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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Psykoterapeutisk ram är ett fenomen som är grundläggande att 

upprätta under terapeututbildning. Vad psykoterapeutstudenter faktiskt uppfattar 

och kan beskriva utgör en kvalitetssäkring av vad studenter uppfattar behövs i 

form av ram i förhållande till patienter men också i förhållande till 

utbildningssituationen. Att jämföra med rådande teori och empiri. 

 

 Syftet med studien var att låta psykoterapeutstudenter beskriva sin uppfattning 

om vad som konstituerar fenomenet ram i psykodynamisk terapi. 

 

Frågeställningar: Vad uppfattar och beskriver psykoterapeutstudenter som 

psykodynamisk terapeutisk ram? 

  

Metod: Föreliggande studie har en hermeneutisk ansats och bearbetningsmetod 

är kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingsmetod är intervjuer. 

 

Resultat: Resultatet av frågeställningen visar sig som tre kategorier med 

underkategorier. Kategori ett är kär-lek, med underkategorier som ansvar och 

mellanmänsklighet. Kategori två är medvetenhet, med underkategorier som 

fysiska budskap, kontinuitet och omdöme. Kategori tre är potential, med 

underkategorier som symbolisera och integrera. 

 

Diskussion: Vad psykoterapeutstudenter beskriver som konstanter i 

psykodynamisk terapeutisk ram harmonierar framförallt med det som i litteratur 

och forskning beskrivs som inre- och yttre -ram. Resultatet har få konstanter i 

form av meta ram vilket kan förstås som att det finns en omedvetenhet i att 

upprätta meta ram. I förlängningen begränsar denna omedvetenhet studenters 

påverkan på utbildning och profession. 

 

Nyckelord: Terapeutisk ram, Konstanter, Psykoterapeutstudent, Utbildning, 

Psykodynamisk psykoterapi, Kvalitativ innehållsanalys 

 
Introduction: Psychotherapeutic frame is a phenomenon which is fundamental 
to establish during therapist education. What psychotherapists students actually 
understand and can describe constitute a quality assurance of what students 
perceive is needed in form of frame, in relation to the patients but also in relation 
to the educational situation. To be compared with the prevailing theory and 
empiricism. 
 
The aim of the study was to let psychotherapist students describe their idea of 
what constitutes the phenomenon frame of psychodynamic therapy. 

 

Issues: What perceive and describe psychotherapist students as psychodynamic 

therapeutic frame? 



 
 

 
 

 

 

Method: This study has a hermeneutical approach and processing method is 

qualitative content analysis. The data collection method is interviews. 

 

Results: The result of the issue manifests as three categories with subcategories. 

Category one is love-play, with subcategories as responsibility and interpersonal. 

Category two is awareness, with subcategories as physical messages, continuity 

and opinion. Category three is potential, with subcategories as symbolize and 

integrate.  

 

Discussion: What psychotherapist students describe as constants in 

psychodynamic therapeutic frame, harmony above all with what the literature and 

research describes as inner and outer frame. The result has few constants in the 

form of meta- framework, which may be understood as that there is a lack of 

awareness in establishing meta- frame. In the extension this unawareness limits 

students influence on education and profession. 

 

Keywords: Therapeutic frame, Constants, Psychotherapist student, Training, 

Psychodynamic psychotherapy, Qualitative content analysis 

 

 



 
 

1 (30) 
 

 

1 Inledning 

Forskning kring vad som är verksamt i psykodynamisk psykoterapi visar på att 

terapeutisk allians har ett tydligt samband med ett slutligt positivt utfall i terapi 

(Falkenström, Granström & Holmqvist, 2013). Allians skapas genom upprättande 

av psykoterapeutisk ram, ett kontrakt mellan terapeut och patient. Rams 

upprättande enligt Etchegoyen(1991) är terapeutens uppgift, i syfte att skapa 

allians och med allians en terapeutisk process. Här kan det förstås att 

psykoterapeutstudenter under utbildning skall lära sig skapa allians med hjälp av 

psykoterapeutisk ram. Terapeutisk ram visar sig explicit i den kliniska delen av 

psykoterapeututbildningen, som ett färdighetmål i det att upprätta ett 

behandlingskontrakt mellan patient och terapeut. En viktig innehållslig 

komponent som ram finns implicit i hela terapeututbildningen, men utvärderas 

samt examineras i handledningssituationen, vilket kan kanske synas vara 

tillräckligt. Men det är av intresse att få explicit uttryckt vad terapeutstudenter 

uppfattar och kan beskriva om fenomenet ram. En studie om vad som uppfattas 

och beskrivs som psykodynamisk terapeutisk ram av studenter under utbildning, 

ger empirisk förståelse för fenomenet i sin givna kontext och kan utgöra en 

kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring i att synliggöra vad studenter uppfattar behövs i 

form av ram i förhållande till patienter, men också i förhållande till 

utbildningssituationen. Detta i jämförelse med vad som är likt och vad som kan 

uppfattas skilja sig, mellan studenters sätt att uppfatta och beskriva 

psykoterapeutisk ram i förhållande till rådande teori och empiri kring sagda 

fenomen. 

  

Syftet med studien var att låta psykoterapeutstudenter beskriva sin uppfattning om 

vad som konstituerar fenomenet ram inom psykodynamisk terapi under 

utbildning. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Fenomenet psykoanalytisk ram myntades av psykoterapeuten och konstnären 

Milner (1952) och hon beskriver ramens funktion som ram runt ett konstverk. 

Fenomenet ram inbegriper alla sorters ramar, en ram är en ram. Ramar ser olika ut 

beroende på vad ramen skall innehålla, utestänga eller vem som utformar den och 

i vilken kontext den finns. Gordan (2010) beskriver förutsättningar för ramens 

utformning i professionella samtal. I dessa förutsättningar lägger han ett 

raminnehåll som samhälle, institution, yttre betingelser samt patient och 

psykoterapeut, vilka ytterligare beskrivs nedan.  

 

2.1 Samhällelig påverkan, meta ram 

Gordan (2010) menar att samhällets rådande paradigm har påverkan på oss. Det 

är en politisk oskuldhet eller omedvetenhet att tro att de egna attityderna i 

professionella sammanhang enbart utgör ett personligt och rationellt val, 

opåverkat av samhälleliga strömningar. I sin tur påverkar samhället de mål och 
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uppdrag, formella och informella/reella som institutioner har. Dessa formella, 

informella måls utformning inom institutioner påverkar förutsättningarna för det 

professionella samtalet, på personalens relationer till varandra och till klienterna 

enligt Gordan. Som utbildningsanordnare har alla högskoleutbildningar, även de 

som inte har staten som huvudman, att följa Högskolellagen (1993:792) kapitel 1 

och Högskoleförordningens (1993:100) examensförordningen i sagda lag. 

Universitetskanslerämbetet utövar tillsyn över att högskoleutbildningar följer 

innehållet i de yrkesexamina som givits dem rätten att utfärda examensbevis för 

och dikterar ett innehåll i exempelvis psykoterapeututbildningen. Vilket i sin tur 

skall vara grunden för de utbildningsplaner och kursplaner som varje högskola 

sedan lägger till grund för respektive utbildning.  

 

2.2 Yttre betingelser, yttre ram 

De yttre betingelserna känns igen igenom Freuds (1957) psykoanalytiska tankar 

om grundläggande regler i terapi som soffan, tid mot pengar osv. vilket resulterat i 

ram som handlar om yttre ram. Freud uppmanade patienten som inte stängde 

dörren efter sig till terapirummet att stänga, då patienten inte förstod att värja sig 

och sitt utrymme. I yttre ram ingår konstanter vars främsta syfte är att undanröja 

osäkerhet och tvetydighet, genom ett upprättat kontrakt parterna emellan 

(Kunstlicher, 1996, 1997; Tallberg, Kunstlicher, Ylander, Hansen & Balint, 1998).  

Kontraktet utgörs av de spelregler som paret inför terapiarbetet upprättar sig 

emellan, i medvetenhet om den skevhet i makt som finns emellan terapeut och 

patient. Enligt Sigrell (2000) handlar det om tid och rum, betalning, återbud och 

utnyttjande av timmar, tystnadsplikt, kontakt med anhöriga, socialtjänst eller 

sjukhuspersonal och att bedriva terapi i privat eller offentlig regi. Tid och rum, 

betalning, återbud av timmar är konstanter i yttre ram som kan variera med 

terapeut. Tystnadsplikt liksom kontakter med andra vårdgivare är konstanter som 

hålls av lagar och skall följas av den enskilde oundvikligen. Sigrell beskriver, i 

överensstämmelse med Gordan (2010) svårigheten att upprätta och upprätthålla 

ram inom offentlig regi, i det att arbetssituationens krav inte överensstämmer med 

de krav och förväntningar som ställs på den terapeutiska situationen.  

 

2.3 Patient och psykoterapeut, inre ram 

Hos psykoterapeuten handlar inre ram om bilden av yrkesrollen och 

motöverföring (Gordan, 2010). Ram som konstant i en människa visar sig som ett 

språkligt system i stunden (Etchegoyen, 1991). Det som terapeuten har 

medvetandegjort i sig själv, kan så småningom också språkligt uttryckas och 

praktiskt handhas. Detta är ett lärande genom hela livet hur människan som egen 

agent lär sig inifrån och ut, gör något till personlig egendom som kan användas i 

olika situationer (Rogers, 1969). Inre ram är personlig och har med erfarenheter 

och kunnande att göra.  Personlig kunskap blir om den omsätts i handling till en 

professionell inre ram. Inre ram att förhålla sig inom för terapeuten i sin 

yrkesutövning. Inre rams mening och funktion har beskrivits av Langs (1978) som 

mognaden hos terapeuten att hålla ramen, hålla motöverföringen i vad som väcks 
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i terapeuten under samtalet. Detta för att möjliggöra tolkningar av de 

gränsöverskridanden som patienter alltid gör i terapi. Inre ram och dess 

konstanter bildar en gräns som uppfattas endast då den ändras eller bryts, 

konstanterna blir då variabler vars användande i processen är grunden för en 

jagutveckling hos patienten skriver Bleger (1967; 2012). En utvecklingsmöjlighet 

för överföring-motöverföring som utgör processen till utvecklandet av ett språk 

för något nytt, exempelvis från schitzoparanoid position till depressiv position 

enligt Klein (Hinshelwood, 1994; Gomez, 1997). Ytterst är det material som ska 

analyseras en produkt av ram och terapeutens främsta uppgift är alltid att skapa, 

upprätthålla och återupprätta ram enligt Killingmo och Gullestad (2011).  

 

2.4 Patienten 

Hos patienten handlar inre ram om vad som påverkar patientens motivation, 

ambivalens och överföring (Gordan, 2010). Här visas på den hållande, 

härbärgerande funktionen som psykoterapi har (Winnicott, 1993). Terapeuten har 

att skapa funktionen ”modern som är tillräckligt bra” (Winnicott, 1993 s. 327) 

sätta gräns, skydda, hålla men också frustrera till en verklighet och motivera 

patienten. Ramen som det överenskomna, det hållna bildar duken i tavlan för 

patienten att måla på i överföringen.  Trygghet kan möjliggöra att barnet i den 

vuxne som inte blivit mött och sett för sin egen skull, i en jagutveckling skapar 

egna bilder och utvecklar språk för sitt handlande (Bolwby, 1969; Wallin, 2007; 

Wennerberg, 2010, 2013). Ramen för paret i psykoterapi som allians, kan ge 

möjlighet för människan att processa och därigenom införliva nya objekt, nya 

perspektiv på livet (Hinshelwood, 1994; Gomez, 1997). Mellanmänsklighetens 

filosof Buber(1995; 1997) beskriver det som finns mellan två människor. Bubers 

filosofi är en vägvisare som ontologiskt visar på humanistiska, existentialistiska 

utgångspunkter. Som jag tänker och förstår, så handlar jag. Det är i praktiken som 

tanken finner stöd.  Denna filosofi är en ofta nämnd utgångspunkt i 

psykodynamisk teori runt ram och psykodynamisk psykoterapi. 

