier. Det finns få studier kring 

patientens upplevelse av att få ett sådant. Åtta ungdomar har intervjuats med 

syfte att undersöka avslutningsbrevets upplevda betydelse utifrån metoden: 

”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”. 

Ungdomarna intervjuades vid två tillfällen, direkt efter avslutad behandling 

och fem månader senare. Detta för att undersöka den upplevda betydelsen vid 

avslutning och om det förändras över tid. I en tematisk analys av dessa 

transkriberade semistrukturerade intervjuer identifieras tre teman vid båda 

intervjuomgångarna, 1; Avslutningsbrevet väcker känslor 2; 

Avslutningsbrevet påminner om relationer 3; Avslutningsbrevet kommer till 

användning. Resultatet visar att avslutningsbrevet är av betydelse, vid 

avslutad behandling och fortsatt över tid. Studien pekar på att 

avslutningsbrevet har en tydliggörande funktion av terapin och den 

förändringen man gjort vid avslut och att avslutningsbrevet och terapin har 

integrerats i ungdomen efter fem månader. 

 

Inledning 

Psykodynamisk korttidsterapi väcker känslor vid avslut eftersom det är en intensiv terapiform 

(Lemma, Target & Fonagy, 2011). Avslut i psykoterapi kan vara särskilt svårt för unga personer 

då de också befinner sig i en utvecklingsfas av att hantera en separationsprocess i relation till 

föräldrarna (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007). Kanske behöver just unga personer få 

med sig något efter en genomgången korttidsterapi? Ett avslutningsbrev är ett sätt att 

sammanfatta terapin och de eventuella svåra känslor som uppstått och göra något konkret av 

det som består även efter terapin. Då vi inte hittat någon forskning kring vad ungdomarna själva 

tycker om just avslutningsbrevets upplevda betydelse så ville vi ta reda på detta.  

 

Båda författarna arbetar på var sin ungdomsmottagning i Stockholms län och har under många 

år arbetat med individuell samtalsbehandling gällande ungdomar. På den ena 

ungdomsmottagningen har en särskild metod ”Känsla av sammanhang – en metod på 

ungdomsmottagningen” tagits fram vilket vi redovisar under teoretisk bakgrund (Båve & 
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Sylenius, 2017). I denna metod används ett avslutningsbrev och det är utifrån den kontexten vi 

undersöker ungdomarnas egna upplevelse av att få ett sådant.   

 

Vi kom också i kontakt med avslutningsbrev under vår Psykoterapeututbildning där vi fått 

fördjupa oss i korttidsterapin Brief dynamic interpersonal therapy (DIT). Detta gjorde att vi 

blev extra intresserade av avslutningsbrevets upplevda betydelse då man i DIT har en tanke om 

vad avslutningsbrevet kan ha för betydelse för patienten (Lemma, 2011). Detta var ytterligare 

ett motiv till varför vi ville fråga ungdomarna själva och höra vad de upplevde kring att ha fått 

ett avslutningsbrev.  

Studiens syfte är alltså att undersöka avslutningsbrevet och ungdomarnas upplevda betydelse 

av att ha få ett sådant i samband med att deras korttidsterapi avslutas samt om den upplevda 

betydelsen ändrades över tid, på kort och lång sikt. 

Vi kommer under den teoretiska bakgrunden redogöra för litteratur vi hittat om 

psykoterapiavslutets betydelse för ungdomar, tidsbegränsade psykodynamiska terapier, 

tidsbegränsade terapier med avslutningsbrev samt ”Känsla av sammanhang – en metod på 

ungdomsmottagningen”.   

 

Litteratursökningen har bestått av artikel och boksökningar via Stockholms universitetets 

biblioteks databas. Vi har också mailat lärare på Psykoterapeutprogrammen (Stockholms 

Universitet och Ericastiftelsen) som är kunniga på DIT och som tipsat oss om aktuell forskning 

gällande avslutningsbrev.   

 

Teoretisk bakgrund 

Psykoterapiavslutets betydelse för ungdomar    

Generellt har avslutningsprocessen en speciell betydelse i psykodynamiska terapier. Detta då 

patientens anknytningssystem aktiveras samt tidiga dyad och triadkonstellationer aktiveras och 

avslutningsfasen kan då erbjuda en genomarbetning av dessa tidigare separationer. Ofta 

synliggörs hela patientens tidigare upplevelse av separation och dennes sätt att hantera dessa 

på. Wrangsjö och Winberg Salomonsson (2007) betonar att avslutningsprocessen under tonåren 

är mer betydelsefull än i andra skeenden i livet. Detta då en separation både ska ske med 
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terapeuten som överföringsobjekt och person samt att det sker en faktisk separationsprocess i 

förhållande till föräldrarna. Det är inte ovanligt att terapier med ungdomar har en tendens att 

vara mer svårförutsägbar än med vuxna.     

Som ungdom befinner man sig i en utvecklingsfas där man ännu inte fullt ut lärt sig att reglera 

och härbärgera sina affekter. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) 

beskriver att ett aktiverat anknytningssystemet alltid är förenat med starka känslor och för vissa 

ungdomar går systemet i baklås. Under tonårstiden är en viktig uppgift att gradvis separera sig 

från ursprungsfamiljen och det kan vara förenat med svåra känslor. Detta är en period som 

affektregleringen är under utveckling och ungdomar är mitt uppe i ett identitetsskapande. Det 

kräver en tillgång till andra viktiga människor som kan ge dem den spegling de behöver och 

hjälp med att tänka kring sig själv och andra, att mentalisera. I detta får de hjälp med 

affektreglering och utveckling av sin mentaliseringsförmåga. 

Von Below (2017) skriver i sin doktorsavhandling att man skulle kunna förvänta sig att 

psykodynamisk psykoterapi med ungdomar/unga vuxna kräver ett anpassat fokus och 

förhållningssätt jämfört med psykoterapi med vuxna äldre. Utifrån hennes resonemang och vad 

våra föreläsare på Psykoterapeutprogrammet påtalat torde en tidsbegränsad psykoterapi passa 

ungdomar/unga vuxna särskilt väl. Detta i linje med unga människors relativt korta 

tidsperspektiv. Framförallt en korttidsterapi där metoden är anpassad efter ungdomar/unga 

vuxna. Det skulle då både kunna ge ett fokus och struktur i terapin till en ungdom som inte har 

det i sin vardag. Samt att separationsfasen som är extra aktuell för en ung vuxen skulle kunna 

genomarbetas på ett bra sätt. Utifrån detta och att det finns tämligen få psykodynamiska 

korttidsterapier riktade för ungdomar kom Båve och Sylenius (2017) att utveckla ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”, vilket vi senare kommer att beskriva.   

 

Tidsbegränsade psykodynamiska terapier – avslutets och fokusets betydelse    

De tidsbegränsade psykodynamiska terapierna började växa fram under 1960-talet då trycket 

på de psykiatriska mottagningarna ökade. Vid den här tiden var det psykoanalytiska paradigmet 

som störst vilket innebar långa behandlingar samt att terapeuterna blev upptagna under lång tid. 

Med kritik för detta och ökade vårdköer kom ett intresse för att hitta mer tidseffektiva alternativ 

för att hjälpa fler patienter. Det gemensamma var olika modifieringar kring den grundläggande 
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psykodynamiska tekniken. Att det behövdes ett formulerat fokus i inledningen av terapin, att 

terapeuten behövde bli mer aktiv, att en tidsgräns infördes samt att det gjordes ett urval av de 

lämpligaste patienterna. Av de psykodynamiska pionjärerna fanns David Malan, Habib 

Davanloo, Peter Sifneos och James Mann. Tidsgränsen i psykodynamiska korttidterapier 

varierar ifrån 40 sessioner till färre. Tanken är att behandlingen inte ska pågå längre än 

nödvändigt. Gällande avslutet i affektfokuserade korttidsterapier skriver Bergsten et al (2015) 

att på grund av intensiteten och en nära allians till patienten så är det sannolikt att avslutet 

triggar kraftiga affektiva reaktioner, såsom ilska och sorg hos patienten.    

 

I några av de tidsbegränsade psykodynamiska terapierna bestäms avslutet i början av 

behandlingen. Till exempel i Time-Limited Psychoterapy (TLP) och i DIT bestäms datumet för 

avslutet i början av terapin (Lemma, 2011; Shefler, 2001). En tanke med detta är att avslutet 

blir tydligt för både patient och terapeut. Att på så sätt stärka de överföringsprocesser som är 

kopplat till avslut och separation. Ett gott avslut är när patienten både kan uttrycka en besvikelse 

över det som inte kom till men också en tacksamhet över det som blivit bättre.     

Gällande ett fokus i korttidsterapi så har DIT en fokusformulering de kallar IPAF. Detta fokus 

(IPAF) är ett interpersonellt affektiv fokus som belyser ett återkommande interpersonellt 

mönster hos personen. Mönstret bygger på personens representationer av själv och andra, vilket 

hänger samman med personen anknytningsstil. De interpersonella representationerna är 

kopplade till vissa affekter och uppkommer när specifika representationer av själv och andra 

aktiveras i personen. Fokuset formuleras mellan patient och terapeut samt löper som en röd tråd 

genom hela terapins olika faser (Lemma, 2011).   

Som ett sätt att både skapa fokus, göra en sammanfattning och påtala separationsfasens 

emotionella betydelse används avslutningsbrev i vissa terapier. Bland annat skrivs ett 

avslutningsbrev i DIT, brevet skrivs av terapeuten och korrigeras tillsammans med patienten 

vid behov. Patienten får sedan med sig avslutningsbrevet vid sista sessionen i terapin. Nedan 

beskriver vi mer utförligt kring olika typer av brev som används i psykoterapier.     
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Tidsbegränsade psykoterapier med avslutningsbrev    

Oss veterligen har lite forskning gjorts om avslutningsbrevets betydelse i tidsbegränsade 

psykoterapier. Av de studier vi läst är det endast ett fåtal deltagare som har undersökts samt att 

dessa studier inte är specifikt intresserade av avslutningsbrevet. De studier vi har kunnat hitta 

har bland annat varit intresserade av korttidsmetoden i sig där avslutningsbrev ingår eller 

skrivandet i sig. Enligt Hamil, Ried och Reynolds (2008) är terapeutiskt skrivande generellt ett 

outforskat område. 

