
 

 
 
 

 

S:t Lukas utbildningsinstitut  

Psykoterapeutprogram, 90 hp 

Examensuppsats på avancerad nivå, 15 p 

Vårterminen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på 
vägen att bli psykoterapeut  

 
Impelling Forces and a Psychotherapeutic  
 Process in Becoming a Psychotherapist 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Agneta Wimmermark 

 

 

 

 

  

  

 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning........................................................................................... 3 

2 Teoretisk bakgrund .......................................................................... 1 

3 Tidigare forskning ............................................................................ 4 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier ...................................................................... 4 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier ............................................................................ 6 

4 Frågeställningar ................................................................................ 7 

5 Metod ................................................................................................ 7 

5.1 Undersökningsdeltagare ................................................................................... 7 

5.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................... 8 

5.3 Bearbetningsmetoder ........................................................................................ 8 

5.4 Genomförande ................................................................................................ 10 

6 Forskningsetiska frågeställningar .................................................. 10 

7 Resultat ........................................................................................... 10 

7.1 Drivkraften vid vägens början ....................................................................... 10 

7.1.1 Sökande efter svar på de existentiella grundfrågorna ................................ 11 

7.1.2 Utbildning ........................................................................................................ 11 

7.1.3 Reparation och läkning ................................................................................... 12 

7.1.4 Självgranskning ................................................................................................ 13 

7.2 Drivkraften under vägen ................................................................................ 13 

7.2.1 Den psykoterapeutiska processen ................................................................. 14 

7.2.2 Arbetsredskap .................................................................................................. 14 

7.2.3 Integrationsarbete ........................................................................................... 15 

7.2.4 Identitetsförståelse .......................................................................................... 15 

7.3 Drivkraften att utforska drivkraften ............................................................. 16 

7.3.1 Terapiprocessen som en trosakt ................................................................... 16 

7.3.2 En grundläggande tillit ................................................................................... 17 

7.3.3 Religiösa konnotationer .................................................................................. 17 

7.3.4 Leken – ett förhållningssätt bortom orden ................................................. 18 

8 Diskussion ...................................................................................... 19 

8.1 Metoddiskussion.............................................................................................. 19 

8.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 20 

8.3 Förslag till fortsatt forskning ......................................................................... 25 

Referensförteckning ........................................................................................................ 26 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Inledning 

Den blivande terapeuten tar de första stegen på en väg. En process påbörjas. 

Vilka drivkrafter får den blivande terapeuten att påbörja och gå den vägen? Vilka 

drivkrafter driver vidare? Manifesta drivkrafter? Latenta drivkrafter? Hur kan de 

latenta drivkrafterna nås och förstås? 

 Syftet med studien är att utforska drivkrafterna på vägen att bli psykote-

rapeut och betydelsen av en psykoterapeutisk process på den vägen.  

 

Frågeställningar 

Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? 

Bildar drivkrafterna något mönster? 

Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut? 

 

Metod 

Studien är en hermeneutisk fenomenologisk studie ur ett narrativt perspektiv. Den 

har genomförts som semistrukturerade djupintervjuer inspelade på diktafon. Ett 

samtalsunderlag med två öppna grundfrågor utarbetades till intervjutillfällena. Det 

insamlade materialet har efter att ha analyserats samlats i teman som sorterats un-

der rubriker med underrubriker.  

 

Resultat 

Studiens teman har resulterat i tre huvudrubriker: drivkraften vid vägens början, 

drivkraften under vägen och drivkraften att utforska drivkraften. Huvudrubri-

kerna har sorterats i tolv underrubriker (se 7 Resultat).  

 

Diskussion 

Undersökningsdeltagarna är utvalda utifrån sitt intresse och erfarenhet av att 

lyssna in, förstå och hantera existentiella frågeställningar i sitt psykoterapeutiska 

arbete; utifrån sitt samröre med S:t Lukas och sin humanistiskt/kristna livsåskåd-

ning. 

 Tillsammans ger drivkrafterna bilden av kampen mellan ratio, det ration-

ella förnuftets sanning och känslans, den emotionella sanningen. Det är också bil-

den av den psykoterapeutiska processen som väg och nav i utbildningen och i li-

vet, ett personligt integrationsarbete av teori, erfarenhet och metod. Detta åskåd-

liggörs i uppsatsens text av de i de teoretiskt logiskt resonerande avsnitten som 

små pilar inskjutna lyrikcitaten, ett synliggörande av den emotionella sidan i män-

niskan, inflätad i det logiska, rationella tänkandet. 

 Under arbetets gång med studien om drivkrafter har mönstret, en tolk-

ning av drivkrafterna som en psykoterapeutisk process blivit allt tydligare. Detta 

mönster framskymtar men har inte i tidigare studier tydliggjorts. Denna studies re-

sultat: den psykoterapeutiska processen som väg och drivkraft med en underlig-

gande existentiell kamp har jag i studien velat synliggöra. Studien har formen av 

en psykoterapeutisk process.  



 
 

 
 

 

 Denna process är en reparation, ett försonings- och läkningsarbete 

intrapsykiskt och interpersonellt. Det är en självgranskning och ett personligt in-

tegrationsarbete, en integration av teori, metod, erfarenhet och personlighet som 

blir en väg till identitetsförståelse. Den psykoterapeutiska processen med egente-

rapi och handledning leder vidare och djupare i ett sökande efter drivkraftens 

upphov, dess grund och rotfäste. En väg med ett mål, men utan ände. Som en un-

derliggande och drivande kamp finns hela vägen kampen mellan ratio, ett rationellt 

förnuft och det emotionella i människan, en emotionell sanning. Detta är denna 

studies slutsats och ett försök att åskådliggöra. 

  

Abstract 

Introduction 

What forces, apparent and hidden drive the future psychotherapist to take the first 

steps on the path to become a therapist and what forces drive hir to continue 

even as a practising therapist? A process starts. The aim of the study is to explore 

these impelling/motivating forces and the relevance of psychological process on 

that path. 

 

Questions 

How does the therapist describe these forces on hir way to become a therapist? 

Do they form a pattern to analyse?  

What is the relevance of a psychotherapeutic process on that path? 

 

Method 

The study is hermeneutic, phenomenological in a narrative perspective, based on 

semi structured interviews in depth with two prepared open questions. The result-

ing material was organized in themes with subdivisions.   

 

Results 

The study has given three main themes: the impelling/motivating forces at the be-

ginning of the path to becoming a therapist, the forces on that path and the drive 

to explore the impelling force behind the impelling forces on the path. These 

themes give four subdivisions each. 

 

Discussion 

The participants in the study are all chosen for their interest in and experience of 

dealing with existentialist questions in a humanistic/christian context in their ther-

apeutic work. They are all in one way or another active in or connected with The 

St. Lukas Psychotherapeutic Institute. 

 

The impelling forces that come to light in the study give together a picture of life’s 

fundamental struggle between ratio, intellectual reasoning and the emotional side 

in the human being with a truth based on feeling. These forces also give the pic-

ture of the therapeutic process as a path and hub in the therapists training and life, 

an individual, personal labour of integrating theory, experience and method. The 



 
 

 
 

 

use of poetic citations, little arrows in the theoretical, logical texts in the study il-

lustrate the emotional side of the human being interlaced with the logical and ra-

tional.   

 

While working with the study the emerging pattern became clearer: the impelling 

forces can be interpreted as a psychotherapeutic process. This pattern appears in 

the background but I have not found it clearly expressed in earlier studies. My aim 

is to make this pattern clearer as the therapeutic process it is, a path and compel-

ling force interlaced with the existential struggle between rational reasoning and 

emotional truth. 

 

This process is a task of mending, reconciliation and healing. It means selfexami-

nation, a personal integration of theory, experience and personality leading to a 

sense of identity. The psychotherapeutic process with personal therapy and coun-

selling leads on to a further search for the origins of the compelling forces, their 

foundations and roots. A path with a goal but no end, always with the impelling 

force, struggle between ratio, the logical, rational sense and the human being’s 

emotional sense and feeling of truth in the background.  

 

 

 

Nyckelord: psykoterapi, psykoterapeut, motivation, drivkraft, tillit, tro  

Keywords: psychotherapy, psychotherapist, motivations, drive, faith
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1 Inledning 

Att besluta sig för att bli psykoterapeut får den blivande terapeuten att ta de första 

stegen på en väg. En process påbörjas. Vilka drivkrafter får den blivande terapeu-

ten att påbörja och följa den vägen? Vilka drivkrafter driver vidare? Manifesta 

drivkrafter? Latenta drivkrafter? 

 Tidigare forskning kring blivande terapeuters motiv har rört såväl mani-

festa som latenta drivkrafter; studierna har dels varit teoretiska, dels personliga, en 

självanalys mot en teoretisk bakgrund. Studier baserade på intervjuer eller fråge-

formulär har huvudsakligen tagit upp de manifesta drivkrafterna, vad de blivande 

terapeuterna hoppas uppnå eller förverkliga i sitt kommande professionella arbete. 

 Denna studie rör huvudsakligen de latenta drivkrafterna och den kamp 

dessa ger upphov till. Varur kommer drivkraften? Hur kan den förstås? Vilken be-

tydelse har de psykoterapeutisk processen i en strävan att nå drivkraften bortom 

den manifesta nivån? Studien är en form av ”meta-studie”, en dialogisk process i 

flera nivåer: i samtal/djupintervjuer med sju utvalda, erfarna terapeuter, i dialog 

med psykoanalytisk litteratur, erfarna teoretiker, några av psykoanalysens fäders 

och mödrars tankar kring mina frågeställningar, i dialog med mej själv som bli-

vande terapeut i en självreflektion kring drivkrafter i ett personligt integrationsar-

bete. Personligt? Ja, men med en medveten strävan efter en objektiv saklighet. 

 Studien är samtidigt en inbjudan till läsaren att gå i dialog med sej själv 

och sina egna drivkrafter. Den nödvändiga distansen, ett mellanrum, där tankar tar 

form och mening skapas, där ”jag” blir ”jag”, var finns den platsen? Vad är kraf-

ten i detta mellanrum? Hur skall denna drivkraft förstås? 