 

2.5 Etik 

I etiska riktlinjer för psykoterapeuter (Blennberger, 2014) ses en helhet av ovan 

nämnda, en rambeskrivning. Översiktligt finns i dessa riktlinjer beskrivet grunden 

för psykoterapeuters profession. Ingående i professionen beskrivs profession och 

personlighet samt kopplat till patienten-inre ram, organisation, kollegor och 

arbetsplats-yttre ram samt samhälle och omvärld-meta ram. Dessa får nedan bilda 

struktur till den empiriska forskning som är utgångspunkt i föreliggande studie. 

 

 

 

 

 



 
 

4 (30) 
 

 

3 Tidigare forskning 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 

3.1.1 Psykoterapeuters profession och patienten. 

Topor (2001) beskriver att terapins ritualer är instrumentet, med vilket terapeuten 

försöker att nå det som finns intakt i patienten. I en rad studier med grundad teori 

som metod, visas på terapeutens och patientens förmåga till allians som det 

avgörande. I en studie av Topor (2001)beskrivs att patientens möjlighet att 

överträda ramen är det som gör att patienten känner sig sedd, hörd och 

respekterad. Patienten är i fokus för den andres uppmärksamhet, samt den andres 

vilja att ge av sin tid. Topor och Denhow (2012) beskriver i en studie patienters 

uppfattning av tiden som en viktig faktor, i det att patienten och terapeuten i 

ömsesidighet styr tiden för att uppnå bästa arbetsallians. En studie av Topor och 

di Girolano (2010) visar att patienter uttrycker att ett givande och tagande från 

paret i terapi ses som meningsfullt, och att även svårt sjuka patienter kan och 

väljer metod och behandlare därefter. Ovanstående bekräftas i en studie gjord av 

Lilliengren och Werbart (2005) där patienters syn på verksamma och hindrande 

faktorer i psykodynamisk terapi med unga vuxna studerades. Här belyses faktorer 

med koppling till terapeutens förmåga att hålla ram. Som att förhålla sig 

respektfullt och empatiskt, men också då terapeuten enligt patienten blir för 

passiv, för på eller rent av kränkande. Ytterligare en studie gjordes av Lilliengren 

och Werbart (2010) men med terapeuters syn på verksamma och hindrande 

faktorer i psykoterapi. Här menar terapeuter att det mest verksamma i psykoterapi 

är den trygga nära och förtröstansfulla relationen mellan patient och terapeut, 

hindrande är patientens rädsla för närhet. Ska jag stanna eller ska jag gå är titeln på 

en studie (Nuetzel & Larsen, 2012) som visar hur viktig allians är i terapi. Tretton 

patienter i öppenvård ombads skriva rapporter varje vecka utifrån frågor om den 

terapeutiska relationen till terapeuten i psykoanalys. Datamaterialet 

kategoriserades och behandlades med statiska metoder. Resultatet visar att det 

finns positiv korrelation mellan öppenhet som personlig faktor hos terapeten då 

terapi startar, och väl där hur paret i terapi lyckas upprätta en god allians.  

Alliansen mellan terapeut och patient är avgörande för att patienten skall stanna i 

terapi och stanna en längre tid, över ett år ger större utdelning för patienten av 

terapi. Jacobsson, Lindgren och Hau (2012) gör en tematisk analys av de 

avslutande terapisammanfattningar som psykoterapeutstudenter skriver i 

utbildningen. Här beskrivs hur svårt studenter har att sortera om känslor i dem 

tillhör dem själva eller patienten. Dels behöver studenter mer erfarenhet av att ha 

flera patienter samtidigt för att särskilja, men också individuell hjälp i handledning 

med sorteringen av känslor enligt författarna. 
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3.1.2 Psykoterapeuters profession och personlighet 

I en fenomenologisk analys (Sells, Topor, & Davidson, 2004) av transkriberade 

djupintervjuer beskrivs en förståelseförmåga hos tillfrågade terapeuter och 

forskare bortom orden. Denna förmåga benämns empatiska bryggor och beskrivs 

utgöra den empatiska förmågan att förstå och ta till sig patientens berättelse om 

sig själv.  En viktig personlig förmåga hos psykoterapeuter. Symons och Wheeler 

(2005) intervjuade psykoterapeuthandledare om då emotionella dilemman uppstår 

kring rambrott och hur dessa dilemman löstes av respektive terapeut personligen. 

Intervjuerna som analyserades med grundad teori, visar att dilemmana uppstår 

inför att-, efter att- och då terapeuten kan förstå sig ha fattat fel -beslut om åtgärd. 

Författarna visar på olikheter hos de tio intervjuade terapeuterna i erfarenheter 

och förmågor, och menar att emotionell stabilitet är den yttersta och avgörande 

faktorn för uppstramning men också att kunna släppa på ramen i terapi. I en 

studie av Olsson (1997) där nybörjarterapeuter/studenter i psykoterapi 

intervjuades, visar resultatet av en kvalitativ tematisk analys att svårigheten i 

början av en karriär som psykoterapeut är att vara sig själv, genuin i mötet med 

patienten. Det är svårt att hålla sig som själv och samtidigt avskild, det är lätt att 

suddas ut som person i försöken att spela terapeut. Konsten är att vara avskild 

som själv från andra med egna önskningar, egna behov och fast i ramen som 

professionell psykoterapeut. Författaren skriver att avgränsning, reflektion och 

metakommunikation är dialektiska processer under utbildning som befrämjar 

varandra. Avgörande för denna dialektiska process är medvetenhet och 

omedvetenhet som motsatser, som kan och skall användas båda. Det medvetna 

asymmetriska är det särskiljande av fenomen vilket utgör förmågan att sätta gräns 

och kategorisera. Det omedvetna symetriska är det sammanvävda där olikheter 

inte går att urskilja, som i drömmen eller som associationer i psykoterapi. 

Strömme (2010) visar genom forskningsintervjuer parallellt med psykoterapeutiska 

kliniska intervjuer med terapeutstudenter, i en longitudinell studie med mutiple 

single case analys, att handledning skall adressera ångest, osäkerhet och hjälplöshet 

i studenten som person och terapeut. Hon analyserade också terapisessioner 

mellan terapeuten i träning och patienter utifrån strategi, attityd och teknik. Detta 

i syfte att se nivån av kompentens hos studenten. Det visade sig att studenter har 

låg kompentens i dessa hänseenden men framförallt i fråga om teknik. Hennes 

slutsats är att det måste få ta tid, men också att utbildningen skall fokusera på att 

internalisera psykoterapeutisk kompentens hos studenter genom handledning. 

Något som bekräftas i Dennhags (2012) forskning där studenter i en longitudinell 

studie fått fylla i information kring sin situation under utbildning. Det visar sig att 

de tidigare beskrivna svårigheterna (Strömme, 2012), finns även hos dessa 

studenter och att förmågan utvecklas linjärt i förhållande till tid. Dock finns en 

attityd i form av uttråkad het hos några av respondenterna, som till och med ökar. 

Med negativa känslor hos terapeutstudenten minskar allians i förhållandet till 

patienten. Pedagogiska grepp utifrån varje students behov är önskvärd för att 

processa utveckling i professionell växt menar sagda författare. 
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3.1.3 Psykoterapeuter, organisation, kollegor och arbetsplats 

En studie baserad på intervjuer av psykoterapeuter (Price & Poley, 2008) och 

analyserad med grundad teori, visar på att ramen kring den terapeutiska 

situationen kan av terapeuter upplevas som komplicerad och otrygg. Detta 

beroende på både yttre som inre påverkan utanför terapirelationen, exempelvis en 

arbetsplats. Otrygga förhållanden vad gäller tid och rum, resurser, makt och status 

samt de professionella relationer som skapas har inverkan på terapier. Terapeutens 

kontroll över och egna medverkan i utformandet av ovan nämnda utgör en 

medvetenhet och kan göra så att kvalité i terapi uppnås även i påvra miljöer. 

Carlsson, Norberg, Schubert och Sandell (2011) beskriver attityder hos 

psykoterapeutstudenter i början, i mitten och efter utbildning De har låtit 

studenter/terapeuter fylla i frågeformulär som sedan behandlats statistiskt. 

Sambanden som ses är att psykoterapeutstudenter i början av utbildningen strikt 

följer utbildningens och handledares propåer för att i slutet och efter utbildningen 

göra egna val. Det visar sig att studenter anpassar sig till sin omgivning, för att 

senare bli autonoma och då mer rikta sig mot patienten. Att sluta utbildningen 

visar sig som att växa upp och Carlsson (2011) beskriver det som att uppleva ett 

erkännande, som ger en känsla av frihet i att använda sitt eget omdöme. Carlson 

skriver att terapeuter i sin utbildning och handledning är i behov av att respektive 

students anknytningsstil skall tas i beaktande för ett gott resultat. Denna slutsats 

finns i en intervjustudie med 18 färdiga psykoterapeuter analyserad med grundad 

teori. Bertell (2013) har intervjuat psykoterapeutstudenter kring deras erfarna 

lärprocesser och analyserat intervjuerna fenomenologiskt där hon visar att 

studenter finns på två arenor, där en är arenan med patienten och så den i 

handledningsgruppen. Det finns en inbyggd spänning i att vara nydanande och 

samtidigt höra till en traditionstung kontext menar författaren. Att klara av att gå 

sin egen väg samtidigt som man hör till en grupp. Det handlar om hur 

kommunikationen i gruppen förs, om det är tillåtet att vara olik. Finns tryggheten 

i att få vara och tänka olikt så skapar spänningen mellan dessa två arenor en 

positiv lärprocess. Hos den professionelle aktören, dit studenten är på väg, 

handlar det om att kunna bedöma i vilka situationer det är bäst att hålla sig till de 

ramar, regler och normer som finns, och i vilka situationer ett friare 

förhållningssätt är att föredra.  

 

4 Frågeställning 

Vad uppfattar och beskriver psykoterapeutstudenter som psykodynamisk 

terapeutisk ram? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Respondenter i föreliggande studie är fem studerande på påbyggnadsutbildning i 

psykoterapi. De tillfrågades om deltagande via mail utifrån kursdeltagarlistor (Se 
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bilaga 1). Dessutom skickades information om författarens anledning till valt 

ämne, studiens syfte, frågeställning samt etiska utgångspunkter tillsammans med 

förfrågan (se bilaga 2). Detta allmänna upprop resulterade i en respondent.  

Urvalet av de resterande fyra skedde genom påringning utifrån respektive 

kursdeltagarlista och utan inbördes ordning. Val av yrke eller ålder gjordes inte då 

detta inte framgick av deltagarlistorna. Valet föll på den som svarade i telefon och 

var positiv till medverkan. Aktivt val gjordes för att få en man som deltagare. 

Deltagarna är fyra kvinnor och en man, två ur årskurs tre och tre ur årkurs två. 

Respondenterna har i grunden olika professioner och är i olika åldrar. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Data insamlades via intervjuer som spelades in på Iphone och diktafon. 