I DIT används ett avslutningsbrev som skrivs i avslutningsfasen vilket har inspireras av 

avslutningsbrevet som används i Cognitive Analytic Therapy (CAT). I CAT sker skrivandet 

både av patient och terapeut där avslutningsbrevet är ett av flera skrivmoment under 

psykoterapin (Ryle, 2004).    

Avslutningsbrev används som en av strukturerna i DIT. Där avslutningsbrevet skrivs i 

avslutningsfasen av terapeuten och överlämnas till patienten. Lemma, Target och Fonagy 

(2011) beskriver bland annat att avslutningsbrevet ska sammanfatta terapin, IPAF, vad som har 

uppnåtts och inte, samt betona framgångar och besvikelser. Avslutningsbrevet blir ett sätt för 

patient och terapeut att arbeta med vad terapin inneburit samt vilka eventuella positiva effekter 

terapin haft. De har även en tanke om att avslutningsbrevet kan upplevas värdefullt för 

patienten, att brevet blir som ett slags övergångsobjekt som kan bidra till ett gott inre 

anknytningsobjekt som kvarstår hos patienten efter terapins slut.  Det kan ses som att 

avslutningsbrevet ger en fortsatt postterapeutisk process. 

 

Det har gjorts två mindre studier av DIT, där de har undersökt de aktiva ingredienserna med 

metoden, samt undersökt patienternas upplevelse av möjligheter och utmaningar med DIT 

(Leonidaki, Lemma & Hobbis, 2016:2018). Vi hittar ingen specifik studie som är gjord kring 

avslutningsbrevets betydelse i DIT.    

Den enda svenska studien vi har hittat angående DIT och där det ställs frågor om 

avslutningsbrevet är ett Psykologexamensarbete från 2018. Landström och Levander (2018) har 

gjort en intervjustudie på 6 stycken unga vuxna som genomgått en psykoterapi enligt DIT. De 
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ställer bland annat frågor kring de unga vuxnas upplevelse av att få ett avslutningsbrev. Där de 

kommer fram till att brevet uppfattades utifrån två huvudaspekter; det intellektuella brevet och 

det emotionella brevet. Utifrån aspekten “det emotionella brevet” beskrevs att brevet 

uppfattades som en förlängning av terapeutens omsorger om respondenten.  Gällande “det 

intellektuella brevet” beskrevs brevet som en sammanfattning av terapin och respondentens 

problematik samt utifrån detta som en potentiell hjälp i respondenten fortsatta utveckling.   

”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”.   

På Södermalms ungdomsmottagning arbetar man med metoden ”Känsla av sammanhang – en 

metod på ungdomsmottagningen”. Carl Båve och Ulla Sylenius, två av kuratorerna, har 

utvecklat metoden i samband med att det blev ökade krav på kvalitetssäkring och prioritering 

av insatser. Det startade med att de 2010 valde att börja med ett självscreeningsinstrument 

utvecklat av Antonovsky (1991) som heter KASAM 13, känsla av sammanhang. KASAM 13 

användes till en början som ett uppföljningsinstrument, med en för- och en eftermätning. De 

beviljades 2014 - 2016 FOU-stöd för ett utvecklingsarbete, ett projekt med huvudsyftet att 

utveckla en handbok för arbetet som kurator på ungdomsmottagningen utifrån KASAM. 2017 

var slutprodukten klar i en handbok. I denna metod ingår som avslutning på behandlingen ett 

avslutningsbrev inspirerat av DIT (Båve & Sylenius, 2016).   

Beskrivning av ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen” i korthet:    

Metoden har sin grundläggande teoretiska förklaringsmodell i psykodynamisk teori och är 

inspirerad av psykodynamisk korttidsterapi (Båve & Sylenius, 2017). Metoden är uppdelad i 

fyra övergripande delar, orienterande samtal, samtalsprocess, avslut och uppföljning på detta 

sätt:   

• 1: Orienterande samtal – tre samtal. I dessa tre samtal gör kuratorn en bedömning av 

ungdomens behov. Man använder KASAM 13 för att få vägledning om 

samtalskontaktens längd. De orienterande samtalen avslutas med att man formulerar 

samtalsfokus, ett så kallat centralt tema.    

• 2: Samtalsprocess – 7, 10 eller 15 samtal, efter bedömningen av KASAM 13 och de tre 

orienterande samtalen.   

• 3: Avslut. Den näst sista gången får ungdomen fylla i ett andra KASAM 13. Utifrån de 

nya KASAM-värdena och arbetsprocessen i samtalen så formulerar kuratorn ett 
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avslutningsbrev. Detta läses upp tillsammans vid det sista tillfället, då ungdomen har en 

chans att ändra i brevet.   

• 4: Uppföljning. Efter sex månader genomför man ett uppföljningssamtal som är tänkt 

som en booster för den unga. Då fyller ungdomen i ett sista KASAM 13 för en sista 

uppföljning om utfallet. 

 

Avslutningsbrevet i ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”:   

Båve och Sylenius (2017) skriver att avslutningsbrevet i metoden är inspirerat av 

korttidsterapimetoden DIT. Breven är dock olika utformade. Där DIT-brevet skrivs mer i 

brevform skrivs KASAM-brevet utifrån en annan struktur. Avslutningsbrevet i ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen” skrivs mellan det nästsista och det sista 

samtalet. Kuratorn formulerar ett brev där man samlar ihop gamla strategier och nya 

förhållningssätt som framkommit i samtalen. I brevet tar man med det centrala tema som man 

enats om i de orienterande samtalen och avslutar med ett nytt centralt tema som är anpassat 

efter den förändring som skett.  Exempel på hur ett brev kan se ut, se bilaga 1.   

 

Tanken är att brevet ska fånga upp arbetsprocessen och de försök till nya förhållningssätt som 

prövats under samtalens gång. Detta för att formuleras i ett brev som man hoppas ska kunna 

hålla processen levande för ungdomen efter avslutad kontakt. Ungdomen ska kunna använda 

brevet som stöd för att påminna sig om det arbete som påbörjats och för att själv fortsätta arbetet 

på egen hand. Det är viktigt att ungdomen känner igen sig i formuleringen av brevet, i det sista 

samtalet där hen får brevet finns även en chans att göra ändringar (Båve & Sylenius, 2017). Det 

är detta antagande som gjorde oss intresserade att ta en fördjupad blick på avslutningsbrevet 

och de upplevda syften som ungdomarna eventuellt kunde ha.  

 

Manualen/handboken går att beställa via Södermalms Ungdomsmottagning.   

 

Syfte   

Syftet är att undersöka ungdomars upplevelse av att få ett avslutningsbrev i samband med att 

deras korttidsterapi avslutas. Vi ville även undersöka hur deras upplevelser av avslutningsbrevet 

eventuellt ändrats över tid.   
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Vi intervjuade därav ungdomarna vid två tillfällen, 1–2 veckor efter avslutad behandling och 

ca 5 månader efter avslutad behandling, innan de har ett avslutande boostersamtal med 

terapeuten.   

   

Frågeställning   

Vad har avslutningsbrevet för upplevd betydelse efter avslutad behandling, på kort och lång 

sikt?   

 

Metod 

Utifrån vår frågeställning gjorde vi bedömningen att en kvalitativ intervjustudie med inspelade 

semistrukturerande intervjuer var bäst lämpad. Detta då vi ville fördjupa och förstå 

ungdomarnas upplevelse av avslutningsbrevet, på kort och lång sikt. Det vill säga fördjupat 

beskriva ungdomarnas tankar, känslor och ageranden utifrån deras upplevelse av 

avslutningsbrevet och på så sätt fånga mångfalden av deras upplevelser. Kazdin (2013:2014) 

beskriver att kvalitativ forskning bland annat behöver ringa in och fånga upp djupet samt 

rikedomen i deltagarnas upplevda erfarenhet och mening, i vårt fall upplevelsen av 

avslutningsbrevet. Då det knappt finns tidigare forskning kring just avslutningsbrevets 

betydelse i psykoterapi upplevdes även den kvalitativa intervjustudien med analysmetoden 

tematisk analys bäst lämplig (Langemar, 2008). 

De semistrukturerande intervjuerna utgick från intervjuguide 1 och 2 med öppna frågor kring 

vår frågeställning, se bilaga 2 och 3. Tanken var att bjuda in ungdomarna till reflektion kring 

deras upplevelse av avslutningsbrevet. Vi använde oss av induktiv tematisk analys, det är en 

analysmetod som ofta används i kvalitativa studier. En sådan studie lämpar sig bra enligt Braun 

och Clarke (2008) för en intervjustudie där man vill se till upplevelser och processer. Detta till 

skillnad från en deduktiv tematisk analys, som utgår från teorier som formulerats i förväg. Det 

innebär att vi utgick från det empiriska materialet för att hitta teman som vi kunde kategorisera 

och analysera kring. Vi kunde då använda oss av citat från intervjuerna för att stödja dessa 

teman i vår analys.   
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Vi som författare av artikeln kommer kategorisera teman var för sig, för att sedan jämföra och 

jobba ihop en analys för att ge en form av triangulering. Eftersom det är en liten studie så inser 

vi att både den interna och den externa validiteten kan bli hotad, så som terapeuteffekt, urval, 

förförståelse osv. Detta har vi som ambition att redovisa i uppsatsen.   

 

Etiska överväganden   

Vi har haft de etiska regler i åtanke som Vetenskapsrådet (2002) föreskrivit i åtanke vad gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka vi har 

kunnat uppfylla med våra informanter.  