 Studien har formen av en psykoterapeutisk process och åskådliggör ge-

nom lyrikcitat inskjutna i texten som små pilar, den intrapsykiska kampen, ett syn-

liggörande av hur det kan se ut inuti en människa under denna process, det ration-

ellt logiska förnuftet, ratio och det irrationella, en emotionell sanning som sam-

manvävda i en sömlös vävnad. 

 Syftet med studien är att utforska drivkrafterna på vägen att bli psykote-

rapeut och betydelsen av en psykoterapeutisk process på den vägen. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

drivkraften … 

Att hjälpa andra och att hjälpa sig själv, dialektiken mellan den egna sårbarheten, 

ett eget reparations- och läkningsarbete och en altruism som drivkraft på vägen att 

bli psykoterapeut belyses av Martin (2011) och Mahrer (2005). Norcross & Farber 

(2005) betonar att önskan att hjälpa andra är komplex och mångfacetterad, med 

mångbottnade, delvis omedvetna motiv. Wrangsjö (1990) belyser den negativa te-

rapeutiska reaktionen som en ”ovilja” hos patienten att ”bli frisk”, vilket enligt 

Wrangsjö (s 175 f) skulle kunna tyda på en aggressivitet som en del av dynamiken 

i relationen. Den terapeut som för sitt eget inre omedvetna försonings- och repa-

rationsarbete är beroende av att patienten ”blir frisk” kan utveckla en motöverfö-

ring, en negativ terapeutisk reaktion som blir en låsning och ett hinder i terapin. 

Patienten kan samtidigt få skuldkänslor mot terapeuten för att inte ”bli frisk”. 
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Detta blir ett ömsesidigt låsande som kan bli ett oöverstigligt terapeutiskt pro-

blem. Norcross & Farber (2005) belyser intersubjektiviteten, den interpersonella 

terapeutiska relationen som i sig läkande både intrapsykiskt och interpersonellt. 

Ogawa (2016) visar den psykoterapeutiska processen som att vara ”på väg” i livet, 

stadd i ständig utveckling och förändring intrapsykiskt och interpersonellt. 

  

den outgrundliga människan 

I Drömtydning (1900) talar Freud om en innersta kärna i människan. Freud be-

nämner denna ”drömmens navel” och menar att ett ställe i drömmen alltid måste 

lämnas ouppklarat i alla försök till tolkning därför att man vid försök till tolkning 

märker att det finns en härva av drömtankar som inte låter sig redas ut. Detta kan 

jämföras med skillnaden mellan ett komplicerat problem som kan redas ut så som 

ett garnnystan nystas upp och en komplex bild, en bildväv, där delar av bilden och 

helheten går förlorad om trådar repas upp (Jönsson, 2002). Detta ställe i mysteriet 

människan, den outgrundliga människan, kallar Freud ”drömmens navel”, detta 

ställe som är fäst vid det obekanta. Grottstein (2000) utvecklar dessa tankar som 

bygger på Bions teorier (Bion, 1970) och menar att drömmen har sina rottrådar 

fästa i ”O”, Bions begrepp O, en tom ännu inte fylld form. 

 
faith in O 
Bion (1970) tillhandahåller tolkningsnycklar. Bion använder O om den yttersta 
verkligheten, den absoluta sanningen, tinget-i-sig och vänder sin blick mot den 
inre verkligheten, det okända, undflyende inom oss. Närvaron av O kan kännas 
och igenkännas men O är inte vetbart. För terapeuten handlar detta om att lyssna 
efter och söka ännu okända mönster. Terapeuten skall, menar Bion, vända sin 
uppmärksamhet mot O, det okända och icke-vetbara för att söka upp rörelser och 
förlopp som har sin rot i O. Terapeuten lyssnar då till sin intuition, det vill säga 
uppmärksamt betraktar, betänker, i ett sökande efter mönster och länkar. Detta 
innefattar förmågan att vänta, att uthärda att inte veta och att inte söka efter ett 
mönster där inget mönster fallit ut. För att inte intuitionen skall fördunklas bör te-
rapeuten, enligt Bion, avhända sig minne och begär. Det sinnestillstånd som i stäl-
let för minne och begär eftersträvas är faith, en tilltro till det okända, till att det likt 
i kommunikationen mellan patient och terapeut finns ett underliggande, ännu 
okänt mönster i det som sker. Detta har förbindelse med Bions term ”reverie”, 
drömskhet. I den inre världen finns ett samband mellan Bions begrepp O och det 
Freud kallar ”det icke bortträngt omedvetna”, det omedvetna som aldrig kan bli 
medvetet. Det är en tyst icke-kommunicerande del i personligheten som det kan 
vara möjligt att närma sig i drömmen (Winnicott, 1963). Kommunikationen här är 
”inte icke-verbal”. Den hör med till att vara människa, att vara levande och är före 
och bortom språket. Den tillhör en annan dimension och är fullständigt personlig. 
 

den nödvändiga illusionen 

I ett autentiskt sökande efter identitet, en självgranskning i utforskandet av de 

egna behoven, motiven, tillitens och drivkraftens rötter ger Winnicott (1960) ett 

språk och talar om det sanna självet, en medfödd och för var och en unik kärna. När 

Winnicott (1993) fördjupar tankarna om det sanna självet ges det en mer gåtfull 

kvalitet. Det finns en tyst, inre drömlik kommunikation. Winnicott skiljer mellan 
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objektivt uppfattade objekt, tillhörande den yttre verkligheten och subjektiva objekt, ob-

jekt som uppfattas skapade av individen, ursprungligen spädbarnets kreativa illus-

ion av att ha skapat bröstet. Omgivningen uppfattas till en början inte som sepa-

rat, något utanför barnet utan som skapad av barnet genom att omgivningens svar 

sammanfaller med barnets föreställningar och impulser. Denna kreativa illusion är 

enligt Winnicott en förutsättning för att en kontakt med omgivningen med rötter i 

det sanna självet skall grundläggas, upplevelsen av en inre plats, ett inre centrum, 

skilt från men relaterande till omgivningen. Det sanna självet är förankrat i krop-

pen och förbundet med det omedvetnas primärprocesser och därmed med dröm-

livet. Tillgång till drömlivet är en förutsättning för symboliseringsförmågan så som 

den kommer till uttryck i barnets lek, i den vuxnes skapande förmåga och i en psy-

koterapeutisk process. Winnicott är svävande i sin beskrivning av det sanna själ-

vet. Det skall inte uppfattas som statiskt, som någon form av inre avgränsad struk-

tur som ligger dold i väntan på att få komma till uttryck.  

 Denna undflyende kvalitet understryker Christoffer Bollas (1989) när 

han undersöker Winnicotts begrepp. Bollas använder begreppet idiom i betydelsen 

egenhet, karaktäristiskt uttryckssätt och syftar med detta på det egna, det för män-

niskan unika (Bollas, 1992). Människans idiom är, menar Bollas, hennes mysterium, 

som med tanken inte är fattbart. Dess derivat kan förnimmas intuitivt på ett lik-

nande sätt som vi kan få kontakt med det omedvetna. Bollas (1992) beskriver kre-

ativa processer i det icke-bortträngt omedvetna och formulerar en teori om upp-

komsten av nya psykiska strukturer. Bollas talar om kreativa processer som utan-

för det medvetna fångar upp händelser och företeelser i den inre och yttre världen 

och formar nätverk av föreställningar och bilder som i komplexa mönster länkas 

till varandra. Dessa nätverk kan bli tillräckligt täta för att falla ut i en dröm. Bollas 

(1992) talar vid sidan av teorin om bortträngning, förvisningen av oönskat 

material, också om annat material som inbjuds till det omedvetna. Som ett kom-

plement till bortträngning (repression) menar Bollas (1992) att det behövs en teori 

om mottagande (reception) som skulle beteckna vissa föreställningar som mot-

tagna snarare är bortträngda, även om såväl det bortträngda som det mottagna be-

höver den skyddande barriär som det förmedvetnas motladdningar utgör. Om 

målet för bortträngning är att undvika medvetandets fördömande eller förföljande 

attacker, är målet för mottagande att ge utrymme för omedveten utveckling utan 

intrång från det medvetnas sida. Detta kan jämföras med skapande processer som 

görs möjliga i den psykoterapeutiska situationen med det medvetna och omed-

vetna samspelet mellan patient och terapeut under förutsättning att de båda i rum-

met har tillgång till sin intuitiva förmåga. Saknas denna förmåga behöver först 

möjligheten att leka upptäckas och övas för att kunna förnimma subtila inre skift-

ningar och oväntade länkar i det explicita eller tysta associationsflödet. Bollas visar 

förbindelsen till vetenskapligt arbete och konstnärligt skapande processer. Den 

yttre oändligheten utforskar astronomer, den motsvarande inre vidgar sig, inåt …  
 
” … det svarta i pupillen är identiskt med det svarta mellan galaxerna …” 
 (Gustafsson, 1978). 

 



 
 

4 (30) 
 

 

3 Tidigare forskning 

Området som undersöks är relativt smalt. De databaser som visat sig vara mest 
användbara är Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP) och PsykInfo men 
även Academic Search Complete och ESH Discovery. KB’s Libris Webbsök har 
också använts, dels för att söka på svenska begrepp men framförallt för att hitta 
när enbart författarnamnet eller del av titeln är kända. Söktermer som använts i 
olika kombinationer: psychotherapy/psykoterapi, psychotherapist/psykoterapeut, 
motivations/motivation, drivkraft/drive, faith/tillit/tro, sacred/helig. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Erosson (2010) har genom en omfattande studie, en enkätundersökning vid Umeå 

Universitet, utforskat 52 blivande psykoterapeuters motiv för att utbilda sig till psy-

koterapeut. Studien baseras på enkäter med öppna svar som sedan kategoriserats. 