Intervjuerna var ostrukturerade (Björklund & Paulsson, 2003; Kvale & Brinkman, 

2009). Intervjuerna utgick från forskningsfrågan och respondenterna ombads 

beskriva sin uppfattning om psykodynamisk terapeutisk ram. Respondenterna 

pratade fritt, och de frågor som ställdes under datainsamlingen var avsedda att 

fördjupa eller vidga det respondenten pratade om.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Föreliggande studie har en hermeneutisk ansats som utgår från ett antagande att 

det går att finna kunskap om mänskliga uttryck genom tolkning. Kunskap är 

subjektiv och dess inhämtande innebär en tolkande akt utifrån kontextuell 

förförståelse, som går från helhet till del och till ny helhet i det att det tolkande 

fenomenet ges bärande begrepp (Alvesson & Sköldberg, 1994; Starrin & 

Svensson, 1994; Åsberg, 2001.) Bearbetningsmetod är kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys som det utförs enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att det transkriberade materialet från var 

och en av intervjuerna utgör en analysenhet. Varje analysenhet läses från början 

var för sig för att få en uppfattning om helheten i utsagan. Därefter identifieras 

meningsenheter i varje analysenhet som kondenseras och kodas. Meningsenheter 

består av ord, meningar och stycken som svarar på studiens frågeställning. Genom 

att kondensera meningsenheter så förkortas de, samtidigt som det ursprungliga 

innehållet behålls och bevaras i sin kontext.  De kondenserade meningsenheterna 

är utgångspunkter för att nya reflektioner kan göras. Koderna som sedan skall tas 

fram bildar kortfattade kvalitativa etiketter på meningsenheternas innehåll. 

Koderna skall även om en högre abstraktion är analysens syfte, kunna förstås i 

relation till kontexten det vill säga till sammanhanget i intervjuerna. Koderna från 

samtliga intervjuer lyfts sedan ur respektive analysenhet och studeras tillsammans 

med avseende på gemensamma kvalitéer. Detta abstraherande tolkande 

tankearbete resulterar i ett sorterande av koderna till underkategorier och därefter 

i kategorier. En gruppindelning som relaterar till innehållet i intervjuerna på en 

beskrivande, manifest nivå, svar på frågan vad. Målet är att inget skall hamna 

utanför kategorierna eller passa in i mer än en kategori. Här kan analysen stanna, 

men slutligen kan också ett övergripande tema formuleras utifrån kategorierna. 
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Ett tema som utgör det latenta innehållet, den underliggande meningen som svar 

på frågan hur. Både manifest och latent innehåll som resultat, handlar om tolkning 

men varierar i djup och abstraktionsnivå.  

 

Intervjuerna avlyssnades och transkriberades ordgrant från diktafon till text. 

Transkriptionen resulterade i 55 sidor tättskriven text. Iphone användes som 

backup och för att under analysarbetet ha tillgång till intervjuerna live. Då 

intervjuerna fanns att tillgå i text påbörjades en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). De fem intervjuerna lästes och lyssnades 

igenom för en helhetsbild av var och en av dem. Därefter användes kopiera och 

klistrafunktionen i datorn till att kopiera meningsenheter (ME kommer att 

användas fortsättningsvis) ur varje analysenhet och klistra in i ett schema för ME, 

kondenserad ME och kod. Se tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. 
Meningsenheterna är citat från intervjuerna som kondenserats och kodats. Tabell 
1 nedan läses från vänster till höger. 

ME  Kondenserad ME  Kod 

Där det både är en 

rent… alltså det är 

trygghet, 

förutsägbarhet 

intill tråkighet. 

Tryggt, och 

förutsägbart intill 

tråkighet 

Trygghet Förutsägbarhet 

intill tråkighet 

Så att det som 

behöver och vill 

gestaltas i rummet 

har något att 

gestalta sig inom 

Det som behöver 

gestaltas har något 

att gestaltas inom 

Något att gestaltas inom 

 

Vidare så kopierades analysenhetens koder in i ett nytt dokument, skrevs ut, 

färgkodades med överstrykspenna och klipptes isär till lappar med en kod på varje 

lapp. Intervju ett blev grön, två lila, tre gul, fyra blå och fem rosa. Detta 

resulterade i en mängd lappar vilka därefter sorterades efter gemensamma 

kvalitéer i den givna kontexten dvs. intervjun, gavs ett innehållsligt namn och 

lades för sig i en så kallad underkategori. Var och en av dessa underkategorier har 

ett gemensamt kvalitativt innehåll men är kvalitativt skilda från varandra. Att finna 

kvalitéer och se kvalitativa skillnader och likheter är ett abstraherande arbete i 

form av tolkning, som går från helhet till del och till ny helhet. Att tolka och 

beskriva betydelsen av det som respondenterna säger. Alla koder lästes och 

sammansmältes till nya helheter, underkategorier som i sin tur lästes och gavs ny 

tolkad betydelse i en ny helhet som en kategori. Alla koder finns med i någon av 

underkategorierna och alla respondenter finns representerade i alla 

underkategorier, dock till olika stor del. Med det menas att en respondent kan ha 

fler koder i en underkategori och färre i en annan. Detta kunde förstås utifrån 
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färgmärkningen. Under detta arbete fanns också inspelningen i telefonen att tillgå 

som ett stöd i att koderna sorterades enligt den kontext de var avsedda att finnas i 

enligt respondenten. Detta arbete att kondensera ME, koda kondenserade ME 

och vidare abstrahera varje kod till en högre nivå av abstraktion resulterade i sju 

underkategorier som i sin tur abstraherades till tre kategorier. Dessa tre kategorier 

representerar det manifesta innehållet som svar på frågan vad. Vad 

respondenterna beskriver som psykoterapeutisk ram i dynamisk psykoterapi under 

utbildning. Dessa representationer jämte transkriberingen, ME, kondenserade ME 

och koder sändes till respektive respondent för påseende med en förfrågan om att 

reflektera och reagera på det som gjorts. Inget specifikt framkom som gjorde att 

resultatet ändrades. Tvärtom utgjorde denna granskning av respondenterna en 

förankring i resultatet utifrån ett igenkännande.  

 

 

5.4 Genomförande 

De fem respondenterna valde plats för intervjun och gemensamt mellan 

respondent och intervjuare gjordes upp om lämpligt datum och klockdags. 

Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats, på S:t Lukas mottagning 

eller Bräcke Östergård i Göteborg.  Två av respondenterna undrade om det fanns 

en vilja från intervjuarens sida att de skulle läsa på eller om det fanns ytterligare 

information att tillgå kring fenomenet ram. Som svar angavs att respondentens 

ansvar var att ha tillgång till sig själv och att ha tanken inriktad på studiens 

frågeställning. Intervjun inleddes med en öppen fråga; studiens frågeställning och 

därefter formulerades följdfrågor efterhand när intervjuaren ansåg det lämpligt 

med tanke på respondentens svar eller reaktion på tidigare ställda frågor, 

ostrukturerad intervju (Björklund & Paulsson, 2003; Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna genomfördes under september och oktober 2015 och spelades in på 

diktafon och telefon. Intervjuerna varade mellan 31 till 49 minuter. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Det som i kvantitativ forskning beskrivs som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet beskriver Graneheim och Lundman (2004)som trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet avser hur väl forskningsprocessen 

hänger ihop med dataanalys och valt fokus i forskningen. Pålitlighet avser hur data 

ändrar sig över tid på grund av forskarens beslut under datainsamling och analys 

och slutligen överförbarhet som avser hur väl föreliggande studies resultat går att 

överföra på andra studier och eller grupper. I föreliggande studie finns 

forskningsprocess, fokus och dataanalys väl presenterade och dokumenterade 

vilket genererar tranparens i dessa delar. Vad gäller pålitlighet förändras data 

ständigt över tid i och med att ny kunskap genereras. Detta ses inte som 

problematiskt då det medvetandegörs, reflekteras över i gruppen av författare och 

respondenter och görs transparant i studien. Överförbarhet finns föreslagen i 

diskussionsavsnittet i förliggande studie, men det ligger i läsarens beslut huruvida 

detta är möjligt i förhållande till andra kontexteter än den föreliggande. I 
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föreliggande studie finns medvetenhet om Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor, vars syfte är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet (Regeringskansliet, 2003:460).  Enligt lagen skall 

respondenterna informeras om att deltagande är helt frivilligt, det går att när som 

helst avbryta, och att deras uppgifter skall skyddas av anonymitet och sekretess. 

Föreliggande studie har varit följsam till denna lag.  

 

7 Resultat 

Resultatet visar att ram inom psykodynamisk psykoterapi beskrivs av 

psykoterapeutstudenter under utbildning som tre övergripande kategorier med sju 

underliggande kategorier. Kategori ett är kär-lek med två underkategorier som 

ansvar och mellanmänsklighet. Kategori två är medvetenhet med tre 

underkategorier som fysiska budskap, kontinuitet, och omdöme. Kategori tre är 

potential med två underkategorier som symbolisera och integrera. 

Underkategoriernas skilda nyanser i kvalitativt innehåll presenteras i resultatet 

belagda med citat från intervjuernas meningsbärande enheter, som tecken på 

trovärdighet och pålitlighet.  

 

Tabell 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier vilka representerar 

det manifesta innehållet i psykodynamisk ram i psykoterapi enligt 

psykoterapeutstudenters uppfattningar och beskrivningar. 

Kategorier Underkategorier  

Kär-lek Ansvar 

Mellanmänsklighet 

Medvetenhet Fysiska budskap 

Kontinuitet  

Omdöme 

Potential  Symbolisera 

Integrera  

 

7.1 Kategori Kär-lek 

Kategorin kär-lek består av underkategorierna ansvar och mellanmänsklighet. Med 

ansvar menas här det ansvar som enligt respondenterna ligger på terapeuten i 

arbetet med patienten. Ansvaret ligger i att med sig själv kunna möta patienten 

som ett du, i det som skall finnas mellan människor mellanmänsklighet. Det är 

inte i mig eller i dig det händer utan emellan oss. Det är en kär-lek mellan två 

människor på fullt allvar, och detta utgör ett innehåll i den psykodynamiska ramen 

i psykoterapi. 

 

7.1.1 Underkategori Ansvar 

Under rubriken ansvar finns ett innehåll där respondenterna beskriver att ram är 

att vara professionell. Att vara professionell i detta sammanhang, i det ligger 
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medvetenhet om sig själv och den andre dvs. att ha patientfokus och hålla ordning 

på sig själv.  

och det är inte vanligen så här kompis… alltså… ramen gör ju att det kan bli en process och 

den… det skiljer… det är det som gör att, att det blir terapi… 

därför att det är ingen kamratlig, vänskapsrelation… det är inte heller kollegialt samtal, utan 

det är terapi.  (Gul student) 

Det är att tro sig om och att ha förmåga att hålla patienten i en trygg och för 

terapeuten bekväm situation i rummet. Att vara bekväm i rummet handlar om att 

ha gjort rummet till sitt, så möjligheten till att vara bli genuin/trygg finns i nuet. 

Terapeuten har ansvaret både för sig själv och för patienten, för det som sker i 

rummet. 

… jag tänker i mötet, bekräftelsen, idé… hållandet, härbärgerandet, samma…… jag tror att 

det är främst de saker jag tänker på….. för jag tänker att ibland… även om jag är en aktiv 

person så kan det ju verkligen vara att man kan behöva använda den här tystnaden och …. 

suck… jag kan inte riktigt få in det, det är också ett hållande så att … ett hållande är ju 

liksom …… ett hållande kan vara precis vad som helst, helt enkelt. Så att den inre ramen är 

ju att jag håller för det som kommer upp oavsett vad det är. (Grön student) 

Vidare beskriver respondenterna att ansvar finns i att introducera patienten till 

terapi med klarhet och tydlighet. Det är av vikt att kunna, veta och behärska det 

man gör så att det går att gå in i terapi med ansvar för terapin framåt. Terapeuter 

kan betona lite olika, men ansvaret ligger i att berätta vad som kommer att ske 

enligt eget synsätt. Detta kräver sanningsenlighet, mod och gränssättning från en 

fast och trygg men lika flexibel och anpassningsbar terapeut som väljer väg framåt 

utifrån sin intention. 