Av de informanter vi intervjuade var tre stycken 17 år och fem över 18 år vid den första 

intervjun. Enligt samtyckeskravet från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan vi 

intervjua ungdomar över 15 år med enbart deras samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) Det är dock 

viktigt att de inte känner pressade att ge sitt godkännande och att de själva kan avbryta när de 

vill. Vi tänker oss inte att respondenterna kommer påverkas negativt av vår forskning och att 

den är etisk, intervjuerna kommer handla om del i en behandling som de genomgått på frivillig 

basis.   

För att ytterligare trygga det etiska perspektivet vad gäller de informanter som inte är myndiga 

har vi låtit respektive kurator göra en mognadsbedömning på dem för att kunna intervjua dem 

utan målsmans inblandning. Chefen för preventionsgruppen i Stadsdelsförvaltning Södermalm 

har godkänt att vi utför denna studie på Södermalms ungdomsmottagning.  

Vi kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller vår förvaring av data 

genom att ha informationen kodad och i låst journalskåp på Mörby Ungdomsmottagning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Materialet kommer inte säljas eller lånas ut till andra.   

Undersökningsdeltagare   

Vårt mål var att intervjua åtta ungdomar som genomgått behandling enligt ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagning” en till två veckor efter avslutad behandling 

och att sedan intervjua dem ca fem månader senare, innan de blir erbjudna ett boostersamtal. 

Bosstersamtalet sker sex månader efter avslutad behandling.  
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När vi fått godkänt att påbörja vår studie i september 2018 erbjöd vi alla ungdomar på 

mottagningen, i den ordning som de blev klara med sin behandling, att delta i vår studie tills vi 

uppnådde de åtta intervjuer vi hade satt som mål. Det innebär att vi tillfrågade 10 personer, två 

ungdomar valde att inte delta trots att de vid inledningsvis tackat ja. Vid intervjutillfälle två 

intervjuade vi samma ungdomar och samtliga åtta deltog även då.  

Samtliga deltagare har frivilligt sökt sig till en kuratorskontakt och blivit erbjudna och tackat ja 

till att genomgå en samtalskontakt enligt metoden på Södermalms Ungdomsmottagning med 7, 

10 eller 15 samtal efter de orienterande samtalen. Deltagarnas ålder har varit mellan 17 - 22 år, 

sju stycken är kvinnor och en person är man.  

Om kuratorerna  

I studien har informanterna gått i samtal hos tre olika kuratorer som alla jobbar på samma 

ungdomsmottagning. Två av dessa kuratorer är de som utvecklat ”Känsla av sammanhang – en 

metod på ungdomsmottagning”. En av dem är socionom sedan 1974 och har grundläggande 

psykoterapiutbildning och har arbetat på ungdomsmottagning sedan 1997. Den andra är 

socionom sedan 2001, legitimerad psykoterapeut sedan 2013 och har arbetat på 

ungdomsmottagning sedan 2001. Den tredje kuratorn i studien är en av författarna till studien. 

Fördelningen på hur många av informanterna hade gått hos vilken kuratorn blev utifrån den 

ordning som behandlingen blev klar. Det innebär att tre hade gått till en kurator, fyra till en och 

en till kuratorn som även är författare.  

Om författarna 

Den här studien är en del av utbildningen till legitimerad psykoterapeut som författare nu går.  

Det innebär att vi går in med en del förförståelse i ämnet som vi vill förtydliga.   

Författarna är båda socionomer med examen 1996 och 1997, har båda grundläggande 

psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning 2012 och 2008 och började samtidigt på 

vår nuvarande utbildning 2016.  

Författarna har flera andra vidareutbildningar, en författare har exempelvis utbildningar som 

affektfokuserad terapi och psykodynamisk korttidsterapi enligt Shefler. Den andra författaren 

har systemteoretiska utbildningar.  Båda har gått i en workshop med författarna till ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagning”. Under utbildningen på SU till legitimerade 
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psykoterapeuter har vi känt ett speciellt intresse för korttidsterapier så som DIT, vilket bidrog 

till vår tanke om att skriva vår uppsats kring avslutningsbrevets upplevda syfte i ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagning”.  

Båda har lång klinisk erfarenhet av att arbeta som kuratorer, och framförallt på 

ungdomsmottagningar. Det innebär att vi har arbetat med samtalskontakter i form av råd, stöd 

och behandling för ungdomar mellan 12 - 23 år i sammanlagt ca 24 år. En av författarna har 

sedan två år jobbat enligt metoden som anställd på Södermalms ungdomsmottagning. Det 

innebär att hon har två års erfarenhet av att skriva och ge ut avslutningsbrev enligt den metoden 

och har även erfarenhet av avslutningsbrev i DIT. Den andra författaren har under våren 2019 

börjat att arbeta enligt metoden, men har endast erfarenhet av avslutningsbrev i samband med 

DIT. 

Datainsamling   

Urvalet hämtades bland de ungdomar som avslutar sina behandlingar från september till 

november 2018. Att de kommer från olika kuratorer hoppas vi kommer dämpa terapeuteffekten.  

Respondenterna rekryterades genom att de tillfrågades av sin kurator vid avslutande 

behandling. Då fick de även ett brev om studien och information om de kunde tänka sig att 

deras kurator kunde delge oss deras mobilnummer om de ville delta i studien, se bilaga 4. När 

vi fått ja från ungdomarna har vi tagit kontakt via mobil för att boka tid för intervjuer. Under 

de första intervjuerna kom vid överens om att vi skulle smsa informanterna vid tiden för intervju 

två. I januari till mars 2019 skickade vi sms med förslag på intervjutid, med information att de 

kunde välja att vara med eller ej. Som tack för att de deltog i intervjuerna fick de var sin 

biobiljett.  

Vi utförde semistrukturerade intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas till text. Vi 

använde oss av två intervjuguider i vilka vi har försökt ha så öppna frågor som möjligt, se bilaga 

1 och 2. Intervjuguiderna skiljde sig åt då vi ville ha med frågor som refererar till den tid som 

gått i intervju 2. Alla intervjuerna har skett i ett samtalsrum på Södermalms 

Ungdomsmottagning.  
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En av författarna arbetar själv som kurator på Södermalms ungdomsmottagning och en av 

informanterna kom från henne. Den informanten blev informerad om att det var en annan som 

skulle intervjua, men att Enmark skulle ha tillgång till och få läsa det transkriberade materialet.  

Dataanalys  

Induktiv tematisk analys användes för att analysera materialet, där målet var att utforska 

informanternas upplevda betydelse av avslutningsbrevet enligt våra frågeställningar enligt 

Braun och Clarke (2008). Utifrån dessa formulerades de semistrukturerade intervjuguiderna. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas så ordagrant som möjligt, med reservation 

för att en del informanter talade fort eller tyst och att en del av ”mmm” eller ”eh” kunde falla 

bort. De åtta informanterna benämndes från A – H och med tillägget 1 eller 2 utifrån vilken 

intervjuomgång som åsyftas, de två olika omgångarna transkriberingar.  

En författare genomförde fjorton av sexton intervjuer och en författare transkriberade alla 

intervjuer utom en. Vi beslutade att båda författarna skulle läsa alla transkriberade intervjuer 

några gånger för att få ett helhetsgrepp på materialet. Sedan valde vi, för trianguleringen, att vi 

båda skulle göra en initial kodning av alla intervjuerna var för sig för att sedan föra ihop dem, 

så vi kunde säkerställa att vi inte missade viktigt material. Innehåll som svarade mot studiens 

syfte plockades ut och kondenserades, vi tog då bort överflödigt material för att göra texten mer 

lätthanterlig, men utan att förlora betydelsen. Vi skrev ut kodningen och markerade med de 

olika informanternas bokstäver för att sorteras upp i olika högar. Markeringen gjordes för att vi 

skulle kunna återgå till ursprungsmaterialet för att dubbelkolla att koderna stämde och hitta 

tillbaka till ursprungscitaten för att kunna använda dem i våra resultatsdelar.  

När vi hade fört ihop våra koder kunde vi börja identifiera teman, enligt Braun och Clarkes 

(2008) anvisningar om tematisk analys. Vi gjorde till en början flera grupperingar av kategorier 

som sedan upplevdes ligga nära varandra. 

 

Vi arbetade tillsammans i diskussion för att se på skillnader och likheter för att sedan kunna 

föra ihop de som hörde samman till ett tema. Det var en tidskrävande process som vi gjorde 

tillsammans där vi jämförde och sorterade om för att göra våra teman så enhetliga som möjligt 

och samtidigt uteslutande mot andra teman. I den första intervjuomgången valde vi ut tre 
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huvudteman och sju underteman. Till intervjuomgång två gjorde vi om en ny induktiv och 

förutsättningslös analys,  men utifrån det nya materialet, det ledde till samma tre huvudteman 

men med åtta underteman.  

Presentation av data  

När vi har presenterat citat har vi i största möjliga mån presenterat dem så som de transkriberats, 

vi har dock valt bort när informanterna nämnt sitt eget eller kuratorns namn och bytt ut det mot 

den bokstav de tilldelats dvs A - H och ”kuratorn”. I citaten har vi skrivit ut dessa bokstäver i 

parantes efter för att visa på vem som sagt vad. Samma informant har fått samma bokstav vid 

nästa intervjuomgång för att kunna följa samma informant över tid. Vi har försökt ha en så jämn 

fördelning av citat från olika informanter som möjligt. När det har behövts, för förståelse av 

citatet, har vi lagt till ord inom hakparentes. Vid några tillfällen har vi behövt ta bort en bisats 

eller liknande för att poängen av resonemanget ska framgå och då har vi visat på detta genom 

att sätta tre punkter i en hakparentes. Vi har valt att redovisa resultatet från intervju 1 i en 

resultatdel och intervju 2 i en annan, detta för att göra det tydligt att det är olika tillfällen med 

ca fem månader emellan.   