Deltagarna är hämtade från tre utbildningsprogram med olika inriktning: psykody-

namisk, kognitiv respektive relationell inriktning. Deltagarnas svar har speglats 

dels i dessa tre inriktningar och dels i den yrkesverksamhet man haft innan tera-

peututbildningen påbörjades. Svaren i enkäten har sedan kunnat jämföras korsvis 

efter dessa kategorier. Dessutom har tolv påståenden använts vilka har besvarats 

på en fyrgradig skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Ett syfte 

med undersökningen har varit att se om den yrkesmässiga bakgrunden påverkar 

de förväntningar man har på den framtida verksamheten som psykoterapeut. 

Erosson (2010) konstaterar att blivande psykoterapeuter med psykodynamisk eller 

relationell inriktning i högre grad än de med KBT-inriktning angav motiv som 

kunde relateras till inre konflikter och svåra erfarenheter i livet. Erosson frågar sig 

om detta kan bero på att psykodynamiker i sina teoretiska studier i större utsträck-

ning än de KBT-inriktade ställs inför frågor om inre svårigheter och därmed lyfter 

fram sin egen problematik; eller, har de KBT-inriktade i större utsträckning blivit 

besparade detta eller gjort upp med sina inre svårigheter? Förhållandet bör belysas 

i framtida studier, menar Erosson (s.22). 

 

Hill et al. (2013) har gjort en undersökning med tio blivande psykoterapeuter. 

Undersökningen genomfördes i två delar: ett omfattande frågeformulär som nog-

grant analyserats samt intervjuer med deltagarna. Syftet var att undersöka studen-

ternas motiv för att vilja utbilda sig till psykoterapeut och deras förväntningar på 

det framtida yrket. Motiven som framkom delas i två kategorier: motivation att 

”hjälpa andra” och motivation att ”hjälpa sig själv”. Samtliga deltagare nämnde 

motiv ur båda huvudkategorierna. Hill et al. (2013) kommer fram till att yrket som 

terapeut stämmer överens med personligheten och erfarenheterna hos studen-

terna som med känsla talar om sin önskan att hjälpa andra. Dessutom är de med-

vetna om de problem de kan komma att möta som terapeuter vilket visar på ett 

mått av självkännedom och en förmåga att reflektera kring sitt uppdrag och sina 

bidrag till den terapeutiska processen. (s.284-285) 

 

Katz, Kaplan & Stromberg (2012) har genomfört A National Survey Of Candidates, 

en web-baserad omfattande enkätundersökning med hjälp av en e-mail lista; 40%, 



 
 

5 (30) 
 

 

265 av 565 terapeuter besvarade enkäten. Undersökningens syfte är att undersöka 

motivationen att utbilda sig till psykoterapeut, kartlägga hinder för detta samt 

samla idéer för att öka intresset för utbildningen. Som de främsta motiven fram-

kommer den egna kontakten med en erfaren psykoterapeut som en inspirations-

källa och rollmodell, en hjälp till fördjupad teoretisk förståelse och till att utvecklas 

som terapeut i arbetet med patienter. Under utbildningen betonas egenterapin, det 

egna patientarbetet och handledningens betydelse.  

 

Barnett (2007) har gjort en forskningsstudie om terapeuters omedvetna drivkrafter till 

sin yrkesväg. Det är dels ett litteraturstudium där författaren använt biografiska 

och självbiografiska texter och dels en intervjuundersökning. Nio erfarna psykote-

rapeuter har intervjuats om sina professionella och personliga bakgrunder.  Här 

finns en önskan att ”förstå” andra men, hävdar forskaren, en omedvetenhet om 

rötterna till denna önskan. Forskarens intention är att utforska de omedvetna 

drivkrafterna bakom denna önskan och hur skuggsidan av oegennyttan kan på-

verka det som sker i det terapeutiska rummet. Vid analysen av materialet, det bio-

grafiska textmaterialet och av intervjuerna, framkommer två huvudteman: en tidig 

förlust och ett narcissistiskt behov. Begreppet the wounded healer, den sårade hjälpa-

ren, lyfts fram samtidigt som behovet av egenterapi belyses både som kvalitetssäk-

ring och personalvård. I samband med detta betonas nödvändigheten av handled-

ning för att kunna hantera överföring och motöverföring.   

 

Norcross & Farber (2005) konstaterar och utgår i sin studie från den mest fre-

kventa och manifesta anledningen att bli psykoterapeut, en önskan att ”hjälpa 

andra” men hävdar samtidigt att denna önskan är komplex och mångfacetterad 

med mångbottnade motiv, delvis omedvetna. Syftet med studien är ”to go behind, 

below, and beyond the accurate but incomplete motive ‘to help people’” (bakom, 

under och bortom det riktiga men ofullständiga motivet ”att hjälpa folk”)(s. 940). 

Norcross & Farber har djupintervjuat åtta erfarna psykoterapeuter som fått besvara 

frågan: What drives a person to concern himself or herself with the dark side of 

human psyche? Motiv som egen reparation och växt framkommer. Norcross & 

Farber lyfter som en intrapsykisk kamp fram den dialektik de hör psykoterapeu-

terna tala om, en dialektik mellan att ”vara hjälpare” och att ”vara patient”, psyko-

terapeuternas upptagenhet av att lösa sina egna konflikter … ”not only does the 

patient have a psychotherapist within herself, but there lies a patient whithin the 

psychotherapist …” (inte bara patienten har en psykoterapeut inom sig, utan det 

finns en patient inom psykoterapeuten) (s. 940). Studien belyser den interperso-

nella relationen som i sig kan ses som läkande. 

 

Eigen (2015) utforskar i sin studie O, Orgasm and Beyond Bions begrepp ”O”. Det 

är ett litteraturstudium utifrån Bions tankar. Eigen utgår från Bion i Cogitations 

(1994) där denne skriver om ursprunget: “… at the bottom of the tree, under the 

root, is O giving birth to all the tributaries of culture and psyche … O gives rise to 

Root, which gives rise to Instrument, God, Stone, Language, and Paint, which 

give rise to Music, Religion, Sculpture, Poetry, Painting …” (sid. 646). Detta sam-

manfattar Eigen som “an originary explosion to the beginning of the psyche and  
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of consciousness, an explosion into being …”  (sid. 646). Eigen belyser vad han 

kallar terapins och terapeutens utmaning: “…will we, can we give birth to our-

selves, and in what ways? We are pregnant with ourselves, and in the course of life 

there are many abortions, stillbirths, miscarriages, and births of many kinds of ex-

periences … pregnancy never stops, nor does the possibilities of birth of experi-

ence…” (sid. 649). Eigens undersökning kretsar kring det omedvetna och han 

konstaterar med hänvisning till Freud: “No matter how we explain consciousness, 

something unexplained remains” (sid. 650). Eigen visar den hermeneutiska 

cirkeln: “Consciousness is the medium of access to its explanation of itself … 

consciousness sees and hears but can´t be seen and heard” (sid. 650). Eigen sam-

manfattar sina tankar om Bions begerpp“O”, det o-vetbara, genom att visa vägen 

from unknown to unknown. Detta kopplar Eigen både till människans liv, från födel-

sen till döden … och till en psykoanalytisk process och talar om en dörr som ald-

rig öppnas eller ”O” som en dörr som aldrig stängs … never stops O´ing, ”O” som 

en opening.  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Ogawa (2016) beskriver drivkrafterna på sin egen väg att bli psykoanalytiker och 

sina erfarenheter av egen psykoanalys i sitt sökande efter sanningen. Samtidigt 

som detta är en personlig beskrivning visar Ogawa vad han kallar en sanning där 

den psykoanalytiska teorin och metoden blir drivkraften i processen. I denna pro-

cess lyfter Ogawa fram kontakten med ”det levande omedvetna” i nuet. Ogawa 

visar sin väg från att till en början främst ha varit inspirerad av Lacans tanke att 

”the unconscious is structured like a language” (sid. 120) till att bli mer intresserad av 

Klein. Denna övergång beskriver Ogawa som ”a transition from a paternalistic logical 

world to a maternal emotional world” (sid. 121) eller som en övergång från en maskulin 

till en feminin värld och menar att han i sitt tänkande om det omedvetna ”dived 

deeper into dark Unconscious from a bright Unconscious” (sid. 121). Drivkraften i den psy-

koanalytiska metoden beskriver Ogawa som att vara ”forced to fight close to the limits of 

one´s capability …”, att psykoanalytikerns arbete alltid är situationsbestämt, här och 

nu, att ”it brings always about something unexpected no matter how experienced you are …” 

(sid. 128). Ogawa visar den analytiska processen som en väg. Det handlar inte så 

mycket om att vara anlytiker utan mer om en väg, att under processens gång ”al-

ways trying to become an analyst …” (sid. 127), en väg mot ett mål men utan slut. 

 

Martin (2011) belyser begreppet the wounded healer och dess betydelse för terapeu-

ten personligen och i den psykoterapeutiska processen. Han undersöker 17 utvalda 

psykoterapeuters livshistoria och ställer frågan: Hur påverkar dessa terapeuters 

personliga livskriser deras arbete med patienter? Martin beskriver i sin studie, sina 

samtal med de utvalda terapeuterna, sin egen väg och drivkraft att bli terapeut och 

han visar i sina slutsatser utifrån sin undersökning liksom utifrån sin egen livshistoria 

att terapeuterna ”väver in” sina livserfarenheter som en del av sin livsberättelse 

men också i sitt professionella arbete som en intersubjektivitet i samtalsrummet. Det 

blir ett möte där terapeutens sårbarhet gör att terapeut och patient delar detta (are 

in this together). Terapeuten använder sin egen sårbarhet som en hjälp att förstå och 
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härbärgera smärtan och osäkerheten i det terapeutiska rummet. Den egna sårbar-

heten är för terapeuten en drivkraft i arbetet med patienterna. Martin visar att te-

rapeuten genom sitt terapeutiska arbete läker och reparerar sina egna sår och sam-

tidigt hjälper patienten. Här belyser Martin balansen och betonar handledningens 

nödvändighet som en kvalitetssäkring för arbetet, en säkerhetskontroll främst med 

tanke på patienten men också för terapeutens egen del. 