T.ex. så tror jag att det ingår i den psykologiska ramen att berätta för klienten ens egen syn på 

vad det är man skall göra. Vad är det vi två skall göra tillsammans. Hur kommer det att gå 

till (Lila student) 

Men ramen är också på något sätt att man kan frångå detta också om det behövs, så ramen ska 

dels vara fast och trygg, alltså pålitlig men den ska också vara flexibel och anpassningsbar till 

behovet hos konfidenten (Blå student) 

Respondenterna i förliggande studie är terapeutstudenter och beskskriver att det 

kan fattas delar i ramen. Som student kan det kännas som att man inte är 

bemyndigad och med full kraft kan ta det ansvar som man ändå förstår vilar på 

den enskilde. Det fattas ett språk för att prata om terapi med patienten, i det 

vardagliga arbetet med utbildningsterapier. Det beskrivs också som detta att vara 

under utbildning gör att självförtroendet sviktar och leder till ett trevande 

förhållningssätt. Men att det också kan iakttas ett ökat ansvarstagande under 

utbildningens gång hos studenter.  
Dels det bemyndigandet som finns i den ramen och sedan tänker jag i avtalet också så kan man 
ju tala om… syfte och mål med behandlingen men också… och det tror jag att kanske att vi lär 
oss lite för lite om i utbildningen. Jag känner att det finns en lucka där, hur man pratar om vad 
psykoterapi är…i vanligt språk. Alltså i det dagliga mötet med patienten. Så jag håller 
fortfarande på att testa mig fram i den ramen. (Lila student) 
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7.1.2 Underkategori Mellanmänsklighet 

Det som finns mellan patient och terapeut beskrivs som en del i ram, som en vi-
ram. Det kan handla om att inför terapi finna ut om patienten håller för terapi, om 
det är troligt att det går att arbeta ihop. Vill patienten arbeta ihop med terapeuten i 
en överenskommelse att detta är på allvar, så är det ett bemyndigande av patienten 
beskriver respondenterna. 

Så att säga, det finns en överenskommelse, vi gör det här tillsammans och vi gör det vid de här 

tidpunkterna. Att vi tar det på allvar helt enkelt. Inte bara hattar hit och hattar dit. Ja, det är 

på allvar. Ramen sätter det på något sätt…(Blå student) 
Det handlar om att matcha patienten med språkbruk, tempo mm. Om hur 
terapeuten förhåller sig till patienten som en strategi för att komma till tals med 
patienten. Det är enligt beskrivning att observera patienten i situationen och att 
använda situationen för att göra något av den. Att hjälpas åt i ett utforskande 
ständigt pågående samtal, också i mötet bortom orden. Det handlar om att fråga 
och resonera med patienten, i medvetenhet om att villkoren inte är ömsesidiga att 
maktstrukturer förekommer. Att som terapeut inta ett metaperspektiv är 
nödvändigt, att se sig själv från ovan kan bidra till ett sätt att tala med patienten 
som ger patienten en metaförståelse av sig själv, en mening. Men också att det 
måste finnas något hos patienten som terapeuten kan tycka om. 
att vara i ett metaperspektiv handlar om att hitta vägen fram till, så att det bildas en bro 
emellan mig … alltså i mellanrummet mellan mig och klienten (Rosa student) 

Och det tänker jag utifrån mig själv, att med tidigare sådana utbildningsterapier och sådant man 

har gjort, att det är ju inte någonting som tar slut för att den yttre ramen, alltså när vi träffas, 

alltså terapin i sig, tar slut utan den är ju också med sedan. Så man blir ju som en sorts ram för 

konfidentens jag nästan. Som finns med där sedan, precis som mamma och pappa var det, och 

syskon och andra viktiga. (Blå student) 

Den mellanmänskliga delen av ramen är också att befinna sig i en inbjudan till ett 

lekområde där patienten kan i trygg förväntan känna en atmosfär av att kunna 

göra bort sig, vara okunnig och förvirrad beskriver respondenterna. Här kan 

hända och händer mycket då terapeuten håller sig till psykodynamisk terapi, men 

flexibelt och kreativt till att livet påverkar. Ramen har nu en viss inbyggd 

begränsning då ingen styr över livet, graviditeter, sjukdom och död. Här gäller det 

att förhålla sig med öppenhet, direkthet, lek och humor i den mån det passar. 

Livet inte bara påverkar, det är också en drivkraft mellan människor och som syret 

att andas i luften. Man kan få för lite eller för mycket. 

… när jag går ner i personalrummet… så kan jag ibland få en känsla av att jag kan ana hur 

en del terapeuter har en ram som inte passar mig. För det finns inte tillräckligt mycket liv i 

ansiktet. Det finns ingen lek. Det finns ingen självdistans eller …(Lila student) 
Ja det kan den ju och det måste jag ju alltid vara medveten om, både privat att jag kan ju 
drabbas av mitt, det är som det här vattnet, och som påverkar mig. (Grön student) 

Jag tänker att, det här är bara min gissning inte min erfarenhet, men om man tänker mycket 

svårt störda… de har kanske inte tillgång till… ja… mentalisering och… ja… lekområdet på 

samma sätt. Så då kan man inte använda den ramen med de patienterna på samma sätt, 

tänker jag… För att dra det till sin spets, man kanske inte kan använda humor med en som är 

psykotisk eller…(Lila student) 
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7.2 Kategori Medvetenhet 

Kategorin medvetenhet består av underkategorierna fysiska budskap, kontinuitet 

och omdöme. Med fysiska budskap avses här de tolkningar och den påverkan hos 

terapeut och patient som kan ses utifrån fysiska betingelser i terapirummet enligt 

respondenterna. Med kontinuitet avses här att kunna upprätthålla eller bristen i att 

förmå hålla kontinuitet. Omdöme handlar om att kunna bedöma, bestämma och 

ha en vilja till vad som passar och är gångbart i terapiarbetet. För detta krävs att 

vara medveten i det som ovan beskrivits som innehåll i psykodynamisk ram i 

psykoterapi. 

 

7.2.1 Underkategori Fysiska budskap 

Den fysiska utformning som rummet har kan uppfattas som meddelanden enligt 

respondenterna. Det kan vara i form av luftiga vita gardiner som förmedlar frihet 

och högt i tak, men det kan lika gärna vara de smutsiga fåtöljerna som skickar 

budskapet att du är inte värd bättre än att sitta i smuts till patienten. Eller att här 

jobbar någon som har varit med länge i gamet och på så sätt kan utgöra en 

trygghet. Den fula golvlampan i ett övrigt perfekt inrett rum som tycktes säga att 

det får finnas något fult i det fina. Och det kan ha med betalning att göra, för dyrt 

kontra billigt kan signalera något om terapeuten till patienten. 

Även inom den fysiska settingen så tänker jag mig att även konkreta sakliga förhållanden kan 

ha, kan av klienten uppfattas som ett meddelande. Alltså om det är gratis så är det ett 

meddelande som säger något om någonting. Är det väldigt dyrt, då är det ett meddelande som 

man inte kan bortse ifrån utan det påverkar relationen tror jag. Påverkar bilden av terapeuten 

kanske, att det är en gudalik omnipotent varelse som har svar på allt. Så det vet man inte vad 

det får för fantasier hos klienten Dyrt pris kan vara en belastning för relationen. Att det blir för 

ojämlikt, att den blir för dysfunktionell… på något sätt redan ifrån början. Gratis, där kanske 

det finns en risk att man inte tar tiden på allvar, då är ramen otillräcklig på något sätt. Vill 

man få något värdefullt så ska man betala för det. (Lila student) 

De fysiska budskapen som rummets utformning skapar, beskriver respondenterna 

ger ett behov av att sätta sin prägel på rummet. Det är av vikt att vara bekväm 

med sitt eget, och att utforma detta utifrån vad varje terapeut vill signalera. Då är 

det svårt att som student behöva vandra från rum till rum, utformat av någon 

annan. 

Ja, jag skulle ändra på en del … som hänger på väggarna… och ta bort en del, vissa gardiner 

som hänger för dörrarna… eller det finns en del saker som … 

som jag … Jag kanske skulle vilja sätta min prägel på rummet och känna att det är mitt rum. 

Ja, spontant så tänker jag att det på … någonstans kan det märkas att jag sitter inte riktigt i 

min egen stol .(Gul student) 

Rummet skall vara så fritt från budskap/symboler som möjligt oavsett vem som 

sitter där. 

Gärna om man då tänker sig hur det ska utformas så tänker jag att det gärna får vara på 

något vis ombonat eller inbjudande men inte överlastat med massa symboler eller bilder eller 

något som styr utan det ska ändå ska vara ett rum där man kan tänka så fritt som möjligt. 

(Grön student) 
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7.2.2 Underkategori Kontinuitet 

Respondenterna beskriver att kontinuitet som ram det är att följa de 

överenskommelser som gjorts avseende tid, rum, betalning, kontakt och 

tillgänglighet, typ av terapi, och att som terapeut finnas tillgänglig och vaken. 

Kontinuiteten i terapi är den spegel som bäst speglar patientens och terapeutens 

rambrott då förutsägbarheten för det avtalade och bestämda blir väl synligt. 

Där det både är en rent… alltså det är trygghet, förutsägbarhet intill tråkighet.(Rosa student) 

Respondenterna beskriver att regelbundenhet i att träffas och att upprätthålla 

regelbundenheten blir till en vana som på sikt gör det lättare för terapeuten att 

hålla ram, sig själv liksom patienten.  

Jaa, nödvändigt är nog ändå den här regelbundenheten faktiskt. För det kan jag se med 

konfidenter som kommer mer sällan…att det gör någonting med processen och ramen, det gör 

någonting med tilliten, förtroendet och… så att säga som ramas in utav ramen. Och om då inte 

den är så regelbundet så får man starta om varje gång och då är det precis som att konfidenten 

inte riktigt litar till ramen och hållandet för både terapeut och patient kan svikta.(Blå student) 

Att som student måsta byta rum efter vad som är ledigt, finna sina bokningar 

överstrukna vid ankomst till respektive mottagning är en organisatorisk påverkan 

som påverkar kontinuiteten i förhållandet mellan terapeut och patient. 

Respondenterna beskriver att detta gör det omöjligt att med kvalité hålla ramen. 

…som är nere i Göteborg och har sina samtal så kan det ju hända… då händer det ju följande 

ibland att det rum som de ska komma till är upptaget och då får de byta rum… helt plötsligt 

och kanske det vid något tillfälle så fick någon terapeut då springa och fråga –Var kan jag vara 

för här har det blivit någon miss i bokningen?! Det måste ju vara väldigt svårt att upprätthålla 

ramen, alltså när inte rummet ens är konstant…(Gul student) 

I fall av rambrott då kontinuiteten har gått om intet, vare sig rambrottet är av 

organisatoriska skäl eller orsakat av annat så är det viktigt att reparera ramen enligt 

respondenterna. Reparerandet dvs. återställandet av ram utnyttjas som en del i 

terapin. Efter rambrottet så finns ram kvar i form av det som en gång upprättades. 

Och jag har varit noga med att ta in den delen av ramen och frågat dem. Hur känns det att 

sitta i den här nya fåtöljen, då vi är i ett nytt rum.(Lila student) 

Beskrivningen av kontinuitet som respondenterna ger rymmer även den 

kontinuitet som utgörs av journalförning, lagar och regler som styr och 

upprätthåller psykoterapi. Som icke legitimerad upprätthålls delar av det reglerade 

kontinuerliga av en handledare som är förutsättningen för det egna handlandet 

som terapeut.  
Dels får jag ju inte bedriva terapi om man inte har någon handledning så enkelt är det ju med 
det. Ja det är det ju faktiskt. Journalföring och hela det här. Så är det ju.  
Och lagar och regler.(Gul student) 
 

7.2.3 Underkategori Omdöme 

Respondenterna beskriver omdöme som att arbeta med det egna medvetandet 
som terapeut, att vara medveten om då och nu i det egna livet och hur detta 
påverkar i yrkeslivet. Att inse egna begränsningar då ramen inte håller, egen 
tveksamhet måste tydliggöras och hjälp inhämtas i form av handledning och 
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diskussion med andra som en träning i att använda sig själv i ovisshet. Det kan 
också handla om att lämna över till någon annan som passar patienten bättre.  

och den är… den tränar jag på hela tiden. Hehe, tänker jag faktiskt. Ja. Att inte veta och att 

stå ut med att inte veta vad som sker men att jag blir påverkad och att jag använder mig själv 

som redskap, verkligen i mötet. Så att jag tydligt adresserar att det här ligger hos mig och så 

lägger jag upp det gemensamt, hur tänker du kring…Att det blir också en typ av… att 

använda ett förhållningssätt, ja att använda det, ja precis … i arbetet. (Grön student) 

Omdöme är också att veta att det här vill jag inte ha. Det kan vara att arbetssättet 

inte passar terapeuten, det beskrivs också hur det är något för omdömet att ta 

ställning till och avstånd från strömningar i samhället av quick-fix där det närs 

fantasier om att bli frisk på kort tid.  