Kategorisering av teman  

Vi har rangordnat våra teman enligt Hill et al. (2005).  De beskriver att ett tema är generellt om 

det delas av alla eller alla utom en av informanterna, för oss innebär det minst 7 av 8. Det är ett 

typiskt tema om det återkommit hos hälften eller fler av informanterna, dvs 4 till 6 av 8. Temat 

är en variant om det funnits hos färre än hälften men fler än en av informanterna, det blir 2 till 

3. Sällsynt tema skulle då vara att det endast dyker upp hos en informant.  

 

Resultat 

 

Resultat 1. På kort sikt, Intervjuomgång ett. En till två veckor efter avslut. 

Den upplevda betydelsen av avslutningsbrevet som beskrivs av informanterna i materialet kan 

delas upp i tre övergripande teman med sju olika underteman. Det första temat 1 

Avslutningsbrevet väcker känslor handlar om de känslomässiga reaktioner informanterna har 

kring att få ett avslutningsbrev. Det andra temat 2 Avslutningsbrevet påminner om relationer 

handlar om relationen med kuratorn och andra personer. Tema 3 Avslutningsbrevet kommer till 

användning beskriver metod och terapi. Se tabell 1. 
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Överhuvudtaget var alla informanter positiva till att få ett avslutningsbrev så även om vi frågat 

om saker som varit dåliga eller om avslutningsbrevet inte haft någon betydelse så har detta inte 

framkommit i någon större utsträckning. Därför kommer det redovisade resultatet även visa på 

detta. 

 

Huvudkategori 1. Avslutningsbrevet 

väcker känslor 

Generellt 

2. Avslutningsbrevet 

påminner om 

relationer 

Typiskt 

3. Avslutningsbrevet 

kommer till 

användning 

Generellt 

 1:1 Positiv 

Generellt 

2:1 Kurator 

Typiskt 

3:1 Påminnelse 

Generellt 

 1:2 Obehag 

Typiskt 

2:2 Andra 

Sällsynt 

3:2 Kvitto 

Generellt 

   3:3 Metod 

Generellt 

Tabell 1. Upplevd betydelse av att få ett avslutningsbrev, intervjuomgång 1. 

 

Tema 1: Avslutningsbrevet väcker känslor 

Ett generellt tema är att alla informanter beskriver att det väckt mycket olika känslor när de fick 

avslutningsbrevet, framförallt positiva, men även en del obehagskänslor. De olika sätten att 

beskriva hur det var att få ett brev kommer fram lite överallt i intervjuerna. Att få ett 

avslutningsbrev verkar ha väckt olika känslor och tankar. Vi har delat upp de vanligaste i tre 

underteman här nedanför. 

 

1:1 Positiv 

Ett generellt tema var att det ingav en positiv känsla till informanterna att få ett avslutningsbrev. 

De beskriver alla någon form av lättnad, att det varit hjälpsamt eller att brevet kändes skönt att 

få ”skönt att det är något man har jobbat ganska mycket med och att vi faktiskt har kommit 

någonstans” (F), men även att ”det var intressant och kul” (G).  
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Jag va ganska lättad för att det är så tydligt och här har jag någonting att gå efter. 

Nu vet jag hur jag ska hantera det här och vad jag behöver jobba med och så. Så 

det var mest en lättad känsla (H) 

 

De kunde beskriva att de upplevde en positiv känsla över att ha genomgått en terapi. 

 

Jag kände mig lite stolt över mig själv […] och det här med hur det hade utvecklats 

det var mer positivt än förut och det blev en positiv känsla (B) 

 

1:2 Obehag 

Ett typiskt tema blir de som beskrev någon form av obehag kring avslutningsbrevet. Dessa hade 

ändå till största delen beskrivit avslutningsbrevet som främst positivt att få. Tre av dem beskrev 

obehagskänslor kring ett avslöjanden av deras svårigheter och sårbarhet. För två av 

informanterna rörde det främst känslor om att någon vet så mycket om en. ”Skumt […] det är 

lite konstigt att någon som inte riktigt känner, kunde känna mig så!” (D) 

 

Jag blev lite chockad bara i ord, liksom hur kuratorn skriver att det var så rakt. Att 

det var det som gjorde det lite obehagligt, att det blev så, amen på! Lite på min 

person fast det inte är min person eller hur jag ska beskriva det riktigt? (A) 

 

En person hade svårt för de positiva orden i början av fokuset, ”lite pinsamt” (C) 

 

Jag tror ingen tänker på sig själv som typ ”jag är en stark ung person”, men jag 

tror att det står typ i problemformuleringen till exempel och även i slutet ”C är en 

stark ung person” och så tänker jag ju inte om mig själv. (C) 

 

En informant tycker att brevet gör hen påmind om svårigheter, men att det ändå är en lättnad 

att det hjälpt. 

 

Ja det är väl alltid lite jobbigt också och höra det man har behövt jobba med eller 

det man har jobbat med länge och behöva höra det igen. (D) 

En annan form av obehag rörde mer frågor kring skuld i form av om prestationskrav, det var en 

informant som uttryckte det:  
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Om man får ett sånt konkret brev så kan det bli, nu är det upp till bevis att jag ska 

hålla mig till det här och tänka på det. Så det kan ju bli nästan som en 

prestationsångest. (H) 

 

Tema 2: Avslutningsbrevet påminner om relation  

Ett typiskt tema vi fick fram i intervjuerna om avslutningsbrevet var kring relation. Antingen 

med kuratorn och/eller med andra. Informanterna påtalade kuratorns betydelse för deras 

positiva upplevelse av att få avslutningsbrev. 

 

2:1 Kurator 

Som typiskt tema beskriver 6 av 8 av informanterna upplevelsen av att bli lyssnad på av 

kuratorn. Framför allt en positiv bild där de säger att när de läst avslutningsbrevet har de tänkt 

att ”kuratorn har lyssnat bra” (B) eller ”kände att jag kunde lita på kuratorns tolkning av mig” 

(G).  

 

Jag tycker det var bra, på ett sätt att jag kände att, ja men att se hur [kuratorn] 

uppfattade mig när jag kom hit och se om det stämde överens med min 

uppfattning. (D) 

 

En av informanterna som beskriver sig lyssnad på beskriver även oenighet med kuratorn kring 

en formulering i avslutningsbrevet och samtalskontakten. 

 

Ja det var en grej som vi pratade en del om som jag inte riktigt vet om vi redde ut 

det där och vi har fortfarande delade åsikter i det [...] men just den grejen har vi 

krockat på lite förut och det är mycket för att jag är ovan, att jag vill göra det, men 

det blir i praktiken annorlunda. (A) 

 

2:2 Andra 

Dela avslutningsbrevet med en annan blev ett sällsynt tema, det var endast en av informanterna 

som hade gjort det, vilket var för sin mamma. De andra beskriver det som ”personligt” (C) och 

”det är bara för mig” (F). Men ändå är det fem av dem funderar på att visa någon annan ”kanske 

om det var någon jag älskade, som jag ville skulle lära känna mig” (G) och ”Om det skulle 

hjälpa någon annan” (E) 
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Tema 3: Avslutningsbrevet kommer till användning 

Informanterna kan alla beskriva olika användningsområden de kan ha för avslutningsbrevet, 

vilket gör detta till ett generellt tema. Dessa olika användningsområden har vi valt att dela upp 

i tre underteman. 

 

3:1 Påminnelse 

Ett generellt tema då de alla återkommande beskriver att de tänker sig att avslutningsbrevet 

skulle kunna ha en användning som påminnelse av vad man arbetat med i terapin och de 

strategier som man då har fått med sig. Avslutningsbrevet beskrivs som ”något komihågaktigt” 

(C) eller ”man kan kolla (brevet) hur man ska hantera grejer” (F) och ”det är en matris för hur 

man kan göra i framtiden” (D). Alla informanter kopplar påminnelsen till att de skulle använda 

sig av det främst om man börjar må dåligt och det då kan göra något för att få informanten att 

kunna vända den känslan på egen hand.  

 

 Jag tror jag kommer läsa det mycket om jag hamnar i någon spiral när jag börjar 

må dåligt […] om jag kollar på det då kan jag bli påmind om att det är så här jag 

ska försöka tänka. Det är ju något att bli påmind om samtalen också och allt som 

inte står i brevet. (H) 

 

Alla nämnde att samtalskontakten och avslutningsbrevet hörde ihop ”Ingen överraskning … 

bara saker vi pratat om” (H), ”precis det här har vi pratat om” (B) och ”Alltså jag tror att det 

hängde ihop ganska bra och det var ju såklart väldigt spännande” (E) 

 

Två beskriver att även om de tror avslutningsbrevet kommer kunna användas som en 

påminnelse så kan de inte veta och att tiden får utvisa det.  

 

Någon slags påminnelse så jag kan gå tillbaka till det här, det e jag inte hundra på 

att jag kommer göra. Det är väl kanske att vänta och se? (A)  

 

I den första intervjun tänker sig alla att de ska behålla avslutningsbrevet alltifrån ”i några 

månader, sen vet jag inte” (C) och ”Det gör jag så klart” (E) till de som tänker sig att de vill ha 

kvar det som ett minne av sin tonårstid och ett arbete de gjort med sig själva:  
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[behåller det] mest för att komma ihåg tror jag, att kunna kolla på det om några år 

och kanske se att så här kände jag i tonåren, men också för att kunna bearbeta. (D) 

 

Informanterna tänker sig även att avslutningsbrevet visar på hur de kan fortsätta jobba vidare 

på egen hand efter avslut, ”viktigt att jobba vidare med det jag lärt mig i terapin” (G) och ”bara 

och fortsätta använda det jag fått i andra situationer” (E) 

 

3:2 kvitto 

Att se egen utveckling, förändring och att se vad man själv faktiskt gjort i terapin är ett generellt 

tema och något som informanterna alla var nöjda med. De beskriver att de kan se 

avslutningsbrevet som bevis på detta. Att se det i skrift tycker flera gör förändringen och arbetet 

mer konkret. ”jag hade förändrats på något sätt som jag inte såg förrän jag läste det (brevet)” 

(C). Att få ett avslutningsbrev brevs som ett ”kvitto” på den samlade samtalskontakten. 