 

Mahrer (2005) ställer sig frågan: Varför blev jag psykoterapeut? Mahrer utforskar i 

sin studie sina egna motiv och svarar att han blev psykoterapeut när hans ögon 

öppnades för ”… what psychotherapy could do for me … topics such as what lies 

deep inside clients and me … the childhood influences that made people and me be-

come the people we became …” (sid. 959, författarens kursiveringar).  Mahrer 

konstaterar att detta är en behandlingsmetod för att hjälpa patienter och samtidigt 

något som helps bring about changes in me. Som sina källor till inspiration lyfter Mah-

rer fram lärare och erfarna terapeuter. Mahrer understryker betydelsen av ett per-

sonligt integrationsarbete, att i mötet med patienten göra metoden till sin egen.  

     

 

4 Frågeställningar 

Detta är en studie i vetandets gränstrakter (se Teoretisk bakgrund, 2.). Det är en 

studie som söker artikulera latenta drivkrafter, drivkrafter på gränsen till det obe-

skrivbara, det ännu oformulerade. Det är en studie som har sin grund i en teore-

tisk bakgrund, de teoretiska svar som erhållits i tidigare studiers rådbråkande av 

det dittills obesvarade men ständigt i de terapeutiska rummen skärskådade. Studi-

ens frågor undersöker behovet att artikulera, formulera och omformulera frågorna 

i en pågående process för att söka finna hittills osedda mönster, en bakomliggande 

fråga och drivkraften bakom denna. 

 Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? 

 Bildar drivkrafterna något mönster? 

Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psyko-

terapeut ? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

I studien deltog sju legitimerade psykoterapeuter i varierande ålder, två kvinnor 

och fem män med olika grundutbildningar. En läkare, två psykologer och fyra 

präster. Samtliga har lång klinisk erfarenhet. Flera av deltagarna har eller har haft 

anknytning till Sankt Lukas mottagning och/eller utbildningsinstitut som terapeu-

ter och lärare. De tillfrågade har valts ut antingen genom personlig kännedom hos 

forskaren eller genom rekommendation. Undersökningsdeltagarna är utvalda uti-

från sitt intresse och erfarenhet av att lyssna in, förstå och hantera existentiella frå-

geställningar i sitt psykoterapeutiska arbete och utifrån sin humanistiskt/kristna 

livsåskådning. Målet har varit att utforska drivkrafterna hos terapeuter med just 

denna erfarenhet och livsförståelse. 
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 Läkaren är psykiater och psykoanalytiker. Analytiker är även en av präs-

terna liksom en av psykologerna som dessutom är universitetslärare/forskare. 

Den andra psykologen har en grundutbildning inom språkvetenskap, arbetar inom 

psykiatrin och har för avsikt att öppna privat psykoterapimottagning och där även 

erbjuda själavård. Tre av prästerna har även arbetat på något av Svenska kyrkans 

själavårdscentrum/institut. 

 Samtliga medverkande har erfarenhet av att reflektera kring existentiella 

frågor och flera av dem också mångårig erfarenhet av att i både tal och skrift for-

mulera och uttrycka sina tankar. I en ambition att något göra rättvisa åt och levan-

degöra tankarnas djup och seriositet har jag valt att presentera ett fylligt, beskri-

vande och tydliggörande material av röster ur intervjuerna/samtalen. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Den valda undersökningsmetoden har använts för att nå en fördjupad förståelse 

av sammanhang och belysa komplexiteten i olika fenomen (Langemar, 2008). Det 

är ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, en hermeneutisk fenomenologisk studie ur 

ett narrativt perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Studieobjektet ses som text 

och textmetaforer (Ricoeur, 1993), meningsbärande strukturer i en väv där olika 

delar hänger samman och utgör en helhet, en form av hermeneutisk cirkel eller 

spiral, en pendling mellan ett induktivt och ett deduktivt synsätt, en växling mellan 

delar och helhet.   

 Studien har genomförts som semistrukturerade djupintervjuer (Kvale & 

Brinkman 2014) inspelade på diktafon med syftet att undersöka hur terapeuten 

beskriver sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut och den betydelse en psykote-

rapeutisk process har på den vägen. Ett samtalsunderlag med två öppna grundfrå-

gor utarbetades till intervjutillfällena. – Varför blev du psykoterapeut? – Skulle du 

vilja beskriva din väg till att sitta här idag? Frågorna har ställts öppna (Kvale & 

Brinkman, 2014) för att ge intervjupersonerna möjlighet att kunna associera fritt 

utifrån sina erfarenheter. De grundläggande frågorna har följts upp av personliga 

följdfrågor, personliga utifrån denna intervjupersons livsresa, grundutbildning, er-

farenhet och personlighet med syftet att nå just denna intervjupersons livsvärld.  

Kvale & Brinkman (2014) talar om semistrukturerad intervju som en relevant ar-

betsmetod då forskaren vill nå intervjupersonens erfarenhet och livsvärld. Frå-

gorna har ställts med en ”medveten naivitet”, vilket inbjuder intervjupersonen att 

vara fri och öppen samtidigt som det från forskarens sida finns ett tydligt me-

nings- och förståelsesökande. Ett liknande öppet förhållningssätt eftersträvades i 

mötet, en öppenhet att möta nya och ännu okända erfarenheter för att kunna 

vidga kunskap och fördjupa förståelse (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Analysmetoden är empiristyrd (Langemar, 2008). Analysen av det insamlade inter-

vjumaterialet inleddes med ett noggrant genomlyssnande av samtalen följt av tran-

skribering och åter noggrant genomlyssnande. Samtalsmaterialet har närstuderats, 

lästs ett antal gånger och genomarbetats för att samla materialet i temata. Centrala 
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teman i relation till frågeställningen har identifierats och markerats i olika färg. Te-

man som växte fram ur de intervjuades berättelser om sina livsvägar och drivkraf-

ter på dessa vägar utifrån den grundläggande kampen mellan ett empiristyrt för-

nuft, ratio och det känslomässiga i människan, den emotionella sanningen, är: repa-

ration/läkning, förståelse, fördjupning, förankring. Dessa teman har sorterats och 

ordnats under tre huvudrubriker. Huvudrubrikerna har spaltats upp i tolv under-

rubriker. (Se 7 Resultat). 

 I bearbetningsmetoden med det tematiska materialet, i det hermeneutiska 

analysarbetet har mening och sammanhang varit i fokus. Det hermeneutiska tolk-

ningsarbetet av de medverkandes berättelser om sin livsväg och drivkraften på 

denna har växlat mellan delar och helhet (Kvale & Brinkman, 2014). Detta kan 

liknas vid att under livets gång rensa i röran i byrålådorna. Efter att ha sorterat och 

ordnat i olika fack och lådor inträder efter en tid av ordning en ny förvirring som 

behöver ordnas upp i ett nytt förståelsearbete, ett ordnande som leder till att ”jag” 

är tillbaka på en plats där ”jag” varit tidigare men samtidigt på en plats där ”jag” 

aldrig tidigare varit eftersom det är på en ny nivå eller i ett nytt skede i livet (den 

hermeneutiska spiralen eller cirkeln). Nya delar som bildar en ny helhet utgör den 

hermeneutiska spiral eller cirkel som är bilden för hur tolkningsförståelsen fördju-

pas. Kristensson Uggla (2014) beskriver den hermeneutiska tolkningsprocessen 

som ett dialektiskt arbete. Det är viktigt att som forskare vara medveten om och 

se sig själv som ett subjekt som oundvikligen har egna erfarenheter, utgångspunk-

ter och teorier i mötet med texten.  Det är mötet med texten som bidrar till förstå-

elsen. Där vävs beskrivning och tolkning samman. En bedömning länkar samman 

kunskap och värdering. 

 Förståelse och förförståelse skapar och förutsätter varandra i en ömsesi-

dig relation. Förförståelsen sätter gränserna för vilken förståelse vi kan nå och 

vilka frågor vi kan ställa. Gadamer (1997) talar om vår förståelsehorisont. När en 

uttolkare tränger in i ett meningsinnehåll, ett uttalande eller en text blir den nya 

förståelsen till en förförståelse som öppnar för en fördjupad förståelse som i sin 

tur möjliggör att uttolkarens förståelsehorisont kan förändras, ny förståelse kan bli 

möjlig och nya följdfrågor kan ställas. 

Som ett mått på forskningens kvalitet talar man om validitet och reliabilitet. 

Validiteten handlar om att frågorna är rätt ställda och att undersökningen utfors-

kar det den är avsedd att utforska. Begreppet reliabilitet står för tillförlitligheten 

vid mätningar och är enligt Langemar (2008) inte relevant vid kvalitativa studier, 

där mätningar som metod inte används. Enligt Wedin & Sandell (2004) är det för 

validiteten av vikt att studien eftersträvar mening och sammanhang och av bety-

delse att som forskare använda sig av sin förförståelse på ett sådant sätt att möjlig-

heten att ställa relevanta följdfrågor ökar. Efter två öppna för samtliga i studien 

deltagande gemensamma grundfrågor (se 5.2), har därutöver personliga följdfrågor 

ställts, då forskaren använt sin förförståelse i en medveten strävan till validitet lik-

som en strävan efter trovärdighet i användandet av den valda metoden och i bear-

betandet av det insamlade materialet (se 5.2 och 5.3). 
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5.4 Genomförande 

Samtalen med intervjupersonerna, 60-90 minuter, med sex av de sju, vid två till-

fällen (med en av intervjupersonerna vid enbart ett tillfälle beroende på omöjlighet 

att av familjeskäl finna en andra tid), det andra tillfället en fördjupning av det 

första, har ägt rum på av intervjupersonen önskad plats (S:t Lukas Bräcke/på den 

egna arbetsplatsen/i hemmet). Samtalen spelades med intervjupersonens samtycke 

in. Diktafon användes. Samtalsmaterialet transkriberades, närstuderades och bear-

betades. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) bör till-

lämpas även vad gäller arbete som utförs inom högskolans ram. Lagens sjunde pa-

ragraf stadgar att forskning som avser människor enbart får utföras om den görs 

med respekt för människovärdet. Konkret innebär detta en respekt för individen 

och individens frihet. Intervjuerna har enligt den intervjuades önskemål kunnat 

avslutas. Den intervjuade informerades om studiens syfte och uppläggning (infor-

merat samtycke), att allt som sägs är konfidentiellt (konfidentialitet), att inspelade 

samtal omhändertas på ett betryggande sätt och kommer att raderas.  