Jag tror inte så himla mycket på att … det Lacanska sättet att arbeta är inte mitt, kan man 

säga. Att jobba med tystnaden tills de spricker, näee, det tror jag inte på (Rosa student) 

Visst kan terapeuter känna sig skakiga i terapisituationen, eller känslan av att vara 

så besvärlig att det hämmar. Men går det att vara perfekt? Nej men good enough! 

Insikten att ofullkomlighet är en del i den egna personens attribut ger omdöme i 

terapisituationen. Som student är det lätt hänt att bli för upptagen av sig själv och 

tappa omdöme beskriver respondenterna. 

Och komma bort ifrån, det som jag tycker jag har lätt för att liksom rätt och feltänkande eller 

den perfekte terapeuten eller något sånt där…Utan det är ”good enough” räcker långt.(Gul 

student) 

Och det kan ju kräva lite mod att sätta en sådan ram. Särskilt om man vill vara duktig (Lila 

student) 

Att kunna bedöma och avväga konsekvenser i mötet med patienten är viktigt som 

ram, att fatta väl avvägda beslut. Det gäller att som terapeut kunna göra avsteg 

från ramen i mänsklighetens tjänst, personen går före professionen i mötet. Att 

kunna göra ändringar i tid eller hur återbud tas emot, men då veta varför jag går 

med på detta därför att allt inte passar alla. Ja, att den byggs och omformas, tänker jag 

men att den på ett sätt så tänker jag att… på ett sätt så kan den ju vara färdig i så motto 

att… hmmm… att jag på ett vis kan vara hyggligt trygg med det jag gör och det jag kan 

erbjuda men jag kan ju aldrig veta hur det blir i mötet med just den personen som jag… ja det 

unika i att möta varje person.(Grön student) 

Omdöme är att veta vem som ytterst betalar min lön, vem som är arbetsgivare 

och chef och var min lojalitet skall finnas beskrivs av en respondent.  

för att jag är… frågan man kan ställa sig är Vem betalar min lön? (Gul student) 

Ingen fysisk kontakt är en regel som påtalas av respondenterna. 

…vi vidrör ju inte, kramar ju inte om våra patienter.(Gul student) 

Respondenterna beskriver att den egna studentsituationen kan upplevas som 

försvårande i att lita till det egna omdömet. Det handlar om att inte sitta säkert i 

egen stol, att inte kunna påverka organisatoriskt och att känna sig liten i 

förhållande till utbildningens maktstrukturer, vilket kan leda till att som student 

mista den mentaliserande förmågan och komma i försvar.  

Jag sa det vid någon evaluering vi hade, nämen vänta nu jag sa det inte då… För då var jag inte 

där uppe, då var jag alldeles för mycket här och tänkte ”Gode värld vad är det här?” Jag vet 

inte vad det är för någon jag blev nu men jag var inte jag i alla fall. Så är det. Jaa… jag blev 
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den som hade kränkt eller hade sagt till att nu måste du göra det här eller tagit ifrån, eller det 

vet jag inte…Ja, jag vet bara att jag är inte en trotsig tonåring. Det VET jag! (Rosa student)  

Överallt kan maktstrukturer förekomma och ett omdöme kan vara vetskapen om 

att så här vill jag inte arbeta, då respondenten beskriver hur arbetsklimatet kan 

upplevas i ex. korridorer och kafferum.  

Här vill jag inte jobba (Lila student) 

 

7.3 Kategori Potential 

Kategorin potential utgörs av underkategorierna symbolisera och integrera. 

Symbolisera som begrepp utgörs här av att som terapeut kunna ha en sinnebild av 

vad ram är. Integrera används här i betydelsen att integrera person och profession 

i terapi, men också i utbildingen till psykoterapeut. Att symbolisera och integrera 

ram som terapeut och terapeutstudent ger potential till att upprätta, upprätthålla 

och återupprätta den psykodynamiska ramen i terapiarbete vilket utgör ett innehåll 

i den psykodynamiska ramen i psykoterapi. 

 

7.3.1 Underkategori Symbolisera 

Respondenterna beskriver hur viktigt både begreppet ram och ram som handling 

är, det kan verka fjuttigt men är jätteviktigt. Psykoterapeutisk ram är ett spännande 

och jättestort område som både är jobbigt och inspirerande. På så sätt att det både 

är abstrakt och på samma gång är och måste vara mycket konkret, och därmed 

utgör en utmaning. Ramen är helt fri och rigid på en och samma gång. 

Det är ju väldigt paradoxalt. För ramen är ju väldigt rigid egentligen… Den behöver vara det 

och samtidigt måste den vara helt fri. Det är liksom både och. Helt ofri och helt fri. (Lila 

student) 

Respondenterna beskriver ram som en skapande grundförutsättning för 

psykodynamisk terapi, ram skapar något för terapi att gestaltas inom. Ram är det 

som sätter hela processen, den blir som punkten i en mening beskriver en av 

respondenterna symboliskt. 

Ja, dels det men också allt som har hänt. Det är så att säga… vissa saker är trä, vissa saker är 

färgen och bland träet ingår det här med att det har hänt, så att säga, patienten har gått inom 

den här ramen i den här terapin. Sedan är färg kanske lite mer min framtoning och så eller om 

det ska vara en snirklig ram eller om det ska vara en enkel ram…eller om det ska vara en 

stålram eller (Blå student) 

Det är ett metaperspektiv! Och det är dit vi ska.(Rosa student) 

Detta abstrakta men ändå konkreta beskrivs utgörs av tänk i huvudet, 

psykodynamiska termer som teori i att hitta och veta vilket skapar bilder i 

huvudet. Det kan också vara språk och gester. Det är mycket som ingår på olika 

nivåer och som student beskrivs det att språket ännu inte är färdigt, det finns 

ramverk som ännu inte är symboliserat. 

För det… alltså det är väl så… jag behöver börja måla bilderna, jag tänker ju i bilder. Ja! Och 

jag pratar ju i bilder. Och när jag får börja måla en bild runt trygg, tråkig, förutsägbar…… då 

blir det ju något mer! , fast jag har inte tänkt på det i form utav att det är en ram…… men nu 

gör jag det…(Rosa student) 
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7.3.2 Underkategori Integrera 

Respondenterna beskriver att handledning, kollegial stöttning i dialog är en 

förutsättning för att som terapeut kunna utarbeta och behålla strategier för arbetet 

och därmed ram. Handledningen är en yttre förankring som möjliggör att det hos 

den enskilde terapeuten kan ske ett gränsöverskridande lärande i patientens tjänst. 

Ett lärande som skall vara ett utvecklande integrerande arbetssätt ett helt yrkesliv. 

Handledning och kollegial dialog är en viktig del i att synliggöra eget agerande 

som terapeut, och att hitta språk för arbete och ram för att dela med andra. 

Men när jag blev medveten om det… för att det här berättade jag för mina kollegor och de sa: 

men det stämmer ju! Du är ju så Då började jag fundera på det och vi började prata om det. 

Vad händer med mig när jag blir rädd? När jag tycker att jag tappar kontrollen.(Rosa 

student) 

Att vara integrerad handlar om terapeuten som person och profession beskriver 

respondenterna. Det är ett förhållningssätt och kort sagt terapeuten som unik och 

integrerad person. I att vara integrerad finns en medvetenhet om sig själv, vad 

som finns med i personlighet och hur den kan utnyttjas på bästa sätt yrkesmässigt.  

Det finns också en medvetenhet i personliga brister och i strategier som görs för 

att upprätthålla eget status och därmed ram. Terapeuten är en del i ramen. 

Så att… ja man blir en del… en del utav ramen då eller ja klientens rötter och … jag tänker 

rent konkret liksom att man bygger en ram…som till en tavla… 

ja då är jag en liten del…  (Blå student) 

Och på det sättet så tänker jag att den här inre ramen hela tiden liksom är… det är inte… 

alltså om vi tänker oss den yttre ramen som lite mer som en … yttre, liksom lite mer fast, tydlig, 

lite fyrkantig struktur så tänker jag att den inre ramen är hållandet, det håller men den är 

mycket mer böj… ungefär som en jätteballong eller någonting (Grön student) 

Respondenterna i förliggande studie är psykoterapeutstudenter som beskriver 

utbildningens del i integrerandet av person med profession som en skyddande 

miljö för mindre vilsenhet, i det att identiteten som terapeut är i vardande. Det är 

flera faktorer som skapar detta skyddande, som lärare, teori, handledning, 

egenterapi och prövande av en ny yrkesroll i det egna konfidentarbetet. Det 

handlar om utbildningens villkor som ett hållande av studenten, den blivande 

terapeuten.  

Ja, där då blir det ju… då tänker jag så här att i min process den är ju omgärdad av ganska 

mycket. Det är ju själva utbildningen. Öh, det är ju liksom att jag har en handledare…att… 

den här blandningen mellan egenterapi, handledning och så de här olika ämnen då, vad det nu 

är…Så att på ett sätt så är det ju en ram … en skyddad miljö som jag finns i på det sättet. Så 

att … annars skulle jag nog vara rätt så vilsen i det här… om inte det fanns (Gul student) 

Studenterna som respondenter beskriver också att studenterna som studenter 

skapar utbildningens ram och utbildningen skapar studentens ram. Studenter 

kommer inte som blanka papper, de har med sig mycket till utbildningen som 

skall vägas in i utbildningen och integreras med det nya. Det kräver en attityd från 

utbildningen som ger studenten en känsla av jämlikhet, att kunna prata i 

utbildningen utan att gå i försvar eller mötas av försvar. Handledare och student i 

parallella processer. 
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Skolkamrater. Och där vi kommer ifrån väldigt olika… vi har väldigt mycket olika med oss 
men där vi i handledningen har hittat…… ett språk där det här får finnas närvarande…… 
där våra tillkortakommanden inte blir farliga… alltså vi kommer ju våra små bebisar i 
handen…… och ska med darrande röst läsa upp vad vi har gjort med våra klienter. Och stå ut 
med att säga, måste jag berätta att jag sa så här (Rosa student) 
Sen finns det också beskrivet att utbildningen i sig är pressande och jobbig men 
det kommer inte med in i terapirummet. Strategi finns integrerad för att hålla ihop 
och isär person och profession i utbildningen och utgör en högst personlig ram. 

Men det är ju till exempel att jag har ett konfidentarbete som måste avslutas inom en viss tid. 

Det finns en yttre verklighet på så vis som gör sig påmind och påverkar… Det finns… ja det är 

nog framförallt det. Ja… och… nä men det är det nog. I övrigt tycker jag nog inte att 

utbildningen hamnar så mycket rätt in i terapirummet, för jag tänker att det finns ju väldigt 

mycket att… för det finns väldigt mycket prestation och press under utbildningen…men den 

handlar ju mer om mig och det jag ska liksom åstadkomma i form av inlämningar och 

presterande…på det sättet. Det tycker jag inte kommer in i själva terapirummet på samma 

vis… och därmed att det är den där boken i bakhuvudet då som att … att teorin kommer in 

som en del.(Grön student) 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Undersökningsdeltagare i förliggande studie var psykoterapeutstudenter, då syftet 

var att ta reda på vad studenter hade uppfattat och kunde beskriva som ram i 

psykodynamisk terapi under utbildning. Möjligen hade mer om rams konstanter i 

sak kunnat utrönas av redan färdiga och erfarna terapeuter. Men som 

psykoterapeutstudent var det mer intressant att ta reda på vad medstudenter 

uppfattat som psykodynamisk terapeutisk ram. Ram är som punkten i en mening 

som en respondent uttryckte det. Att förstå ram och dess innehåll eller brist på 

innehåll utifrån medstudenter, är som att få ram kring utbildningen till 

psykoterapeut. Även om det bara är fem deltagare visas ett mönster av vad som 

utgör psykoterapeutisk ram, som det uppfattas av studenter under utbildning. 