 

Det kändes väldigt bra, lite som ett kvitto på att jag gjort något, ett arbete, en 

process och så får man lite resultat på det. (A) 

 

Det ger informanterna någon form av tydlighet eller en sammanfattning av terapin. Med 

avslutningsbrevet blir arbetet som man gjort mindre abstrakt och lättare att minnas. “Sådana 

här saker kan ju bli ganska luddiga annars.” (A)  

 

Någon slags sammanfattning […] en helig skrift, för det är terapeutens väldiga 

engagerade tolkning av mig […] värde i att ha kvar det. (G) 

 

Avslutningsbrevet benämns som ”tydligt” (F) och ”konkret” (H) som en bild av själva terapin 

och flera nämner att det är ”Bra o ha på papper” (C) som en påminnelse framåt. 

 

3:3 metod 

I intervjuerna framgår även ett generellt tema att informanterna har tankar kring syftet med hela 

metoden ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”. Att ha ett formulerat 

fokus i början av terapin är något som de uppfattar som att ha något att utgå ifrån. ”Fokus var 

bra, det var temat” (H). 
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Jag var ganska kritisk innan […] då var det på ett sätt ganska skönt att ha en 

riktlinje och vet vad samtalen ska handla om. (F) 

 

Det avslutande fokuset benämndes som ”Det jag ska arbeta mot” (D) eller ”Nytt perspektiv” 

(H) 

 

Strategiernas syfte för informanterna beskrivs som det man börjat pröva att använda sig av och 

”lite som en trygg grej typ” (B) ”Det blir som en trygghet att jag kan! (D) 

 

Alltså det var väl det som var bäst tycker jag med hela brevet, för det var ganska 

mycket det jag kom för att prata om och så, och dom stämde, och det är väl dom 

jag måste fortsätta att jobba på, dom där nya strategierna kanske inte riktigt är på 

plats än, men jag försöker sträva efter att ha dom. (F) 

 

Att avsluta terapin med ett brev som metod gjorde avslutet markerat och det kunde uppfattas 

som ”Tydligt” (H) och ”Diplomaktigt” (A).  

 

Ja det är skönt när man känner att man har ett tydligt avslut så att man bara inte 

lämnar allt helt öppet, utan att man får ha en tydlig process som är ett avslut. Det 

är också skönt att ha något kvar, det där jag menar att jag om liksom till exempel 

tio år, då kommer jag säkert ha glömt bort mycket av det man pratade om när man 

satt här, men jag kommer fortfarande ha ett brev som jag kan titta på. (F) 

 

Men det finns en informant som tycker att avslutningsbrevet var ”lite kortfattat och grovt” (H) 

och en informant som diskuterar om den hade föredragit en annan metod vad gäller 

avslutningsbrevet ”en muntlig avslutning eller att man kanske skulle skriva tillsammans” (A). 

Trots dessa tankar så beskriver informanterna att de är främst nöjda med avslutningsbrevet i sin 

helhet. 

 

Resultat 2. På lång sikt, Intervjuomgång två. Fem månader senare. 

Den upplevda betydelsen av avslutningsbrevet som beskrivs av informanterna i materialet kan 

återigen delas upp i tre övergripande teman men denna omgång blev det ett ytterligare tema dvs 

åtta olika underteman. Det första temat 1 Avslutningsbrevet väcker känslor handlar om de 

känslomässiga reaktioner informanterna har kring att få ett avslutningsbrev. Det andra temat 2 
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Avslutningsbrevet påminner om relationer handlar om relationen med kuratorn och andra 

personer. Tema 3 Avslutningsbrevet kommer till användning beskriver metod och terapi. Se 

tabell 2. 

 

Huvudkategori 1. Avslutningsbrevet 

väcker känslor 

Generellt 

2. Avslutningsbrevet 

påminner om relation 

Typiskt 

3. Avslutningsbrevet 

kommer till 

användning 

Generellt 

 1:1 Positiv 

Generellt 

2:1 Kurator 

Typiskt 

3:1 Påminnelse 

Generellt 

 1:2 Obehag 

Generellt 

2:2 Andra 

Variant 

3:2 Förändring 

Generellt 

 1:3 Mening 

Generellt 

 3:3 Förhållningssätt 

Generellt 

Tabell 2. Upplevd betydelse av att få ett avslutningsbrev, intervjuomgång 2. 

 

Tema 1: Avslutningsbrevet väcker känslor 

Ett generellt tema är att avslutningsbrevet fortsatt väcker känslor vilket vi delar upp i tre 

underteman.  Det väcker både positiva känslor och känslor av obehag vid andra intervjutillfället, 

en skillnad från intervju 1 är att det är fler informanter som uttrycker obehagskänslor. Ett nytt 

tema som också är generellt är att informanterna beskriver att avslutningsbrevet hade en 

känslomässig mening.  

1:1 Positiv 

Ett generellt tema är att en upplevd betydelse är att informanterna får positiva känslor av att ha 

fått ett avslutningsbrev. Alla informanter benämner att det väcker fortsatt olika positiva känslor 

och reaktioner. Reaktionerna är att avslutningsbrevet ger ”en positiv känsla” (A), ”jag tänker 

på det och blir glad” (B) och ”lite egoboost” (H). 

 

De flesta kopplar de positiva känslorna till att de kunde se sin utveckling i avslutningsbrevet 

eller i tankarna om det.  
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För mig gav de här samtalen väldigt mycket, så för mig är det [känslor] av lättnad 

och att vara nöjd. (F) 

 

När informanterna resonerar kring sin upplevda känsla av att få ett avslutningsbrev upplever de 

att de tänker sig att det är bättre att få ett än att inte få det ”det är bra att ha fått ett, det skulle 

annars kännas tomt” (E). 

 

1:2 Obehag 

Informanterna beskriver till största del positiva tankar, känslor och minnen kring 

avslutningsbrevet, men det finns även ett visst mått av beskrivningar av någon form av obehag, 

det är ett generellt tema. Dessa obehagskänslor rör två områden. Den ena obehagskänslan som 

framkommer i intervjuerna, fyra informanter, är en känsla av avslöjande kring sina svårigheter 

och sin sårbarhet ”att behöva bli påmind om hur var i början” (H) och ”Känns naket, det är mitt 

psyke utan mask som står där” (G). 

 

Jobbigt är att det är konfronterande, inte dåligt, det är ett väl utformat brev och det 

är praktiskt och det är bra. Men det är jobbiga känslor det är väl det. Att det 

påminner om sånt. (A) 

 

Den andra obehagskänslan är en känsla av skuld förknippat med prestation, fyra informanter, 

att man inte använt avslutningsbrevet som man trott, ”Lite skuld över att jag inte ha läst det, jag 

borde ha läst det” (C) och: 

 

Jag borde ha använt det mer, jag skulle inte säga ångest men lite så här, det borde 

man kanske ha gjort. Som dåligt samvete för mig själv. (H) 

 

1:3 Mening 

Att avslutningsbrevet har en känslomässig mening för informanterna blir ett generellt tema, 

men den meningen kan se olika ut, den upplevda meningen med avslutningsbrevet är större nu 

än när de fick det. 

 

Jag tycker kanske det har mer mening nu än vad det hade då. Det kändes bra att 

få det då, men vad skulle jag göra med det? Det kändes inte riktigt tydligt för mig, 

det känns mer tydligare för mig nu, så nu har det mer mening. (A) 
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Sen finns det tre informanter som uttrycker en mer nostalgisk mening med avslutningsbrevet i 

framtiden ”dagboksaktigt” (D).  

Informanterna säger att de kommer behålla avslutningsbrevet en tid in i framtiden ”samtalen 

hjälpte, varför skulle jag slänga nått som påminner om det” (E) 

 

Jag kommer att absolut spara det, blir till ett minne. Det var första gången jag gick 

och pratade och det har verkligen en personlig utveckling för mig så därför betyder 

det lite extra (B) 

 

Informanterna ser att det finns mening i avslutningsbrevet, det ger dem en känsla av stolthet att 

de genomgått en behandling och blivit klar. Det uttrycks genom att man tänker på det som en 

symbol för detta, informanterna uttrycker det som ”lite bevis” (A) och ”en helig skrift från min 

första terapi”(G). 

 

Tema 2: Avslutningsbrevet påminner om relation 

Avslutningsbrevet fortsätter att påminna informanterna om relation i intervju 2, ett typiskt tema. 

Återigen delar vi upp den upplevda betydelsen av relation i två underteman, kurator och andra. 

  

2:1 Kurator 

Ett typiskt tema var hur brevet väcker minnen av hur kontakten med kuratorn har varit, att de 

känt sig hörda, hjälpta och bekräftade. Informanterna benämner kuratorns del i brevet 

exempelvis genom ”terapeuten hjälpte mig att bli medveten om mina mönster” (A) och ”Det 

var kuratorn som skrev det, då tänkte jag på henne när jag läste det” (D). 

 

Genom avslutningsbrevet fick en del informanter syn på hur kuratorn sett dem och att det blev 

träffande, personligt. 

 

Det kändes som kuratorn visste om hur jag är, det träffade mig. Det handlade om 

mig och det kändes väldigt personligt, jag kände igen mig i brevet. (D). 

 

2:2 Andra 

En variant på tema kring att dela med andra sedan förra intervjutillfället är att endast en 

ytterligare informant valt att låta en närstående läsa avslutningsbrevet. Det finns även en 

informant som tänker sig att dela det långt in i framtiden. 
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Jag kommer prata med mina framtida barn om terapin. Om brevet kommer upp ur 

någon låda då, så har jag inget problem att dela med, min då förhoppningsvis 

existerande familj. (A) 

 

De andra refererar till avslutningsbrevet som något ”personligt” (D) eller ”väldigt individuellt” 

(H). 