   

7 Resultat 

Vid analysen av samtalsmaterialet har tre huvudrubriker och tolv underrubriker 

utkristalliserats.  
 
 7.1 Drivkraften vid vägens början 

7.1.1. Sökande efter svar på de existentiella grundfrågorna 
7.1.2. Utbildning 
7.1.3. Reparation och läkning 
7.1.4. Självgranskning 

7.2 Drivkraften under vägen 
7.2.1. Den psykoterapeutiska processen 
7.2.2. Arbetsredskap 
7.2.3. Integrationsarbete 
7.2.4. Identitetsförståelse  

7.3. Drivkraften att utforska drivkraften 
7.3.1. Terapiprocessen som en trosakt 
7.3.2. En grundläggande tillit 
7.3.3. Religiösa konnotationer 
7.3.4. Leken – ett förhållningssätt bortom orden 
 

7.1 Drivkraften vid vägens början 

De första stegen vid vägens början, en psykoterapeutisk process inleds. Barndo-
mens upplevelser och uppväxterfarenheterna, en rädsla, en ensamhet, en vilsenhet 
i livet, en rotlöshet i tillvaron, ledde hos några till en uppgörelse med en tro som 
varit destruktiv, hos samtliga till en brottning med de existentiella grundfrågorna: 
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Vad är det att vara människa? Vem är jag? Vad är värdefullt i livet? Vad är me-
ningen? 
 
” … fröet sparkar i jorden … ” (Tranströmer, 2011, ur Hemligheter på vägen, 1958). 

 

7.1.1 Sökande efter svar på de existentiella grundfrågorna 

En vilja att finna sig själv, sin plats i livet och tillvaron inleder vägen 
och utforskandet vidare av mysteriet, den outgrundliga människan. Röster ur sam-
talen: 
 
… när jag började läsa på universitetet och sedan blev lärare upptäckte jag att jag var mer in-
tresserad av eleverna än av ämnet … jag behövde människokunskap … det ledde mig till Lu-
kas … det blev min lycka … här kunde jag förena mina båda intressen: teologi och psykologi 
… 
 
… man kan inte, tror jag, det går inte att vara i ett liv utan att möta de har frågorna, ställas 
inför dem och brottas med dem … frågorna som handlar om tro, om liv och död, meningen, an-
svaret, kärleken … om man som jag har levt i ett liv … dels akademiskt, funderat och borrat i 
dessa frågor, tänkt och skrivit och samtidigt mött patienter som också funderar och kämpar på 
olika sätt med dessa frågor … och personligt, helt privat … jag har varit barn … jag har själv 
barn nu, jag är gift sedan ett antal år … och i mötet med livet … oväntad sjukdom … för tidig 
död … ja, de frågorna är närvarande … de finns alltid med … alltid … de frågorna lever …  

 

7.1.2 Utbildning 

Ett intresse och behov av fördjupad kunskap - teorier och metoder – arbetsred-
skap för utforskandet - ledde via den psykoterapeutiska processen vidare till ut-
bildning. Röster ur samtalen: 
 
… som barn var jag ensam … gymnasietiden, det var en ensam tid … en vilsen tid … när jag 
kom till universitetet hade jag lämnat kompisarna hemma i arbetarkvarteren … först när jag 
reste iväg som volontär med Individuell Människohjälp fann jag en mening i livet och ett sam-
manhang … sedan när jag kom tillbaka till Lund började jag läsa teologi … under hela studi-
etiden var jag engagerad i telefonjour på helger och nätter … och kom i kontakt med Lukas … 
jag sökte utbildningen och kom in något år senare … jag har alltid tänkt ”aldrig 100% präst”, 
själavården ligger mig varmast om hjärtat och jag ville direkt fördjupa mig … 
 
… mitt intresse för naturvetenskap och biologi var genuint, jag ville verkligen läsa medicin… ett 
intresse för människan … och ur det kom också mitt intresse för det humanistiska perspektivet 
… kulturen, berättelsen… jag kom tidigt i kontakt med Lukas … och en tro … det har väl 
alla människor … en tro kan man inte leva utan … jag tror att jag har tänkt mycket … hela 
livet … vad är en tro? vad är inte en tro?  Vad är min tro? Ja, en kamp mellan ratio och det 
irrationella i människan, det emotionella … jag tror att det behövs något djupare än förnuftet 
… och jag har, ja, ända sedan jag var medicine kandidat, kämpat för en dialektisk psykiatri, 
att det mänskliga skall få finnas med … inte bara elbehandlingar och kemi, som kan vara bra 
ibland och behövas … men ett humanistiskt perspektiv skall få plats … i psykiatrin … i dia-
lektiken mellan naturvetenskap och humaniora …   
 



 
 

12 
(30) 

 

 

 … ord, viktiga ord … kan bli som schabloner … ord behöver ibland tvättas rena … dammas 
av … som en gammal, skitig möbel … för att kunna få tillbaka sin lyskraft … meningen … 
ja, jag tror att det var för att … förstå … kunna tyda verkligheten som jag sökte mig till Lu-
kas för samtal … och sedan utbildade mig till psykoterapeut … 
 
De intervjuade återkommer till en grundläggande och ständigt återkommande 
kamp mellan ratio, det empiriska förnuftet, ett naturvetenskapligt rationellt veten-
skapsparadigm och det humanistiska vetenskapsidealet, den emotionella san-
ningen, det irrationella i människan. Den återkommande frågan för samtliga inter-
vjuade är: vad är en människa? vem är jag? 
 

7.1.3 Reparation och läkning 

Det egna behovet av reparation och läkning och behovet av arbetsredskap för 
detta reparationsarbete blev steg på vägen. Den sårade hjälparen, begreppet the 
wounded healer synliggörs. Röster ur samtalen: 
 
… det var mycket rädsla, himmel eller helvete, liv eller död, synd, skuld och skam … det var en 
befrielse att komma till Lukas och få höra att sådant som varit tabu att bara nämna, ja, full-
ständigt förbjudet … det var det möjligt att tala om … det var tillåtet och jag kunde känna mig 
trygg … Lukas räddade livet på mig … jag sökte en samtalstid … det var lång kö till samtal 
… men jag kom in på utbildningen …! 
 
… utan mina personliga kriser hade jag inte kunna fungera som terapeut … jag sökte mig till 
Lukas för att läka mig själv … och sedan till utbildningen … det blev räddningen … att inte 
stanna vid en resignation … få tillbaka ett engagemang och en glöd … det blir alltid ärr efter en 
kris … vi bär minnen med oss … och erfarenheter … men vi har förhoppningsvis något att 
sätta emot dem … det öppna och ärliga samtalet är nödvändigt, tror jag … det är det som drivit 
mig vidare … 
 
… det svåraste var att inse att ”Gud inte hjälper”… att känna sig knäckt och förtvivlad … 
men ändå inte tillåta sig att bli arg … aldrig släppa fram sitt tvivel … inte ens för sig själv … 
att stå helt ensam och inte ha någon att dela sina förbjudna tankar med … ordlösheten skapar 
en tragisk människa … när jag kom till Lukas, ja, det var min räddning … 
 
… mitt intresse var psykologi och jag började läsa … inte med tanke på att arbeta som psyko-
log … jag hade själv så pass stora problem – så jag trodde inte mig om att … på ett äkta sätt 
kunna förmedla hopp och livsglädje till andra … tanken var att forska … och det ville jag, 
borra djupare, få veta mer … men när vi började med egenterapi på utbildningen, ja, det var 
psykoterapi men det var en analytiker som ”höll i” min, löstes den gordiska knuten i mitt liv 
… nu kan jag ha familj och barn, det löste mitt kärleksliv … och mitt arbetsliv, jag kan ar-
beta med det jag vill, det jag har intresse för och där jag har något att ge … ja, jag kan leva mitt 
liv … och jag gör det med glädje… forskningsplanerna har jag lagt på hyllan … men att för-
djupa mig vidare … det vill jag … ja, vi får se… 
… för mig är såret öppet … frågan är öppen … ett reparationsarbete … eller en läkning … 
pågår … oavslutad … så länge livet pågår … tror jag … 
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7.1.4 Självgranskning 

Ett sökande efter autencitet, en genuinitet i en anda av seriositet leder vidare på 
vägen i en självgranskning, en strävan att utforska rötterna, upphovet till den 
grundläggande drivkraften. Den psykoterapeutiska processen blir drivkraften att 
söka vidare i en vilja att få en djupare förståelse för sig själv, för sina behov, mo-
tiv, bevekelsegrunder och drivkrafter i livet. Frågorna söker sig längre och längre 
inåt: Vem är jag? Hur har jag blivit den jag är? Vilka är mina … behov? … motiv? 
… drivkrafter? Röster ur samtalen: 
 
… det var med nutida mått mätt en gammaldags och sträng uppfostran … i en pietistiskt, mo-
ralistisk, lågkyrklig miljö … som jag har fått slita mycket med i mitt liv … innan prästvig-
ningen blev det en slags kris i livet … då kom jag i kontakt med psykoterapi och sedan med 
psykoanalys … det var en brottning med tron och livet … som alltjämt pågår … det håller jag 
på med … min tro skärskådar jag … rötterna, behovet – var kommer detta ifrån? vad är 
detta? … ja, min tro rådbråkar jag ständigt … det är en tro stadd i ständig förändring …   
 
… jag kände att teologin … det teologiskt akademiska, det vetenskapliga paradigmet rådde 
inte riktigt på det som var dels mina religiösa bryderier och problematiker … och jag kände att 
det gick alltid att intellektualisera nästan allting när det gällde tro om man valde ett vetenskap-
ligt paradigm … medan psykoanalysen, där tog man både kroppen och själen och sexualiteten 
och aggressionen på djupaste allvar … det var kanske det som ledde till att jag kände en motvil-
lig attraktion … för det har också varit en kamp … är en kamp … det är inte lätt för mig att 
förena de här två olika … för många är de helt oförenliga … jag menar, att i en ”sträng ana-
lys” kunna analysera en tro, det som är de mänskliga predikamenten i en tro … paradoxalt, 
tror jag, att det gagnar tron, en frisk och sund tro …  
 