Väsentligt var det därför att valda studenter inte var helt nya i utbildningen och att 

de hade erfarenhet av arbete med utbildningskonfidenter, varför studenter i 

årskurs två och tre av tre, utgör de intervjuade. Det kan vara så att resultatet visar 

på något som är generellt inom den utbildningskontext dvs. 

psykoterapeututbildning som respondenterna representerar. Men det kan också 

vara så att den som anmälde sig hade något specifikt att säga utifrån studiens fråga 

och information, medan någon annan avstod av samma skäl. Kanske att någon 

som inte anmälde sig som deltagare, har något att säga som hade varit värdefullt 

och som inte kom fram utifrån det beskrivna förhållningssättet i studien. Eller så 

hade den som inte anmälde sig inget att säga om psykoterapeutisk ram. 

Respondenterna var av olika kön, i olika åldrar och med olika grundläggande 

yrken vilket minskar risken för att bli ensidig, i att ett tidigare yrke och eller ålder 

osv. spelar en avgörande roll. Detta var dock inget val utan kan ses som tur i ett 

bekvämlighetsval, så här i bakspegeln.  



 
 

19 
(30) 

 

 

 

Datainsamlingen gjordes med öppna intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003; 

Kvale & Brinkman, 2009). Öppna intervjuer avser där intervjun inte har en 

specifik struktur att hålla sig till, det blir vad det blir utifrån forskningsfrågan. Det 

var tänkt att intervjuerna skulle genomföras med semi struktur, dvs. genom att 

intervjuaren ställer frågor utifrån en interguide med på förhand gjorda frågor 

utifrån teori och empiri. Ett förfarande som inte visar på likheter och skillnader 

mellan resultatet och teori och empiri avseende fenomenet ram, som var i fokus 

för studien. Förfarandet kan tänkas vara bra då forskningsfrågan är hur och avser 

den latenta betydelsen, meningen för respondenterna. Då frågan är vad som i det 

manifesta innehåll som har uppfattats och kan beskrivas, så var den öppna frågan 

bättre. Inför intervjun fick respondenterna information som anger författarens 

intresse för valt ämnesområde. Denna information kan tyckas ställa stora krav på 

de blivande respondenterna, och gör så också. De som berättat och beskrivit i 

intervjuerna får anses äga en god portion mod i att ta sig an ett svårt men viktigt 

ämne. Kanske att någon respondent läst på, givetvis tolkat och på så sätt inte 

anger under intervjun vad som tidigare var hens uppfattning. På så sätt kan 

innehållet ha blivit annorlunda än utan denna information. Ja då har ju 

vederbörande lärt sig något för egen del som också kommer andra till del. All 

kunskap grundas och begrundas i mänsklig erfarenhet och förliggande studie är 

inget undantag. Den kunskap som genereras är subjektiv och gäller för dessa fem 

deltagare och för den som tolkat och uttytt deras utsagor. Någon objektiv sanning 

har aldrig eftersträvats. Eftersträvansvärt är dock att återge hur datainsamlingen 

gjordes, och förstå att den kunde gjort på andra sätt och på så sätt fått ett annat 

resultat. 

 

Valet av kvalitativ innehållsanalys gjordes på grund att den i sig inte är teoriladdad 

och analysen kan utgå från författarens teoretiska förförståelse, psyko- dynamisk/-

analytisk teori och empiri beskriven utifrån fenomenet psykodynamisk terapeutisk 

ram. Att ha perspektiv på fenomenet och att låta texten tala är en balansakt i det 

att inte trilla i ett dike. Att inse att det innebär tolkning, men hålla sig nära 

datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Att författarens förförståelse av 

fenomenet i dess kontext hålls inom rimlighetens gräns i de tolkningar som görs, 

avgörs av att resultatet kan läsas och förstås som relevant med citat av 

respondenterna utifrån studiens frågeställning. De kvalitéer som tolkats och 

namnges har sin grund i förförståelsen hos den som tolkar och tolkningen är 

subjektiv. Subjektiv förförståelse i form av teoretisk grund och personlig 

erfarenhet i den givna kontexten. Tolkning har skett utifrån att författaren har 

varit lärare under 25 år, är student på psykoterapeutprogrammet och teoretiskt 

förankrad i pedagogisk och psykodynamisk teori. Denna förförståelse i möte med 

medstudenters beskrivna erfarenhet bildar resultatet i studien. Pålitlighet i 

föreliggande studie finns i det att respondenterna givets möjlighet att ta del i hur 

intervjuerna transkriberats och vidare i analysproessens förfarande. Transparens 

finns i en väl beskriven forskningsprocess och utgör trovärdighet i föreliggande 

studie. 
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Etiskt har Lag om etikprövning av forskning som avser människor har strikt följts 

(Regeringskansliet, 2003:460). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån forskningsfrågan vad uppfattar och beskriver psykoterapeutstudenter som 

psykodynamisk terapeutisk ram, så ses ett resultat i form av tre kategorier. Dessa 

är kär-lek, medvetenhet och potential med sju underkategorier. Dessa beskrivna 

kategorier representerar konstanter som utgör det manifesta innehållet i 

psykodynamisk terapeutisk ram enligt de fem tillfrågade. Resultatet kommer 

nedan att diskuteras i förhållande till inre-, yttre- och meta -ram såsom det 

beskrivs enligt teoretisk bakgrund och tidigare empirisk forskning. Som 

betecknande för de studenter som är respondenter i förliggande studie kommer 

fortsättningsvis omväxlande användas student/terapeut, beroende på vad som 

anses passa i kontexten.  

 

8.2.1 Ramkonstant Kär-lek 

Kär-lek som konstant i ramverket innebär enligt resultatet ett ansvar som 

terapeuten har att förhålla sig till patienten, som bäst kan hänföras till det som i 

litteraturen beskrivs som inre ram. Inre ram innefattar terapeuten och patienten 

enligt psykodynamisk teori (Gordan, 2010; Blennberger, 2014). Terapeuten har 

ansvaret i sig som person för inramandet av den terapeutiska relationen, allt i 

enlighet med att arbetet skall kunna uppfattas som professionellt såsom det 

beskrivs i litteraturen. I likhet med studenternas uppfattning, visar forskning på att 

upprättandet och hållandet av inre ram utgör en väsentlig konstant i byggandet av 

allians med patienten. Det är av vikt att terapeuten förmår att förhålla sig 

respektfullt och empatiskt, att inte bli för passiv eller för på och kränkande 

(Lilliengren & Werbart, 2005). Det handlar om terapeutens inre ram som i 

litteraturen beskrivs som den personliga mognaden att hålla motöverföringen, för 

det som patienten kommer med i överföringen (Langs, 1978). Att vara ”modern 

som är tillräckligt bra” (Winnicott, 1993 s. 327). I en studie kring rambrott och 

vad som gjorde att ramen kunde återupprättas visar det sig att emotionell stabilitet 

hos terapeuterna är den yttersta och avgörande konstanten (Symons & Wheeler, 

2005). Personlig emotionell stabilitet gör att ramen behandlas mellan de två i 

terapi med fasthet och flexibilitet. Både och är viktigt enligt Topor (2001). Det 

skall vara ett givande och tagande mellan patient och terapeut visar resultatet i 

enlighet med teori och empiri. 

Att hålla för allt som kommer upp, visar sig inte alltid vara helt lätt som 

terapeutstudent i utbildningens ramverk. Självförtroendet kan svikta av att vara 

under utbildning, att inte känna sig bemyndigad vilket forskning kring 

utbildningsvillkor för studenter tydligt visar (Strömme, 2010; Dennhag, 2012; 

Jacobsson, Lindgren & Hau 2012; Bertell, 2013). Att inte känna sig bemyndigad 

kan skapa problem, och inre ram sviktar då emotionell stabilitet saknas och eller 

det de facto det finns luckor i erfarenhet och kunnande. Detta kan utgöra att ram 



 
 

21 
(30) 

 

 

inte upprättas, upprätthålls eller återskapas i enlighet med det litteraturen 

beskriver, vilket är terapeutens främsta uppgift enligt Killingmo och Gullestad 

(2011). Olsson (1997) visar på nybörjarterapeutens svårigheter. I början är det 

svårt att vara sig själv, att tro på sig själv och att i inre ram ge sig själv 

bemyndigande som eget subjekt. Att inte spela terapeut utan vara terapeut som sig 

själv. Att vara genuin som terapeut är det som avgör det mellanmänskliga och att 

också bemyndiga patienten till att detta är på allvar visar resultatet. Ett existentiellt 

utrymme som inre ram för sig själv som avskild, är det som gör att terapeuten 

vågar gå utanför sig själv för att närma sig den andre som Du (Buber, 1995; 1997). 

Att bemyndiga både sig själv och patienten till samarbete. Resultatet visar att 

benämningen vi ram som konstant, utgör mötet med patienten och är inre rams 

möjlighet för terapeuten att skapa allians till patienten. En rad studier visar på 

vikten av det som studenterna här beskriver. Ömsesidigheten som är ett givande 

och tagande mellan patient och terapeut, i styrandet av det som sker i terapi är 

viktigt då patienter berättar vad som varit en viktig konstant för allians (Sells, 

Topor & Davidsson, 2004; Topor & di Girolano, 2010; Neutzel & Larsen, 2012; 

Topor & Denhov, 2012). Även tillfrågade psykoterapeuter menar att det mest 

verksamma i terapi är den trygga nära och förtröstansfulla relationen mellan 

patient och terapeut (Lillengren & Werbart, 2010). Det mellanmänskliga som en 

kär-lek utgör inre ram hos terapeuter, och är en inbjudan till ett lekområde enligt 

resultatet. Sen finns inverkan av livet beskriver resultatet, livet inuti och livet runt 

om kring vilket utgör konstanter i både inre-, yttre- samt meta -ram. Det beskrivs 

som ett omgivande vatten. Vattnet som metafor enligt resultatet utgör en yttre 

ram som kan bli ytterst påtaglig, i det som beskrivs som att sitta i en gemensam 

båt omgiven av vatten. Vatten är livet men vatten kan också göra att de två i båten 

drunknar om båten läcker.  

 

8.2.2 Ramkonstant Medvetenhet 

I resultatet beskrivs att konstant i ramverket kring terapi är fysiska budskap och 

terapeutens medvetenhet i hur en yttre ram kring terapi påverkar och inverkar. 

Här beskrivs fram för allt inverkan på patienten i form av att patienten kan få 

felaktiga budskap, men också hur inre ram ruckas hos terapeuten då yttre 

betingelser inte stämmer överens med terapeuten i fråga. Meddelanden sänds ut 

som inte stämmer då terapeuteten inte sitter i sin egen stol.  