 

Tema 3: Avslutningsbrevet kommer till användning 

I intervjuomgång två kom informanterna i större utsträckning att beskriva olika 

användningsområden de kan ha för avslutningsbrevet, vilket gör detta till ett generellt tema. 

Dessa olika användningsområden har vi valt att dela upp i tre underteman; påminnelse, 

förändring, och strategier. 

 

3:1 Påminnelse 

Påminnelse är ett generellt tema där informanter anser att avslutningsbrevet har påmint dem om 

det arbete de gjort under terapin. Påminnelse är också den ena av de saker som det pratas mest 

om i intervjuomgång två. Alla beskriver att avslutningsbrevet eller tankarna på det påminner 

dem om det som varit ”det finns som en påminnelse” (G) och ”som en påminnelse att jag haft 

den här perioden och att det är lite över nu” (A) 

 

Det har känts lite så här som, ett bevis, en påminnelse att du gjorde det här, du tog 

dig igenom det, du att du inte mådde tillräckligt bra och då sökte du hjälp och det 

här är ett bevis på att du är på rätt väg att må bättre. (H) 

 

Även om endast fem informanter benämner kuratorn så är det ändå så att alla säger att brevet 

påminner dem om samtalen, att avslutningsbrevet hjälper dem att minnas samtalen ”Jag får en 

bild av vad vi pratade om och jobbade kring” (G) och ”jag tänker på samtalen” (F). 

 

Påminnelsedelen blir även en slags bild av hur avslutningsbrevet har flyttat in i informanterna, 

genom att informanterna beskriver att de tänker på det utifrån något de fortfarande använder 

sig av ”tar inte fram det men jag brukar tänka på vad som står där” (F).  
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Ja det är mycket att bara ha dem i bakhuvudet och när saker och ting väl händer, 

så vet jag mitt mönster, jag vet hur jag egentligen per automatik vill reagera till 

saker och ting, men då försöker jag för att jag vet om dem numera, så försöker jag 

”att okej jag kan agera annorlunda” jag måste inte gå och göra som jag alltid gjort 

annars till exempel. Så det är mycket sånt, att veta om och på det sättet undvika 

och försöka agera annorlunda. (A) 

 

Avslutningsbrevet har lästs av informanterna i mellantiden, men de beskriver att de oftare 

tänker på dess innehåll än att de konkret behöver läsa det. 

 

Kanske att brevet också har funkat lite som, i och med det att man har det i 

bakhuvudet, så känns det nästan som att man har en skyldighet att tänka på det 

som står där i. (C) 

 

Informanterna tror att de kan komma att läsa avslutningsbrevet i framtiden, de tänker att de 

kommer läsa om de behöver det för påminnelse ”när det är lite mer utmanande situationer” (G). 

 

3:2 Förändring 

Förändring och utveckling är det andra av de två ämnen som varit främst återkommande i 

intervjuomgång två kring upplevd betydelse av att få ett avslutningsbrev. Det blir ett generellt 

tema då alla beskriver att det ger en bild av ens egen utveckling under behandlingen ”Känner 

att jag har utvecklats” (D) och ”Ett sätt att säga, du har gjort det här” (F). Det finns ingen av 

informanterna som inte uttrycker att de inte upplevt någon form av förändring till det bättre 

även om de kan beskriva att det handlat om svåra känslor. 

 

Ja alltså det handlade om jobbiga saker, mitt tänkande och hantering av saker som 

är jobbiga för mig, men som känns hoppfullt att det går att lösa, eller hur jag ska 

hantera det. Känns hoppfullt, för att jag nu har ett litet annat tankesätt än vad jag 

hade innan, vilket syns så himla tydligt på papper, från starten när vi började 

träffas till slutet. (B) 

 

En annan del av förändring och utveckling är att de alla diskuterar avslutningsbrevet utifrån en 

tanke på vad de tänker sig är något att jobba vidare med, att förändringen är något som fortsätter 

framåt i tid. 
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Jag tror det kommer agera som en påminnelse, och lite när jag känner att jag 

liksom försvinner in i mina mönster igen, så kanske jag påminner mig själv om 

okej, hur är dom, vad kan jag göra åt dom, vad har jag jobbat på innan, vad kan 

jag jobba på fortfarande? (A) 

 

3:3 Förhållningssätt 

När vi frågat om strategierna och nya förhållningssätten i avslutningsbrevet så svarar någon av 

informanterna att de inte vet vad vi menar med det, men när de talar om vad som varit hjälpsamt 

är det de alla beskriver, vilket då blir ett generellt tema, ”Brevet påminner om att det inte är så 

fånigt att börja använda de nya [förhållningssätten] innan det blir jobbigt” (E) 

 

Att använda sig av de nya förhållningssätten är en del av informanternas utveckling men även 

av hur de tänker att de vill arbeta framåt. 

 

Jag hoppas att det ska bli så att de nya sakerna [nya förhållningssätt] kommer bli 

en vardaglig del av mitt liv, att jag inte kommer behöva det […] men fram tills det 

kommer in i min rutin på det sättet så tror jag att det kommer vara bra sätt att 

komma in i rutinerna. (H) 

 

Diskussion 

Syfte med studien var att undersöka ungdomars upplevda betydelse av att få ett avslutningsbrev 

i samband med att deras korttidsterapi avslutas. Vi ville även undersöka hur deras upplevelser 

av avslutningsbrevet eventuellt ändrats över tid. I detta fall ca 5 månader senare. Resultatet 

pekar på att tidsaspekten gör något med informanternas upplevda betydelse av att få ett 

avslutningsbrev vilket vi kommer redovisa i följande resultatdiskussion. I både intervju 1 och 

2 blev huvudteman detsamma det vill säga; Avslutningsbrevet väcker känslor, 

Avslutningsbrevet påminner om relationer och Avslutningsbrevet kommer till användning. 

Däremot skiljer sig innehållet i de underteman vi kommit fram till. Vi kommer diskutera de 

huvudteman och underteman som kom fram i de båda intervjuomgångarna samt belysa likheter, 

skillnader och våra reflektioner kring detta.  
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Resultatdiskussion 

Avslutningsbrevet väcker känslor  

En del av den upplevda betydelsen av att få ett avslutningsbrev uppfattade vi som att 

avslutningsbrevet var känslomässigt viktigt, avslutningsbrevet väcker känslor. Detta höll i sig 

över tid och alla informanter upplevde att avslutningsbrevet väckte känslor i båda intervjuerna. 

Att dessa positiva känslor handlade om stoltheten över att ha gått i en terapi samt att 

informanterna ser sin egen utveckling genom avslutningsbrevet.   

 

En tanke i DIT är att avslutningsbrevet ska konsolidera terapins positiva effekter och att det ska 

kunna upplevas som något värdefull (Lemma, (2011). Därför tänker vi att den känslomässiga 

aspekten blir extra viktig för att informanterna ska kunna känna att avslutningsbrevet är av 

betydelse. Vi ville undersöka om betydelsen håller i sig över tid vilket vi nu kan konstatera 

gällande den känslomässiga aspekten. En postterapeutisk process skulle kunna vara att 

informanterna fortsätter att ha positiva känslor över avslutningsbrevet över tid, som en indikator 

på att terapin varit verksam och att ett förändringsarbete påbörjats. Detta tar bland annat 

Bergsten et al (2015) upp då de beskriver att det är av vikt att patienten har förmågan att tycka 

sig förtjäna positiva upplevelser och att det är en del av att ett förändringsarbete ska komma till 

stånd.   

Gällande de mer obehagliga känslorna så ändrades de något i karaktär under tidens gång. Det 

vill säga det gick från ett typiskt tema till ett mer generellt tema i intervju två. Det som ändrades 

var främst att de obehagliga känslorna som avslutningsbrevet väckte, det vill säga avslöjanden 

kring sin person och de svårigheter man ursprungligen hade eller skuld kring prestation. Det 

som ändrades var att skuldupplevelsen förstärktes under intervju två.   

Vi undrar huruvida skulden kan hänga samman med att informanterna under intervju två blir 

medvetna om att de inte läst avslutningsbrevet i den omfattning de trott samt att de skulle vilja 

använda sig av brevet mer. När det gäller de avslöjande känslorna beskrev informanterna att de 

blev påminda om hur de mått vid starten av terapin. Vi tänker att obehaget kan vara att 

informanterna nu mår bättre och att det kan vara smärtsamt att behöva påminnas om de negativa 

och svåra känslorna de hade vid starten av terapin. Ett ytterligare perspektiv är informanternas 

ökade förmåga att vara i ambivalenta känslor för sin behandling, vilket de uttrycker i intervju 
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två, som vi tänker är en förmåga man utvecklar när man är tryggare och har en ökad förmåga 

till mentalisering. 

En skillnad kring avslutningsbrevets upplevda betydelse på kort och lång sikt är känslan av 

mening som är ett tema och som uppstår i intervju två. Informanterna uppger i intervju två att 

dess mening är tydligare eller större nu än i intervju 1. Vi tänker att det kan hänga ihop med att 

informanterna upplever att deras korttidsterapi har upplevts ha positiv effekt över tid. Att temat 

mening framträder över tid tänker vi hänger samman med att terapin med ett avslutande brev 

är viktigt för informanterna. Mening kan också vara ett begrepp som är lättare att se ur ett 

retroperspektiv. Killingmo och Gullestad (2014) beskriver människan som ett 

meningsskapande väsen. Insikt skapas när känslotillstånd blir förklarliga och process är en väg 

mot mening. Terapi tillsammans med avslutningsbrevet samt tid skulle då kunna vara en 

process enligt författarna.  

Avslutningsbrevet påminner om relationer    

Att brevet påminner om relationen till kuratorn är något som inte framkom i alla intervjuer. Vi 

tänker att det kan hänga samman med att vi inte hade någon specifik fråga om relation till 

kuratorn i intervjuguiden. Trots detta blev det ett typiskt tema då det kom fram spontant i flera 

av intervjuerna.  Det vill säga informanterna beskrev hur avslutningsbrevet påminde dem om 

relationen till kuratorn, att kuratorn fått dem att känna sig lyssnad på, hjälpta och bekräftade. 