… min kamp har varit att inte vara ytlig i ord och tanke … att våga möta det farliga … se 
ondskan … i mig själv … och tvivlet … inte stänga av det … våga tränga in i det … 
 

7.2 Drivkraften under vägen 

… en tillit till vägen … att vägen bär … att processen leder vidare … 
Den psykoterapeutiska processen pågår och den medvetna terapeutiska alliansen 
är stabil. Ett mönster kan skönjas: den psykoterapeutiska processen är i sig driv-
kraft och är i en ständig strävan efter att nå drivkraften bortom drivkraften, den 
omedvetna terapeutiska alliansen. Patricia Coughlin (2006) talar om denna, den 
helande kraften bortom motstånd och försvar som leder vidare i den terapeutiska 
processen på vägen, i livet, i kampen på livsvägen. Här finns dialektiken, den dia-
lektik som Johan Cullberg (personlig kommunikation, 8 september 2016) tydliggör 
i sina tankar om det melankoliska rummet, polariteten mellan ytterligheter: självför-
kastelse kontra självkänsla, övergivenhet kontra samhörighet och hopplöshet, för-
tvivlan kontra hoppfullhet, meningsfullhet, ett spektrum som individen balanserar, 
utvecklas inom och rör sig fram och tillbaka på i ett kontinuum under livsvägen. 
Att i sitt innersta känna igen, själva igenkännandet av erfarenheten och att ha en 
resonansbotten för detta kallar Cullberg ”att vara i kontakt med sitt melankoliska 
rum”, en plats där varje människa varit som förtvivlat spädbarn och inom sig bär 
minnet av. Ett igenkännande eller en förtrogenhet med den erfarenheten och möj-
ligheten att vara i och hantera denna är en kunskap som ligger kvar i individens 
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omedvetna minne genom livet om hon ”har kvar nyckeln till sitt melankoliska 
rum”, inte har trängt bort och ”kastat bort sin nyckel” och därmed saknar sin re-
sonansbotten. Den terapeut som har kvar sin nyckel till sitt melankoliska rum har, 
menar Cullberg, möjligheten och förmågan att lyssna till den andre på ett inte 
automatiserat sätt. Hon har uppgiften att bära hoppet och kan vara där den andre 
är som en empatiskt närvarande medmänniska inom ramen för den psykoterapeu-
tiska processen, med tydliga gränser inåt och utåt. Det finns en relation med en 
tydlig ram. Terapeuten kan i kampen vara ett vikarierande hopp eller en ställföre-
trädande tro, med sin erfarenhetsnära och känslomässiga kunskap, med drivkraf-
ten i den psykoterapeutiska processen som mening, mål och medel under vägen. 
 
” … nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen som är mödan värd …” 
(Boye, 2012 ur Härdarna, 1927) 
 

7.2.1 Den psykoterapeutiska processen 

Samtalet och berättelsen ger en nödvändig distans. Samtidigt är detta en förank-
ring och en ständigt pågående rörelse, det är att vara stadd i utveckling och för-
ändring i ett sökande efter förståelse, i en dialektik mellan terapeuten och patien-
ten, mellan att vara patient och att vara terapeut. Det är en dialektik som fram-
kommer i terapeuternas berättelser och beskrivs av Norcross & Farber (2005), 
Mahrer (2005), Barnett (2007), Martin (2011), och Hill et al. (2013). Röster ur 
samtalen: 
 
 … i ett terapeutiskt arbete som syftar till hälsa handlar den terapeutiska processen … för pati-
enten och för terapeuten … om att tyda och begripliggöra … att skapa en berättelse … att sätta 
ord på det jag gör … och är med om … foga in det i min berättelse … göra den egna berättelsen 
mer sammanhängande … mer begriplig … 
 
… ja, själva drivkraften … det är själva vägen som är … vad skall man säga … som är … 
målet … själva sökandet … som är mål … och drivkraft … att barnet skall åstadkomma 
något … ha ett slutmål med sin lek … det är aldrig poängen med leken … det är vägen dit … 
att lösa problem under vägen … och känna: …”yes, den biten passar där!” eller ”det här … 
det steget var rätt!” … själva glädjen att komma på det … den vägen … processen … bärs … 
tror jag, av tro, av en tillit, ja, en tilltro till processen … ja, till vägen … 
 

7.2.2 Arbetsredskap 

Den psykoterapeutiska processen beskrivs av de intervjuade som arbetsredskapet 

och ”navet” i den egna processen. Den psykoterapeutiska processen beskriver 

även Ogawa (2016) som det ständigt pågående utforskandet av människan och av 

det egna livet i ett sökande efter svar på frågorna eller i sökandet efter att finna 

frågorna, de ännu obesvarade. Röster ur samtalen: 

 

… för mig är psykoanalysen, den psykoanalytiska teorin oerhört viktig … ja, ett omistligt ar-

betsredskap och förståelseparadigm … men den är inte min tro … eller totala livsåskådning … 

men i det psykoterapeutiska rummet … därinne handlar det om vad som händer i rummet … 

det närmar jag mig utifrån den analytiska diskursen … det är mitt arbetsredskap där … 
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7.2.3 Integrationsarbete 

”… trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk … Jag stöter på spåren av rå-

djursklövar i snön. Språk men inga ord.” (Tranströmer, 2011, ur Det vilda torget, 1983). 

 

Det stora arbetet i den psykoterapeutiska processen, i livet och i en utbildning är 

att göra teorin, arbetsredskapet till ”mitt eget”, ge det en förankring i det egna li-

vet, existentiellt och teoretiskt. Frågorna är: Vad betyder detta för mig i mitt liv?  

Hur förstår jag detta?  Vilken betydelse har detta för mig? Förstår jag detta? För te-

rapeuterna handlar detta om att integrera teorin med personligheten och erfarenheten. Rös-

ter ur samtalen: 

 

… min kamp idag handlar om ord … för mig är orden i en ständigt pågående kris … orden 

med rottrådar ner till mina känslor … vilka är de? … de äkta … de genuina … de orden 

som bär … bär fram … vilka ord förmedlar verkligheten … när orden är tomma och kraftlösa 

… hur skall jag kunna tyda tillvaron … har auktoriteten bakom orden försvunnit … eller är 

orden fel …? 

 

… det som driver mig är mötet och relationen … det som i det terapeutiska arbetet är viktigt för 

mig är: vem är jag … som terapeut … mycket av arbetet på vägen … i en utbildning och i livet, 

tror jag … går ut på att utveckla sin personlighet … den man är … att mogna som människa 

… att bli förankrad i en existentiellt genomtänkt teori eller modell … som blir min metod … 

alltså att jag bärs av någonting … som för mig är genomtänkt … och moget och där kunskapen 

jag får genom utbildning … och genom livet … integreras med min erfarenhet … och det jag för-

står … ja, att jag förstår … vad detta betyder … för mig … ja, det handlar om en genomtänkt 

förankring … och en möjlighet till självprövning … 

 

… jag känner mig hemma … jag trivs i gränslandet … ja, jag kan säga att jag ”sysslar” med 

tro som präst och jag ”sysslar” med tro som psykoterapeut men det är två strängt åtskilda dis-

kurser, två olika språk och metoder … jag tror inte att man på något sätt skall försöka synteti-

sera eller sammanblanda … jag har båda identiteterna eller förståelseparadigmen så integrerade 

i mig … så att jag omedvetet gör ett slags översättningsarbete, jag ”växlar” inom mig själv … 

ja, man kan säga att jag är ”tvåspråkig” … 

 

7.2.4 Identitetsförståelse 

”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts 

har man en chans att få se sig själv.” (Tranströmer, 2011, ur Mörkerseende, 1970). 

 

I ambivalensen, i dialektiken mellan ratio, det naturvetenskapligt förnuftiga och det 

emotionella i människan, det humanistiska vetenskapsidealet, i den grundläggande 

kampen lever frågorna vilket de intervjuade beskriver i sin kamp med sin identi-

tetsförståelse. Röster ur samtalen: 

 

… ja, vad är en tro …? … detta har sysselsatt mig hela livet … samtidigt har jag djupa 

känslomässiga trådar … ja, det är en ständig kamp … det har väl också att göra med min rat-

ionella sida … det naturvetenskapliga … men frågorna lever … jag håller dem levande i mig… 
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… försoning … med mig själv … med livet … kanske med en medmänniska … det är väl det 

vi söker … och nåd … ja, det ordet använder vi väl inte … det hör väl hemma hos prästerna 

… men jag använder det ordet mer och mer … så man kan ju säga att jag arbetar mer och mer 

med själavård … ju äldre jag blir … det har blivit viktigare och viktigare för mig … jag lyss-

nar in det existentiella … ja, ”själavård” … ordet alltså, har ju inte kyrkan monopol på … 

 

… ja, visst kan det vara en kamp ibland … ja, man får kämpa … präst är jag alltid … men 

aldrig ”funktionsmässigt” … i det psykoterapeutiska rummet … men fullständigt konsekvent 

… det är man väl aldrig … men jag ”tror på” varje metod i sin egen rätt … detta lite rigida 

förhållningssätt … ja, det emanerar ur min analys … ja, det har med min egen psykoterapeu-

tiska resa att göra … 

 

7.3 Drivkraften att utforska drivkraften 

Den psykoterapeutiska processen som trosakt och drivkraft … en tillit till proces-

sen … att vägen bär vidare … mot en fördjupad förståelse … till en insikt … ett 

utvidgat språk som drivkraft vidare på vägen… 

 

7.3.1 Terapiprocessen som en trosakt 

I den psykoterapeutiska processen blir terapeuten med sin erfarenhetsbaserade 

kunskap ett vikarierande hopp eller en ställföreträdande tro. Denna känslomässiga 

förståelse beskrivs som bärande. Att bära hoppet beskrivs som terapeutens kanske 

viktigaste bidrag i den terapeutiska relationen. Röster ur samtalen: 