Grundläggande regler för yttre betingelser i terapi skapades av Freud (1957) som 

soffan, tid mot pengar och den stängda dörren som skydd för terapiutrymmet mot 

en värld utanför. I denna yttre ram ingår konstanter vars främsta syfte är att 

undanröja osäkerhet och tvetydighet och detta medels ett upprättat kontrakt 

parterna emellan (Kunstlicher, 1996,1997; Tallberg, Kunstlicher, Ylander, Hansen 

& Balint, 1998). Som det kan förstås följer resultatet teori, en yttre konstant i 

terapi är den att terapeuten förfogar över tid och rum i egen regi vilket gör att 

kontraktet är möjligt att upprätta. Det beskrivs också i resultatet att en yttre ram i 

utbildningsterapier kan vara omöjlig att hålla, genom att terapirummet är lånat och 

gjorda överenskommelser bryts av andra omständigheter än en egen ram. Detta då 

arbetssituationens krav inte överensstämmer med de krav och förväntningar som 
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ställs på den terapeutiska situationen beskriver Sigrell (2007). Det går inte att 

upprätthålla kontinuitet genom den osäkerheten som råder för studenter vad 

gäller tid och rum. Detta leder till att återupprättandet av ram har blivit till en del 

som ingår i terapin, utan att vare sig patienten eller terapeuten begått rambrott 

som kan tolkas och processas i terapi. Av resultatet går det att förstå att inre ram 

får ge vika för yttre betingelser som inte håller, trots att studenter är medvetna om 

hur viktigt det är med kontinuitet och har inre ram för att skapa yttre ram vid 

andra betingelser är den beskrivna. Studenterna beskriver i resultatet möjliga 

konstanter, men också då det inte ses som möjligt att påverka yttre ram utifrån 

egna krav i en inre ram. Att de ser sig själva som den som får lov att bedriva terapi 

med någon annan som yttre garant vilket kan vara tryggt, men också medverka till 

bristande ansvarstagande i inre ram vilket visar sig även i forskning (Carlsson, 

Norberg, Schubert & Sandell, 2011; Carlsson, 2011). Det gör det inte lättare för 

studenter under utbildning, som redan som ovan beskrivet kan ha det svårt med 

rollen som terapeut och att få den att gå ihop med sig själv som person (Olsson, 

1997). Inre ram vars konstanter bildar gräns som endast uppfattas då de ändras 

eller bryts och skall då i medvetenhet medverka i patientens jagutveckling. Detta 

genom att konstanterna blir till variabler i terapiprocessen skriver Bleger (1967; 

2012). Konstanter i inre ram hos studenter som det här vet och vill jag, tvingas till 

rambrott och då inte av terapins process utan av yttre ram i form av organisation 

och arbetsplats som inte alltid håller. Utifrån det kan resultatet förstås som att 

konstanterna i ramverket inte alltid håller för att bli till variabler i terapiprocessen. 

Resultatet beskriver att då medvetande finns om ex. samhälleliga strömmingar i 

form av terapi som quick fix, då kan det vara lättare att hålla inre ram i närvaro av 

meta ram. Medvetenhet och omedvetenhet styrs av två processer varav den ena är 

asymmetrisk och den andra symetrisk menar Olsson (1997). Det medvetna är det 

asymmetriska, att särskilja som att sätta gräns, urskilja fenomen och eller 

kategorisera. Och det omedvetna symmetriska är det sammanvävande, där inga 

olikheter uppmärksammas men associationer görs. Båda behövs och här finns en 

pedagogisk utmaning för utbildning att ta tag i och då framförallt i handledning i 

enlighet med vad forskning visar, som mötandet av studenter som de personer de 

är (Strömme, 2010; Dennhag, 2012; Jacobsson, Lindgren & Hau 2012; Bertell, 

2013). Resultatet visar i likhet med forskning att studenter anpassar sig och 

uttrycker inte behov mot utbildningen i förhållande till inre ram för att 

upprätthålla yttre ram då meta ram saknas. Forskning kring yttre och inre 

påverkan utanför terapirelationen exempelvis på en arbetsplats, visar att även i 

påvra miljöer kan kvalité i terapier uppnås genom terapeutens kontroll och 

medvetenhet och medverkan i utformandet av miljö, tid och rum (Price & Poley, 

2008).  

 

8.2.3 Ramkonstant Potential 

Resultatet beskriver att konstant i psykodynamisk terapeutisk ram är rams 

betydelse, vilket utgör en potential i inre ram hos terapeuten. Konstanten är en 

potential för framtiden då den kanske inte är riktigt symboliserad ännu, den har 

inget språk fullt ut. Det kan förstås som att gå från en schizoparanoid position till 
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den mognare depressiva positionen enligt Klein (Hinzelwood, 1994; Gomez, 

1997). Det handlar om mognad att våga stå för ram med sin egna inre ram, vilket 

kan vara påfrestande och svårt som det beskrivs i resultatet och i forskningen 

(Carlsson, Norberg, Schubert & Sandell, 2011; Carlsson, 2011; Bertell, 2013). Att 

kunna symbolisera ram som det som sätter processen, som helt fri och rigid på en 

och samma gång är potential för att ram upprätthålls. Men också potential för 

rambrott vilka kan förstås och tolkas då ram är individuellt utformad av 

terapeutens inre potential att skräddarsy ramen för den enskilda patienten. Det är 

med ram, ritualer som terapeuten försöker nå det som finns intakt i patienten 

skriver Topor (2001). Att nå studenter med det som finns i dem, är det som 

studenter frågar efter i utbildningen för upprättande av inre ram enligt resultatet. 

Ingen student är den andra lik, alla har med sig olika resurser och 

tillkortakommanden som behöver uppmärksammas. Det kan göras inom 

utbildningen i form av yttre ram som handledning, kollegial dialog, egenterapi och 

lärsituationer vilka utgör integrering mellan person och process beskriver 

resultatet och forskningen instämmer samt lägger till ett mer individuellt 

bemötande av studenter, att adressera den inre ramen hos studenten (Strömme, 

2010; Dennhag, 2012; Jacobsson, Lindgren & Hau 2012; Bertell, 2013). Empiriskt 

beskrivs detta också som avgränsning, reflektion och metakommunikation i 

dialektiskt förhållande till varandra (Olsson, 1997). Var och en är av betydelse och 

de befrämjar varandra. Av vikt här blir hur studenter får möjlighet i utbildningen 

att lära sig inifrån och ut dvs. integrera nytt med det som tidigare finns hos 

studenten, vilket beskrivs av Rogers (1969). Han menar att kunskap som är 

personlig kan användas i situationen och utgör ett agentskap. Detta är ett sätt att 

uttrycka lärandet av inre ram. Trygghet beskrivs i litteraturen som det som 

möjliggör skapandet av egna bilder, utvecklandet av ett eget språk för handlande i 

situationen (Bolwby, 1969; Wallin, 2007; Wennerberg, 2010; 2013). 

Utbildningssituationen kan både utgöra tryggheten och upplevas pressande och 

stressande för studenter, både uppbyggande och menligt i integrering av den 

personliga kunskapen till professionell enligt resultatet.  

 

8.2.4 Meta ram 

I resultatet beskrivs få konstanter i meta ram dvs. psykodynamisk terapeutisk ram 

i förhållande till omvärld och samhälle (Gordan, 2010) eller meta ram som den 

finns beskriven i etisk kod för psykoterapeuter, innefattande ställningstaganden i 

förhållande till professionen (Blennberger, 2014). Här saknas empiri, men en 

debatt pågår i medier knutna till psykodynamisk psykoterapi. I resultatet finns 

meta ram beskrivet i få fall som samhälleliga strömningar som kommer och går 

ex. i form av hur terapier utformas, och resultatet visar att i förekommande fall 

håller inre ram i närvaro av meta ram. Studenter är klara över sitt ställningstagande 

och handlar därefter.  

 

Konstanter i meta ram för att hålla inre- och yttre -ram i förhållande till 

utbildningen fattas i resultatet. Studenters inre och yttre ram ställs inför påverkan 

av ramen runt studenter som inte känns igen och heller inte bejakas. Men här 
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frågar sig inte studenter varför och reflekterar över rådande perspektiv i 

utbildningen som en påverkan av ett omgivande samhälle och rådande paradigm. 

Här beter sig studenter inte i enlighet med teoretisk grund (Gordan, 2010; 

Blennberger, 2014) utan som just studenter (Carlsson, Norberg, Schubert & 

Sandell 2011; Carlsson, 2011; Bertell, 2013).  

 

Genom Högskolellagen (1993:792) och i den Högskoleförordningens 

examensförordning (1993:100), dikteras vad som skall ingå i en examen för rätten 

att utfärda examensbevis hos utbildningsanordnare. Innehållet i 

examensförordningen vad gäller psykoterapeutexamen skall påverka 

utbildningsplan och kursplaner, samt implicit med vilken pedagogik 

undervisningen/handledningen bedrivs och utgör så kontraktet mellan utbildning 

och student. I examensordningen finns föreskrivet att psykoterapeutstudenter 

skall visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och 

förhållningssätt i förhållande till relevanta samhällsförhållanden som påverkar 

individer, inbegripet också dem själva, och detta är utbildningens pedagogiska 

ansvar vilket visar sig svikta enligt resultatet. Det är ytterst meta ram dvs. rådande 

paradigm som konstituerar inre- och yttre -ram inom utbildning för studenter, 

även om det inte är synliggjort. Vad gratifieras och vad frustreras inom 

utbildningens antaganden om värde och vart är vi på väg? Att i utbildning 

metakommunicera dvs. tala om utbildningens mål och hur dessa kan uppfattas 

och reflekteras kring i dagens paradigm, kan vara det som gör skillnad mellan 

medvetenhet och omedvetenhet då paradigm förskjuts.  

 

Konklusion: Vad psykoterapeutstudenter beskriver som konstanter i 

psykodynamisk terapeutisk ram harmonierar fram för allt med det som i litteratur 

och forskning beskrivs som inre- och yttre -ram. Resultatet har få konstanter i 

form av meta ram vilket kan förstås som att det finns en omedvetenhet i att 

upprätta meta ram. I förlängningen begränsar denna omedvetenhet studenters 

påverkan på utbildning och profession. Inre ram utgör ett agentskap och yttre ram 

är en handling som är beroende av inre ram hos psykoterapeuter. Meta ram utgör 

metaperspektivet som möjliggör en överblick av agentskapet och det egna 

handlandet, det ger förståelse för hur ramar kan vara rörliga eller skall hållas 

intakta i förhållande till hur paradigm förskjuts och förändras. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

En idé kan vara att utforska vad ram innebär och rams innebörd hos ledning, 

handledare och lärare inom psykoterapeututbildning. Vad ser dessa som ram i 

utbildning? Hur går psykoterapeutisk ram ihop med utbildningens villkor? 

 

 

 



 
 

25 
(30) 

 

 

Referensförteckning 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Bertell, I. (2013). Lärande i en traditionstyngd kontext. (Doktorsavhandling, 

Institutionen för pedagogik och didaktik 23 Stockholms universitet) 

Från:http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:650755/FULLTEXT02.pdf. 

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken . Lund: Studentlitteratur. 

Bleger, J. (1967). Psycho-analysis of the Psycho-Analytic Frame. Journal of Psycho-

Analysis, 48(4), 511-519. Hämtad från databasen PEP with Full Text. 

Bleger, J. (2012). Theory on Pratice in Psychoanalysis. International Journal of Psycho-

Analysis, 93(4), 993-1003. Hämtad från databasen PEP with Full Text. 

Blennberger, E. (2014). Etik & Psykoterapi. Stockholm: Akademikerförbundet 

SSR. 

Bolwby, J. (1969). Attachment and Loss Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books. 

Buber, M. (1995). Det mellanmänskliga. Ludvika: Dualis förlag AB. 

Buber, M. (1997). Jag och Du. Ludvika: Dualis förlag AB. 

Carlsson, J. (2011). Becoming a Psychodynamic Psychotherapist. (Doktorsavhandling, 

The department of clinical neuroscience, Stockholm centre for psychiatric 

research and education, CPF psychotherapy. Från:https://open 

archive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40666/Jan_Carlsson_Thesis

.pdf?sequence=1. 

Carlsson, J., Norberg, J., Schubert, J., & Sandell, R. (2011). The development of 

therapeutic attitudes during and after psychotherapeutic training. European 

Journal of Psychotherapy and Councelling, 13 (3), 213-229 

doi:10.1080/13642537.2011.596722. 