Informanterna upplevde även att kuratorn hade en förmåga att se dem på ett för dom träffande 

och personligt sätt. Detta tänker vi är en beskrivning av den allians informanterna upplevde i 

relation till kuratorn. Som för all psykodynamisk terapi är alliansen en förutsättning för terapin, 

men även för en mentaliserande process i terapin. Det är i relation förändring sker (Allen, 

Fonagy & Bateman, 2008).  

Syftet med denna studie handlar inte om utfall och därför kan vi inte bedöma det vad gäller 

informanterna efter avslutad behandling. Dock får vi tankar om att informanterna beskriver sig 

ha en positiv effekt efter genomgången behandling, på grund av deras beskrivning av den goda 

relationen med kuratorn. Vi tänker oss också att känslan av att bli sedd och bekräftad är ett sätt 

att benämna kuratorns härbärgerande funktion. De upplever sig även förstådda och att de förstår 

sig själva vilket blir en mentaliserande funktion. Barber, Muran. McCarthy och Keefe (2013) 
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beskriver att alliansen är viktig för utfall i terapin och vi tänker att det informanterna beskriver 

kring sin relation till kuratorn sammanfaller med de upplevelser som beskrivs som tecken på 

allians.  

Som det framkommer i resultat vill man inte dela avslutningsbrevet med andra då det upplevs 

privat och att det beskriver situationer man kämpat med. Att inte dela avslutningsbrevet med 

någon annan är konstant över tid. Vi tänker att en förklaring till att man inte vill dela 

avslutningsbrevet kan vara kopplat till resultatet gällande obehagskänslor och då framförallt de 

avslöjande obehagskänslorna, att avslutningsbrevet är privat.  

Avslutningsbrevet kommer till användning  

Att avslutningsbrevet blir en påminnelse om det man arbetat med i terapin är ett tema som är 

detsamma i båda intervjuomgångarna och håller i sig över tid. Informanterna i intervju 1 har en 

tanke om att de ska läsa avslutningsbrevet för att bli påmind om dess innehåll men det visar sig 

senare i intervju 2 att själva läsande sker i mindre omfång än vad informanterna trott. De som 

framträder vid andra intervjutillfället är att informanternas upplevelse är att avslutningsbrevet 

mer finns på insidan.   

Grundarna till DIT har beskrivit att avslutningsbrevet ska kunna internaliseras och kvarstå som 

ett eventuellt gott anknytningsobjekt som kvarstår hos patienten efter avslutad behandling 

(Lemma, 2011). Vår tanke är att avslutningsbrevet och terapin har internaliserats och är levande 

inom informanten, som ett övergångsobjekt som har hjälpt att bevara terapeuten som ett gott 

inre anknytningsobjekt, en konsolidering som består efter terapin. De teman som framkommit 

och som vi kallar kvitto och förändring är indikationer på att en internalisering har skett. Det 

vill säga kvittot som inledningsvis var som en konkret hjälp för att se sin utveckling, ett kvitto, 

ett bevis som blev tydlig och konkret för informanten. För att på lång sikt bli ett tema som blev 

förändring där alla informanter mer diskuterar avslutningsbrevet utifrån en tanke på vidare 

förändring, att förändring är något pågående.  

Temat metod som vi fann i intervju 1 handlade om informantens förståelse kring den behandling 

de genomgått. Enligt Baber et al (2013) så är förutsättningen för att uppnå god alliansen att 

patient och terapeut är överens om metoden samt att patienten förstår metoden. Detta är något 



30 
 

vi tycker vi ser på kort sikt i denna studie. Det vill säga att alla informanter talade om metoden 

i sin helhet (det gamla fokuset, det nya fokuset och avslutet av terapin) och att de verkat ha 

förstått metoden vilket är en framgångsfaktor i terapi. Avslutningsbrevet verkar då ha den 

betydelsen på kort sikt, att den begripliggör och påminner om metoden. Medans det på lång sikt 

visar upp temat förhållningssätt, då alla informanterna talar om förhållningssätten som är 

beskrivet i brevet hjälpt dem i deras utveckling.   

Det verkar som att avslutningsbrevet betydelse på lång sikt och hur det används främst rör 

informanternas erfarenhet av de nya förhållningssätt de har fått med sig. Detta är det 

informanterna beskriver att de minns mest då de använder sig av avslutningsbrevet som de har 

i sina tankar. Vi tänker därför att de nya förhållningssätten förstärker känslan av förändring.  

Något som endast framkommer i intervju ett, under metod 3:3, är just avslutningsbrevets 

betydelse för att avsluta terapin. Att informanterna bland annat upplevt avslutet som extra 

tydligt i samband med att de fick ett avslutningsbrev, vilket skedde en till två veckor efter 

avslutad behandling. Detta framkommer inte alls i intervju två vilket vi tänker kan handla om 

tidsaspekten, det vill säga att separationen till kuratorn/terapin ligger långt bort. Att eventuellt 

starka emotionella känslor som är kopplat till separation/avslut har minskat med tiden och 

översatts med andra känslor.  Som Broberg et al (2006) skriver väcks starka känslor vid en 

separation, vi tänker att avslutningsbrevet, som övergångsobjekt, kan ses som en härbärgerande 

funktion och underlätta separationen känslor. 

Metoddiskussion  

Utifrån det ämne vi valt att studera, upplevelsen av ett avskedsbrev, kom vi att diskutera vilken 

metod som vara bäst med vår handledare. Då vi har haft svårt att hitta några andra studier kring 

avskedsbrevets betydelse i psykoterapi kom vi fram till att en kvalitativ studie enligt induktiv 

tematisk analys skulle kunna passa. Det är en analysmetod som ofta används i kvalitativa studier 

och som lämpar sig för en studie där det finns litet forskat. Det är även en metod som lämpar 

sig för göra en intervjustudie där man ser till informanternas upplevda erfarenhet och mening 

(Braun & Clark, 2008). Vi tänker att det skulle kunnat finnas andra sätt att tänka vad som skulle 

vara lämpliga studier, ett skulle kunna vara att koppla en liknande studie till utfall genom före 

och eftermätningar. 
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Vi valde att intervjua informanter, då vi ville förstå informanternas egna upplevelser av att få 

ett avslutningsbrev, istället för att intervju terapeuter och deras syn på avslutningsbrev. Enligt 

författarna Lilliengren, Philips och Werbart (2008) är det patienterna själva som är medvetna 

om hur deras egna process fortskrider i psykoterapin och att patienterna är dom bästa 

bedömarna av sina egna erfarenheter. Att det är patienternas perspektiv som är en värdefull 

källa till information om och förståelse för psykoterapi.   

 

Denna intervjustudie skulle utgå från två omgångar semistrukturerade intervjuer med ca fem 

månaders mellanrum. De två intervjuguiderna var inte exakt de samma, det skulle kunna vara 

ett skäl till att vissa teman blev annorlunda. Att de var olika berodde på att vi i förväg hade en 

tanke om andra frågor blev aktuella då utifrån tidsaspekten och att vi ville ta hänsyn till att det 

skulle ha gått minst fem månader till den andra intervju. Vi ville titta på om det skett en process 

över tid. 

 

Att vi valde att ha två intervjuomgångar blir enligt Langemar (2008) en form av 

datatriangulering, vilket gör att våra resultat blir ytterligare förankrade i data. Ett antagande 

som vi hade i samband med att göra dessa två omgångar av intervjuer var att det skulle vara 

svårt att få informanterna att komma på den andra intervjun. I de flesta artiklar vi tagit del av 

där de valt att göra på liknande sätt har bortfall varit ett problem. Därför blev det förvånande 

för oss att alla informanter som valt att delta i första intervjun återkom för en andra. Vi har svårt 

att tro att detta beror på den biocheck som de fick i samband med intervjun då detta är ett vanligt 

incitament att erbjuda informanter.  

 

Istället kan vi fundera kring de informanter vi träffade. Enligt Bergsten (2015) påverkar 

patientens resurser terapiprocessen. Det kan vara så att dessa ungdomar var särskilt resursstarka 

personer som har tagit på sig ett åtagande att genomgå en korttidsterapi, vilket skulle kunna ha 

påverkat att de kom tillbaka. Alla informanter uttrycker att de är nöjda med sin behandling 

vilket vi tänker gör dem mer benägna att komma tillbaka. 

 

Eftersom studien är liten, med ett litet urval av ungdomar, kan vi inte få en stor spridning på 

vilka dessa är och vad de har för grad av svårigheter, vi vet dock att de genomgått behandlingar 

på 7, 10 eller 15 sessioner efter de tre orienterande samtalen. Vad vi däremot gjorde var att vi 

inte valde ut ungdomarna specifikt, utan erbjöd alla som avslutade sin terapi från september till 
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november 2018 fram tills vi hade fått de åtta vi hade planerat. Det innebär att vi inte kunde veta 

vilka dessa personer skulle vara förutom att de uppfyllde kriteriet att ha genomgått den metod 

av terapi med avslutningsbrev som vi ville studera.  

 

Informanterna som vi träffade hade en generell uppfattning av terapin och avslutningsbrevet 

som något positivt vilket kan ha påverkat deras villighet att återkomma på en andra intervju. 

Initialt var det dock två som avböjde att delta i studien. Kan det ha varit två som var mer 

missnöjda och vi kan inte veta hur det skulle det ha påverkat vår studie om vi hade haft möjlighet 

att intervjua dem. 

 

Informanternas positiva inställning till terapin och brevet kan ha sin uppkomst i huruvida 

kuratorerna eller metoden de använder på något sätt var extra bra. von Below (2017) beskriver 

vad som behövs för ett gott resultat i psykoterapi, exempelvis att terapeuter behöver uppmuntra 

och initiera metakommunikation i terapin, att kunna bjuda in till att prata om det negativa i 

terapin och att kunna bedöma patienternas mentaliseringsnivå. Då vi inte har valt att undersöka 

själva ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagning” kan vi inte redovisa på 

vilket sätt metoden i sig innehåller detta. 