 

… jag tänker att det alltid finns en tro med … den kan vara väldigt fördunklad … och outta-

lad … men spontant finns den med … tror jag … den är drivkraften … ja, drivkraften … 

tron … är själva drivkraften … i processen … så har det varit för mig … i mitt liv … 

 

 … det är väl tro, tänker jag, att det finns alltid möjligheter även där det inte ser ut så … men 

ett förnuft måste hela tiden göra livet realistiskt … ta hänsyn till determinerande faktorer … 

och ta hjälp av metoder och kunskap … men bärs man inte vidare av en tro … då blir det en 

teknik … det blir något slags … det blir en död entitet … man litar mer till handlingen … till 

tekniken … än till relationen … i ett terapeutiskt arbete som bygger på relation … 

 

 … ja, jag tror att det är en brottning som alla råkar på … det finns en tro på … en emotion-

ell sanning … om man nu talar om samtalet … att det finns en emotionell sanning … patien-

ten har ju med sig en erfarenhet hon har haft … det är patientens liv man talar om … var nu 

erfarenheten och minnet finns eller var det sitter i kroppen … men någonstans så finns ju livet 

med … och någonstans så vet patienten vad som har hänt och var vägen går … utan att kunna 

sätta ord på … utan att veta … så veta utan att veta, som Bion säger: faith, faith in O, Bions 

begrepp … ”O” … det ovetbara … ogripbara … men det finns en emotionell sanning närva-

rande som ingen kan ta fatt på, idag … för vi hittar inte var den finns någonstans … och vi 

måste tro på den … vi måste tro att det är idé att prata, idé att gå vidare … att vi inte ger upp 

… så uppfattar jag det … vi tror på det här … men vi vet inte … men att vi tror att det går 

att läka … det är kanske terapeutens viktigaste bidrag till processen … en tilltro till den 

andra, till processen … till möjligheten … ett vikarierande hopp … 
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 … jag tänker ibland … bygger en terapi … terapiprocessen … i grunden på tro 

 … att det är tro terapiprocessen handlar om … och drivs vidare av … tilltron till teorin … 

och metoden … ja, att tron är själva drivkraften … drivkraften är … tro … 

 

7.3.2 En grundläggande tillit 

De intervjuade beskriver tilliten till relationen, relationens bärighet, det interperso-

nella mötet som det som leder vidare på vägen i sökandet efter drivkraftens källa. 

Röster ur samtalen: 

 

 … när jag tänker kring en tro eller en grundläggande tillit som en drivkraft … tänker jag 

mycket kring mötet … det mellanmänskliga och relationen … det är en naturlig koppling till 

ett psykoterapeutiskt samtal … som bygger på relation … 

 

 … jag tror att det finns en tro närvarande i rummet, en tro som vi alla har … vare sig man är 

kristen … är religiös eller inte … en tro terapeuten tillför … frågan är: kan man leva helt utan 

tro … som en drivkraft? … ja, vad menar vi med tro? … det är frågan … men vi måste … 

bäras av … drivas av något … en grund som bär … tror jag … 

 

… för mig handlar den goda tron … om att känna något slags meningsfullhet … trots allt … 

jag tror att det är … vår plikt att känna … en tillförsikt … jag tror vi har en slags god över-

levnad i vårt DNA … också när det gäller moraliska och etiska frågor … och sådant som har 

med tro att göra … att känna trygghet … och den tillförsikten måste vara väldigt förankrad i 

vårt innersta väsen… 

 

 … ja, tron, tilliten … tilltron till processen … meningen … det är väl min drivkraft i livet … 

och i mitt arbete … 

 

7.3.3 Religiösa konnotationer 

Den psykoterapeutiska processen blir en symboliseringsprocess, ett sökande efter 

ett personligt språk och uttryckssätt för det innersta. För samtliga är detta en 

kamp. För någon vilar tilliten i en religiös tro och är en tro med kristen överbygg-

nad. En tro som skärskådas, omprövas och omtolkas. En tro stadd i ständig ut-

veckling och förändring. För någon annan är tilliten, dess grund och drivkraft i 

första hand ett ständigt pågående sökande efter språket, orden, berättelsen som ty-

der och begripliggör tillitens rotfäste. Samtliga är i en psykoterapeutisk process 

som drivkraft i sökandet efter förståelse, mening och sammanhang i tillvaron och i 

den egna livsberättelsen. Röster ur samtalen: 

 

… det som kan ske i en psykoanalys eller en psykoterapi är ju en slags omvändelseprocess … 

jag har respekt för att man kan tolka det som en, ja, en religiös omvändelseprocess … och man 

kan tolka det som en helt sekulär process … då är vi tillbaka till tydningen … symboliseringen 

… språket … 

 

 … det som händer i rummet har djupa religiösa konnotationer … när en människa föds på 

nytt … finner sig själv på nytt … kanske finner en ny självkänsla och grund … det är att bli 
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till … och det handlar ju om tilliten … att våga öppna sig … för det man tror sig förstå och 

känna … men som man i en god terapi förstår att man inte alls förstår … och hur man då 

kan … på något sätt … hitta sig själv … eller födas på nytt … ja, det är som en människas 

ömsande av skinn … i relation till det förflutna … och det som finns inom henne … i nuet … 

 

7.3.4 Leken – ett förhållningssätt bortom orden 

Leken beskrivs i samtalen som den nödvändiga distansen och den nödvändiga illusionen. De 

grundläggande frågorna som ställs är: Vilken illusion? Hur används illusionen? 

Hur hanteras den? Befordrar illusionen integration och distinktion? Sammanför 

den motsatser och upprättar skillnader. Hur är illusionen förankrad? Har illus-

ionen kontakt med realiteten eller är den fäst i en livslögn? Livskampen pågår och 

går vidare i ett ösande ur den källa som den psykoterapeutiska processen är, i sö-

kandet vidare och djupare efter drivkraften bortom drivkraften, den process som 

pågår och leder terapeuterna vidare i utforskandet av vad det är att vara människa. 

Röster ur samtalen: 

 

… jag behöver hela tiden ställa frågor … som en hjälp att komma vidare … och tillåta mig att 

provprata … att leka … jag tänker mycket på Winnicott … och att det finns en tapperhet i 

tron… en tapperhet som innebär … att man liksom avsäger sig ratio … alltså förnuftskravet 

som vi lär oss hela tiden … alltså man har en parallell verklighetsbild … den möjligheten som 

vi tagits ifrån … frågan för mig är: hur kan den byggas upp … utan att vi blir irrationella för 

det …? 

 

 … att vilja arbeta med psykoterapi … där tron finns med … drivkraften är en form av tro … 

det är den man vill utforska … ofta börjar man hos sig själv … sedan har man ett pedagogiskt 

intresse … man vill dela med sig … man vill hjälpa andra … man vill utforska den komplexa 

människan … man når fram till en gräns … hit kan vi nå forskningsmässigt … kliniskt … 

det finns alltid något hemlighetsfullt … bortom orden … begreppen … språket … något … 

ovetbart … 

 

 … jag sökte mig till Lukas … psykologins språk blev en nödvändighet som ett komplement 

till det teologiska språket och tänkesättet … ja, det gav mig mer av en helhetssyn på människan 

… samtidigt blev det tydligare att det finns en dimension av människan … av livet … som är 

bortom orden … mysteriet … det komplexa … den outgrundliga människan … 

 

 … frågorna lever i luften … mysteriet hålls öppet … jag lever i gåtan … det finns frågor … 

som inte kan besvaras … som inte skall besvaras … ”ställ dem inte”, som Winnicott sa … 

 

… för mig är tron mycket sökandet efter de här … aldrig funna frågorna … leken … hör dit 

… sökandet … efter ett språk … som är autentiskt … för mig … eller som känns: ” det är 

det här jag menar …” och hela den processen … att försöka förstå vad denna kunskap betyder 

… för mig … i det här sammanhanget … ja, det är en kreativ process … en lek … ett sö-

kande efter ett språk … det förutsätter en tro … en tilltro … har jag inte den … då vågar jag 

inte leka … 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Samtliga undersökningsdeltagare har mångårig erfarenhet och intresse av att 

lyssna in, förstå och hantera existentiella frågeställningar i det psykoterapeutiska 

arbetet. Dessa terapeuter är utvalda utifrån detta intresse och denna erfarenhet. 

Detta är ett begränsat urval och perspektiv och kan ses som en begränsning av 

tankar och förståelsehorisonter. Denna studie har ett existentiellt perspektiv som 

utgångspunkt för forskningen. Med denna utgångspunkt bidrar de här medver-

kande terapeuterna till en stor och djup erfarenhetsbaserad kunskap. Undersök-

ningsmetoden är en kvalitativ, språklig analysmetod, för att undersöka hur tera-

peuterna beskriver sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut och psykoterapipro-

cessens betydelse på den vägen. Undersökningen har genomförts som en kvalita-

tiv intervjuundersökning med semistrukturerade djupintervjuer. För att nå en för-

djupad förståelse av sammanhang och belysa komplexiteten är detta en relevant 

metod (Kvale & Brinkman, 2014) i en undersökning av terapeuters berättelser 

med syftet att nå deras erfarenhet och livsvärld. Det har varit en pendling mellan 

ett induktivt och ett deduktivt synsätt i en hermeneutisk cirkel eller spiral. Mening 

och sammanhang har varit i fokus och det hermeneutiska tolkningsarbetet har 

växlat mellan delar och helhet. Nya delar som bildar en ny helhet utgör den her-

meneutiska cirkel eller spiral som är bilden för hur tolkningsförståelsen fördjupas, 

ett dialektiskt arbete. Frågorna: Varför blev du psykoterapeut? Skulle du vilja be-

skriva din väg till att sitta här idag? har ställts öppna för att ge dem jag samtalat 

med möjlighet att associera fritt utifrån sina erfarenheter. Därefter har följdfrågor 

ställts, en arbetsmetod för att nå intervjupersonens erfarenhet och livsvärld. Inter-

vjupersonen har haft möjlighet att vara fri och öppen. Samtidigt har det från min 

sida som forskare funnits ett tydligt menings- och förståelsesökande. Analysme-

toden vid analysen av det insamlade samtalsmaterialet har varit empiristyrd 

(Langemar, 2008).  