Dennhag, I. (2012). Learning Psychotherapy: An effectivness Study of Clients and 

Therapists. (Doktorsavhandling, Institutionen för psykologi Umeå 

universitet) Från:http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:553002/FULLTEXT01.pdf. 

Etchegoyen, H. (1991). The Fundamentals of Psychoanalytic Techniqe. London: H 

Karnac (Books )Ltd. 

Falkenström, F., Granström, F., & Holmqvist, R. (2013). Therapeutic alliance 

predicts symtomatic improvement session by session. Academic journal, 

60(3), 317-328 doi:10.1037/a0032258. 

Freud, S. (1957). Forelesninger till innföring i psykoanalyse. Oslo: Gyldendal norsk 

forlag. 

Gomez, L. (1997). An Introduction to Object Relations. London: Free Association 

Books. 

Gordan, K. (2010). Profesionella möten. Stockholm: Natur och Kultur. 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. 

Nurse Education Today, 24,105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001. 

Hinshelwood, R. D. (1994). Clinical Klein. London: Free Associations book. 



 
 

26 
(30) 

 

 

Jacobsson, G., Lindgren, T., & Hau, S. (2012). Rites of passage. Novise students 

experiences of becoming psychoterapists. Nordic Psychlogy, 64(3), 92-202 

doi:10.1080/19012276.2012.731313. 

Killingmo, B., & Gullestad, S. E. (2011). Undertexten - Psykoanalytisk terapi i 

praktiken. Stockholm: Liber AB. 

Kunstlicher, R. (1996). The function of the Frame: to protect the Analytic room. 

Scandinavien Psychoanalytic Review, 19, 150-164. Hämtad från databasen PEP 

with Full Text. 

Kunstlicher, R. (1997). Reflections on the Frame in Psychoanalysis. Scandinavien 

Psychoanalytic Review, 20, 227-231. Hämtad från databasen PEP with Full 

Text. 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Langs, R. (1978). Technique in Transition (Classical Psychoanalysis &; Its Applications). 

NY: Jason Aronson Inc. Publichers. 

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2005). A model of therapeutic action grounded in 

the patients wiew of curative and hindering factors in Psychoanalytic 

Therapy. Psychotherapy: Theory, Research, Pratice, Training, 42(3), 324-339 

doi:10.1037/0033-3204.42.3.324. 

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2010). Therapists wiew of therapeutic action in 

psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychotherapy:Theory 

Research, Pratice, Training, 49(4), 570-585 doi: 10:1037/a0021179. 

Milner, M. (1952). Aspects of symbolism and comprehension of the not self. 

International Journal of Psychoanalysis, 33, 181-195. Hämtad från databasen 

PEP with Full Text. 

Neuzel, E. J., & Larsen, R. (2012). Should I Stay or Should I go? Time as a 

Variable in Open-ended Psychoanalytic Psychoterapy. International Journal 

of Applied Psychoanalytic Studies, 9(1),4-22.doi:10.1002/aps.1304. 

Olsson, G. (1997). Terapeutelevers svårigheter. Att vara sig själv och att vara 

avskild. Socilavetenskaplig tidskrift, 1. 97 s. 64-82. Från 

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%

20tidskrift/Artiklar/1997/Terapeutelevers%20svårigheter%20av%20Gud

run%20Olsson.PDF. 

Price, J., & Poley, G. (2008). A grounded theory study on the effect of therapeutic 

setting on NHS psychodynamic psychoterapy from the perspective of the 

therapist. Psychodynamic Practice, 14(1), 5-25. doi:10-

1080/14753630701768941. 

Regeringskansliet. (den 05 06 2003). Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor. Hämtat från www.lagen.nu. den 31 03 2015 

Rogers, C. R. (1969). Freedom to learn: a view vhat education might become. Columbus 

Ohio: C.E Merill Pub.Co. 

Sells, D., Topor, A., & Davidson, L. (2004). Generating coherence out of 

Chaos.Examples of the Utility of Phenomenological Research. Journal of 

Phenomenological Psyhology, 35(2), 255-271. Hämtad från databasen 

PsycINFO with Full Text. 



 
 

27 
(30) 

 

 

Sigrell, B. (2000). Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Starrin, B., & Svensson, P.-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Strömme, H. (2010). Confronting helplessness. A study of the acqsition of dynamic 

psychotherapeutic competence. (Doktosavhandling, Institutionen för sociala 

vetenskaper Universitetet i Oslo) 

Från:http://www.ericastiftelsen.se/doc/HLU%2011.13/Dokument/Artik

lar/PhD_avhan..pdf. 

Symmons, C., & Wheeler, S. (2005). Counsellor conflict managing the frame: 

Dilemmas and decisions. Counselling and Psychoterapeutic Research, 5(1), 19-26. 

doi:10.1080/14733140512331343859. 

Tallberg, T., Kunstlicher, R., Ylander, F., Hansen, E., & Balint, S. (Nr. 2, 1998). 

Psykoanalysens ram. (Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie Nr 2): 

Solna: Svenska psykoanalytiska förenigen. 

Topor, A. (November 2001). Managing the Contradictions. (Doktorsavhandling, 

Instutionen för socialt arbete, Stockholms universitet). Från 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/fee9a3b636/. 

Topor, A., & Denlhov, A. (2012). Helping Relationship and Time. Inside the 

Black Box of Working Alliance. Journal of Psykological Rehabilitation, 15, 239-

254. doi:10.1080/15487768.2012.703544. 

Topor, A., & Di Girolano, S. (2010). You have to be careful who you talk to and 

what you say. Journal of mental health, 19(6), 533-56. 

doi:10.3109/0963837.2010.520366. 

Utbildningsdepartementet. (1992). Högskolelagen. Hämtat från 

https://lagen.nu/1992:1434. den 29 04 2016 

Wallin, J. (2007). Attachement in psychoterapy. NY: Gilford Press. 

Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer. Stockholm: Natur & Kultur. 

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans. Stockholm: Natur & Kultur. 

Winnicott, D. (1993). Den skapande impulsen. Stockholm: Natur & Kultur. 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder- och inga kvantitativa heller 

för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande 

retorik. Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 270-292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
(30) 

 

 

8.4 Bilaga 1 

 
Kära kollega! Kan du tänka Dig att ge mig lite av Din tid? 
 
Jag heter Christina Friberg, börjar nu sista året på S:t Lukas terapeututbildning i 
Göteborg, och skall i höst och vår skriva en uppsats. Detta innebär en empirisk 
undersökning av något som befinns vara av intresse för mig och för 
Psykodynamisk terapi och teori. Min tanke är att intervjua psykoterapeutstudenter 
inom PDT om psykoterapeutisk ram. Studiens frågeställning är;  

Vad är det som psykoterapeutstudenter, uppfattar och beskriver som ram i 
psykodynamisk psykoterapi?  

Bifogat ser du hur jag har tänkt, syfte osv. 

 

Jag önskar komma igång med intervjuer i september, och om Du nappar på min 

idé, snälla ring mig eller maila per omgående så vi gemensamt kan komma överens 

om tid och plats mm. Intervjun tar cirka en timma, och naturligtvis kommer jag 

till Dig.  

 

Har Du frågor så ring mig! 

 

Christina Friberg (telefonnr.) 

cfa@telia.com 

mailto:cfa@telia.com
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8.5 Bilaga 2 

Ramens konstanter i psykodynamisk psykoterapi, enligt 

psykoterapeutstudenter. 

Inledning 

Det som bland annat skiljer ett terapeutiskt samtal från ett ordinärt samtal två 
emellan, är dess ramsättning. Ram inom terapi inramar en plats ett utrymme utan 
tid med två deltagare, patient och psykoterapeut. Mötet präglas av bestämda roller, 
ritualer/regler i syfte att skapa en terapeutisk allians, med den bestämda uppgiften 
att låta en terapeutisk process bli till (Etchegoyen, 1991). Det ligger i terapeutens 
uppgift att konstituera ramen, för den enskilda patienten och för båda i varje 
situation. Med vad? Detta är kanske en livsuppgift, men vad är det som 
psykoterapeutstudenter uppfattar som ramens konstanter i starten av en karriär?  

Syftet med kommande studie är att belysa och beskriva psykoterapeutstudenters 
uppfattningar om vad som konstituerar fenomenet ram i psykodynamisk 
psykoterapi.  

Forskningsområdets betydelse 

Forskningsområdet är av största vikt då det kan förstås att samtal med konstant 
ram möjliggör terapeutisk allians, och med den en terapeutisk process. Redan de 
gamla grekerna, och i detta fall Cicero myntade en flitigt använd ramsa; det är 
undantaget som bekräftar regeln (Holm, 1994). Finns inte symbolisering inom 
varje terapeut, en språklig dräkt som system i given stund vad som konstituerar 
ramen, finns heller inga rambrott. Möjlighet för den enskilde att göra avkall på 
eller avsteg från ramen, vilket i sin tur skapar nytt språk. Ämnet som 
forskningsfrågan i kommande studie ger ett metaperspektiv utifrån studenters 
unika personliga perspektiv på psykodynamisk psykoterapi. I kommande studie 
beskrivs och belyses det manifesta innehållet i fem studenters beskrivningar av 
fenomenet ram i psykodynamisk psykoterapi, vilket ger grund till transparens och 
reflektion kring detta ämne inom utbildning till psykoterapeut. I förlängningen 
kan detta också vara ett forskningsområde som beforskar vad studenter behöver i 
förhållande till att hålla sig själva och patienten i en framgångrik terapeutisk 
gärning, kvalitetssäkring av utbildning. Allians mellan studenter och utbildning 
vilket ger utveckling och evolution av ett nytt språk hos både utbildning och 
studenter i parallella processer. 

Frågeställning 

Vad är det som psykoterapeutstudenter, uppfattar och beskriver som ram i 
psykodynamisk psykoterapi?  

Undersökningsdeltagare 

Som respondenter planeras fem studenter i programmet till legitimerad 
psykoterapeut inom psykodynamisk psykoterapiutbildning. Det föreligger en 
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avsikt att välja deltagare i olika åldrar och av olika kön utifrån kursdeltagarlistor 
inom programmen. Urvalsförfarandet förutsätts vara möjligt att godkänna av 
prefekt, och konkret möjligöras genom kontakt med sekreterare för maillistor 
över kursdetagare inom respektive institution.  

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna är avsedda att vara semistrukturerade, utifrån forskningsfrågan i 
kommande studie, vad uppfattas och beskrivs som psykoterapeutisk ram inom 
psykodynamisk psykoterapi. Därefter formuleras frågor efterhand när intervjuaren 
anser det lämpligt med tanke på respondentens svar eller reaktion på tidigare 
ställda frågor (Björklund & Paulsson, 2003; Kvale & Brinkman, 2009). Tänkbara 
följdfrågor är att be respondenten fördjupa, bredda, förtydliga och eller 
konfirmera det intervjuaren hört. Varje respondent kommer att få en inbjudan till 
samtal/intervju med frågeställning bifogad, tid och plats samt beräknad 
tidsåtgång.    

Forskningsetiska frågeställningar 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor, vars syfte är att skydda 
den enskilda människan och respekten för människovärdet, vid forskning 
(Regeringskansliet, 2003:460).  Enligt lagen skall respondenterna informeras om 
att deltagande är helt frivilligt, går att när som helst avbryta, och att deras 
uppgifter skall skyddas av anonymitet och sekretess. Kommande studie avser att 
följa denna lag. Dessutom kommer information att ges kring studiens syfte samt 
insyn i, och om möjligt deltagande i processen under progress.  

Tidsplan 
 
Mejlutskick till presumtiva deltagare i augusti 2015 med förfrågan om deltagande. 
Intervjuerna påbörjas i september 2015 och fortsätter löpande under hösten. I 
möjligaste mån transkriberas intervjuerna nära inpå intervjutillfället. Fördjupning i 
bakgrundslitteratur och tidigare forskning påbörjas i september 2015 och 
fortsätter löpande. Inlämning i april 2016, examination i juni 2016. 
 

 