 

Det skulle också kunna vara så att kuratorerna som informanterna har träffat besitter det som 

beskrivs ovan på ett sätt som påverkar studien. Att två av tre kuratorer är de som utvecklat 

metoden utifrån deras långa erfarenhet på ungdomsmottagning och den tredje kuratorn är 

upplärd av dem, är något som vi är medvetna om kan påverka vårt resultat. Vi hoppades på att 

minimera terapeuteffekten utifrån att är det tre kuratorer i studien, men i slutändan blev det så 

att sju av åtta informanter hade träffat de två upphovsmakarna till ”Känsla av sammanhang – 

en metod på ungdomsmottagning”. Det skulle kunna innebära att vi inte kan utesluta 

terapeuteffekten (Langemar, 2008).  

 

Däremot är det så att just på grund av terapeuternas långa erfarenhet, samt att de är 

upphovsmakare av metoden, som gör att informanterna fått genomgå en behandling som är 

metodtrogen och att de har fått avslutningsbrev som också är skrivna enligt metod. Det innebär 

att vi kan vara säkra på att vi verkligen har undersökt det vi angivit. 

 

En ytterligare fråga kring kuratorn är att en av kuratorerna också är en av författarna till 

uppsatsen vilket även skulle kunna påverka studien utifrån författarens förförståelse och 
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intresse av metoden, men då vi är två författaren torde det kompensera. En av patienterna har 

genomgått sin behandling hos en av författarna. Vi kan inte veta hur mycket det kan ha påverkat 

resultatet, men det handlar om en av åtta informanter. 

 

Utifrån detta skulle vi även kunna se resultaten som ett tecken på att dessa kuratorer och 

informanter har utvecklat en stark allians (Barber et al, 2013). Det skulle kunna vara skäl till 

informanternas positiva inställning och att de deltar i studien. Att informanterna återkommer 

till samma ungdomsmottagning för intervjuerna som där de genomgått terapin skulle kunna 

påminna om terapin, avskedsbrevet och alliansen, men att det även är ett kvitto på en lyckad 

behandling. På ett sätt kan vi tänka att de får lite ytterligare med sig av sin behandling, vilket i 

så fall skull kunna leda till att de vid sitt andra intervjutillfälle minns mer av avskedsbrevet. Vår 

påverkan i intervjuerna hade vi kanske kunnat utesluta till större del genom att intervjua olika 

ungdomar, några vid avslut och några andra fem månader senare. Vi valde dock att ha samma 

ungdomar eftersom vi ville titta på processen som tid skulle kunna ge. 

 

När vi nu valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer får vi inse att det 

finns en svårighet i vad vi får fram, att vi har en begränsad färdig frågeställning och valet av 

frågor, leder till den gamla tanken ”att som man frågar får man svar”. Men som framgår i 

Langemars (2008) bok om kvalitativ forskning så går det inte att helt bortse från förförståelse. 

Vi som författare har så klart en förförståelse och föreställningar kring brevets betydelse vilket 

kan påverka hur vi ser på materialet. 

 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis visar resultaten att avslutningsbrevets upplevda betydelse är av vikt på 

kort och lång sikt. Att de resultat vi hittat; Avslutningsbrevet väcker känslor, Avslutningsbrevet 

påminner om relation och Avslutningsbrevet kommer till användning är de huvudteman som 

verkar vara de viktigaste när vi frågat informanterna och att dessa även består efter ca fem 

månader. Något som gjort oss förvånade är den upplevda betydelsen av avslutningsbrevet över 

tid. Att avslutningsbrevet efter avslutad behandling fortfarande är av betydelse men har blivit 

till en mer internaliserad del i informanterna. Avslutningsbrevet på lång sikt verkar förstärka 

informanternas minne av deras utveckling och bli som en positiv skjuts framåt. Samtidigt som 

alla informanter också ser avslutningsbrevet som en pågående påminnelse om att processen och 

arbetet med sig själv fortsätter. 
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Även om det endast framkom i intervju 1 att avslutningsbrevet var av vikt gällande avslutet av 

terapin, så tänker vi att terapier med ungdomar är förtjänta av ett avslutningsbrev just utifrån 

deras specifika situation. Att de både befinner sig i en utvecklingsfas med separation från 

vårdnadshavare och separation från kuratorn. Att ha ett gott, tydligt och konkret avslut som ett 

avslutningsbrev, tänker vi kan representera och förbättra ungdomens separations och 

individuations process. 

 

Vi tycker att vi har kunnat påvisa att författarna till DIT och upphovsmakarna till ”Känsla av 

sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen” har ringat in många av de viktiga 

aspekterna som avslutningsbrevet har. Att avslutningsbrevet blir som förlängning och 

fortsättning av terapin samt att det blir som en sammanfattning. I vår studie har vi kunnat 

bekräfta deras antaganden kring upplevelsen av att få ett avslutningsbrev. Dessutom har vi 

kunnat bestyrka detta över tid, vilket inte har gjorts tidigare. Då vår studie är liten så skulle en 

större studie med ett bredare urval kunna få ett annat resultat eller bekräfta vårt resultat. Något 

som väckt vår nyfikenhet är även att göra en jämförande studie med informanter som genomgår 

en korttidsterapi utan att få ett avslutningsbrev. Då skulle vi kunna se om avslutningsbrevet ger 

någon skillnad gällande om avslutningsbrevet verkligen blir den förlängning av terapin som 

upphovsmännen hoppats på.  
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      Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Intervju 1 

Hur upplevde du det att få ett avslutningsbrev? 

- Vad var dina tankar och känslor? 

- Läste du det flera gånger? 

- Vad var din första reaktion? 

- Var det bra att få ett brev eller om det inte spelade någon roll? 

- Var har du det nu? 

- har du visat det fick nån? 

Hur tyckte du att brevet och samtalskontakten hörde ihop? 

- något speciellt du minns? Bra? Dåligt? 

- hur tänkte du kring det gamla centrala fokuset och det nya? 

- Upplevde du att de nya och gamla strategierna stämde väl överens med din 

uppfattning? 

- är det tydligt vilken förändring som skett för dig? 

- kunde du se vad som skulle kunna vara framtida mål? 

Vad tror du att du kommer ha brevet till? 

- när kommer du läsa det? 

- kommer du behålla det? 

Finns det något viktigt kring brevet som jag inte har frågat dig om? Eller något 

annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide  

Intervju 2 

 

NUTID   *Är brevets innehåll fortfarande aktuellt? (centrala temat och strategierna) 

- Vad tänker du på när jag nämner avslutningsbrevet? 

- Hur ofta tänker du på brevet och dess innehåll? 

- Vad får du för känslor när du tänker på det nu? 

- Har du läst det och hur kom det sig att du läste det? 

- Vad minns du av brevet? Bra dåligt? 

- Har du använt dig av brevet och de strategier och förhållningssätt som stod där? 

- Och i så fall, på vilket sätt? 

- Om inte, hur kommer det sig? 

- Vad tänker du om innehållet nu? 

 

DÅTID   *Har brevet haft någon för betydelse för dig de senaste sex månaderna? 

- Har brevet varit av betydelse sedan vi sågs sist? 

- Hur har betydelsen förändrats under tid? 

- Har brevet hjälpt dig att minnas terapin eller inte? 

- I så fall på vilket sätt? 

- Var det någon mening med att få ett brev? 

 

FRAMTID   *Vad tror du att du kommer ha brevet till? 

- Skulle brevet kunna en fortsatt mening i framtiden? I så fall vad? 

- när kommer du läsa det? 

- kommer du behålla det? 

 

 *Finns det något viktigt kring brevet som jag inte har frågat dig om? Eller något annat du vill 

tillägga? 
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Bilaga 4. 

Hej! 

Du får det här brevet för att vi skulle vilja intervjua dig som fått ett 

avslutningsbrev i samband med avslutad kontakt med kurator på en 

ungdomsmottagning. Vi vill ta reda på hur man kan uppleva att det är att få ett 

brev i samband med avslutningssamtalet och om brevet haft någon betydelse på 

en uppföljning ca sex månader senare.  

Därför skulle vi vilja intervjua dig inom ca två veckor och igen om ca 6 månader. 

Vi hoppas att du låter oss ta kontakt med dig och om du accepterar det så kommer 

din kurator lämna ut ditt mobilnummer och/eller mailadress till oss. Du väljer 

själv om du vill vara med och kan avbryta när du vill. 

I intervjun har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser 

kring det avslutningsbrev du fått. Intervjuerna kommer ta mindre än en timme och 

spelas in. De kommer ske där det passar dig bäst, antingen på den 

ungdomsmottagning där du gått i samtal eller Södermalms ungdomsmottagning.  

Vi som vill intervjua dig är två socionomer, Helen och Isabel, som studerar på 

psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen på Stockholms 

Universitet. Vi har nyligen påbörjat vårt arbete med c-uppsats kring 

avslutningsbrev i metoden ”Känsla av sammanhang - en metod på 

ungdomsmottagning”.  

Vi kommer inte presentera några personuppgifter i vår uppsats utan kommer 

avidentifiera intervjupersonerna och allt kommer redovisas på en gruppnivå. 

Uppsatsen kommer bli tillgänglig för er som intervjuas. 

Vi svarar gärna på frågor och hoppas att du vill vara med! 

 

Vänliga hälsningar 

Helen Timan & Isabel Enmark 

 

Kontaktuppgifter: 

Helen Timan, mail: helentiman@hotmail.com tel: 0702660226 

Isabel Enmark, mail: isabel.enmark@stockholm.se tel: 0761212067 

Handledare Camilla von Below, mail: camilla.vonbelow@psychology.su.se  
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