 Min utgångspunkt som forskare är att jag har mångårig erfarenhet av att i 

ett pastoralpsykologiskt sammanhang samtala, lyssna in, möta och hantera existen-

tiella frågeställningar, en psykisk problematik inflätad i en existentiell och/eller re-

ligiös problematik. I likhet med fyra av dem jag samtalat med är jag teolog och 

prästvigd själavårdare. Jag befinner mig i samma process och kamp som de jag 

samtalat med varit och är i. Jag är på väg att bli psykoterapeut och på den vägen är 

jag i en psykoterapeutisk process. Dialektiken mellan ”patienten i psykoterapeuten 

och psykoterapeuten i patienten” finns inom oss, även inom forskaren (Farber & 

Norcross, 2005). 

 Ur denna förförståelse emanerar mitt intresse för frågeställningen och 

min önskan om fördjupning och breddning av min kunskap och förståelse. Denna 

utgångspunkt är medveten och har uppmärksammats. Min utgångspunkt liksom 

studiens utgångspunkt, ett existentiellt hermeneutiskt forskningsperspektiv har 

klargjorts. Samtidigt kan min erfarenhet och förförståelse öka möjligheten att 

ställa relevanta följdfrågor för att utvidga mitt språk och fördjupa och vidga min 

förståelsehorisont (Gadamer, 1997). Det öppna förhållningssättet vid intervjutill-
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fället, i mötet, i studiens samtalssituationer, att där som forskare använda min för-

förståelse till relevanta följdfrågor, är enligt Kvale & Brinkman (2014) av betydelse 

för forskningens validitet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Denna studie, dess frågor om drivkrafter på vägen att bli psykoterapeut och den 

psykoterapeutiska processen på den vägen, kommer ur och återvänder till en för 

de intervjuade avgörande existentiell grundfråga: Vad är det att vara människa? 

Har mitt liv något värde? Vad är meningen? Grunden är ett behov av mening, 

sammanhang och struktur; motiven är ett reparations- och läkningsarbete av ett 

narcissistiskt sår, en grundläggande skada, en skuld och ett utforskande som leder 

vidare och djupare, ett sökande efter drivkraften bortom drivkraften. Det är ett 

förnuftsmässigt utforskande och samtidigt en tillit till den erfarenhetsmässiga kun-

skapen och en ordlös tillit till en övertygelse där tanken och känslan kommer till 

samtidigt. Här finns leken, den psykoterapeutiska processen, som en nödvändig 

distans och ett möjligt förhållningssätt för att utforska drivkraften och söka vidare 

och djupare efter drivkraften bortom drivkraften. Allt sker mot bakgrund av den 

grundläggande kampen mellan ratio, förnuftet och den emotionella sanningen. 

 

Drivkraften … den psykoterapeutiska processen … 

Studien syftar till att utforska drivkrafter på vägen att bli psykoterapeut och den 

psykoterapeutiska processen på den vägen. Den psykoterapeutiska processen 

finns med redan vid vägens början och är för de psykoterapeuter jag samtalat med 

både en läkande process och ett utforskande av vad det är att vara människa. Re-

parationsarbetet av sig själv och av andra flätas samman med detta utforskande av 

den outgrundliga människan i en psykoterapeutisk process som samtidigt är den 

främsta drivkraften i dessa terapeuters beskrivning av sin väg att bli psykoterapeut.  

 

… vägens början … 

Vägen till den psykoterapeutiska processen har för de terapeuter som medverkar i 

studien börjat i ett sår, ett narcissistiskt sår, en sårbarhet och ett behov att läka 

detta sår. Det är ett eget reparationsarbete och samtidigt en vilja att ”hjälpa 

andra”, ett pedagogiskt intresse och en vilja ”att dela med sig” av egna erfaren-

heter, en drivkraft med mångbottnade och delvis omedvetna och komplexa rötter 

och motiv vilket belyses av Norcross & Farber (2005).  

 

… under vägen … 

Den psykoterapeutiska processen är för samtliga här medverkande terapeuter den 

väg som blivit både arbetsredskapet som svarat mot behovet av teori och metod 

för utforskandet av vad det är att vara människa och den är vägen vidare i detta 

utforskande och samtidigt drivkraften i processen att söka drivkraften bortom 

drivkraften.  Den psykoterapeutiska processen som vägen och drivkraften på väg 

genom livet skymtar fram hos Ogawa (2016) i en personlig men saklig beskriv-

ning. Frågan som samtliga jag talat med utforskar är: Vad är drivkraften i mitt liv? 

Var har jag mitt rotfäste och min tillit? Vilken källa öser jag ur? Det är ett sökande 

efter förståelse, sammanhang och mening i livet. I detta sökande finns ett behov 
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av arbetsredskap. Den psykoterapeutiska processen har blivit arbetsredskapet på 

vägen till förståelse och samtidigt drivkraften vidare på den vägen. Detta är ett 

tydligt mönster i denna studies berättelser. 

 

… kampen i sökandet efter drivkraften bortom drivkraften … 

De intervjuade beskriver den grundläggande kampen i livet och i den psykotera-

peutiska processen som kampen mellan å ena sidan det empiriskt rationella, det 

vetbara, mät- och vägbara, det möjliga att se och begripa, gripa tag i och å den 

andra det osynliga, det ogripbara, det inte vetbara men möjliga att förnimma, att 

luta sig emot och lita till. Här, i orkanens öga, mitt i denna kamp hamnar, menar 

de intervjuade, den blivande terapeuten i sitt oundvikliga möte med de existenti-

ella grundfrågorna på sin väg att bli terapeut. 

 Den psykoterapeutiska processen som en drivkraft och ett arbetsredskap 

att läka narcissistiska sår når, menar de intervjuade, på den forskningsmässiga och 

kliniska vägen vidare i sökande efter ”drivkraften bortom drivkraften” fram till en 

punkt, mötet med det ogripbara, ett tyst centrum i människan. Bion (1970) söker 

utforska detta okända, det som tangerar mystiken. Även Winnicott (1963) rör sig i 

dessa tanketrakter. Här är det med utgångspunkt i Freuds begrepp ”det icke bort-

trängt omedvetna”, via Bions ”O” och Winnicotts tankar om det sanna självet, ett 

absolut okänt centrum, inom varje individ, möjligt att närma sig den erfarenhet 

som kan infinna sig mellan terapeuten och patienten, en erfarenhet som är i grän-

landet till mystik. Tanken är att det i varje människas innersta är en absolut okänd 

kärna. Bion (1970) fångar i sina tankar om ”O” på sitt sätt något av det sanna själ-

vet när han formulerar var terapeuten och patienten befinner sig i en långt fram-

skriden terapi. Bion menar att terapeuten och patienten uppnår ett tillstånd där 

båda begrundar det oreducerbara minimum som är patienten. Detta oreducerbara 

minimum går inte att bota, eftersom det som ses är det utan vilket patienten inte 

skulle vara patienten.   
 
 … att utforska drivkraften … 
De i studien medverkande terapeuterna belyser relationen, det mellanmänskliga 
mötet, vilket Martin Buber (1995) beskrivit och i sin beskrivning fördjupat bety-
delsen av. Terapeuterna i studien lyfter fram den interpersonella relationen, inom 
tydliga ramar och med en tydlig roll-och ansvarsfördelning som i sig läkande. 
Detta beskriver de medverkande terapeuterna i sina berättelser om den egna 
vägen att bli terapeut och den psykoterapeutiska processen som drivkraften på 
denna väg, drivkraften att utforska drivkraften, att nå längre och djupare i förstå-
else av den outgrundliga människan, i förståelsen av drivkraften bortom drivkraf-
ten eller objektet bortom objekten (Reiland, 2004).  
 
ett personligt integrationsarbete 
Att göra arbetsredskapet, teorin och metoden till sin egen, att förankra detta exi-
stentiellt och teoretiskt i det egna livet beskrivs av terapeuterna i studien som det 
stora arbetet i den psykoterapeutiska processen, i livet och i utbildningen. Dessa 
tankar utvecklar Joseph (2015), då hon frågar sig vilken den viktigaste egenskapen 
och drivkraften för en psykoterapeut är och kort och koncist besvarar sin egen 
fråga: att utveckla en känsla för sanningen. Den sanning Joseph talar om är en 
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personlig eller emotionell sanning. Denna personliga tillägnelse av teorin och me-
toden blir tydliggjord hos de i studien medverkande terapeuter som är präster och 
professionellt kan komma att befinna sig i en skärningspunkt mellan psykoterapi 
och själavård. Förhållningssättet hos de präster jag samtalat med är att inte synteti-
sera, inte göra någon sammanblandning utan ha en rågång mellan två olika teorier 
och metoder som arbetsredskap i olika rum, i olika kontexter med olika språk. En 
av psykologerna avser att öppna egen praktik och där även erbjuda själavård. Lä-
karen berättar att de i grunden teologiska orden nåd och försoning för honom blivit 
allt viktigare och att han bedriver mer och mer själavård och pekar på att ordet 
själavård inte är förbehållet kyrkans verksamhet. En fördjupning av ordet själavård 
och dess innebörd faller utanför ramen för denna studie. (Se 8.3 Förslag till fort-
satt forskning.)  
 
den grundläggande kampen – på vägen – i utbildningen och i livet 
I dialektiken mellan ratio, det naturvetenskapligt förnuftiga och det emotionella i 
människan, det humanistiska vetenskapsidealet, i denna grundläggande kamp lever 
frågorna och kampen med en identitetsförståelse hos de i studien medverkande 
terapeuterna. En tilltro till teorin och ”arbetsredskapet”, metoden, den psykotera-
peutiska processen driver vidare på dessa terapeuters väg, en grundläggande tillit 
som bär vidare. Att tyda livet, att finna sitt eget språk blir en drivkraft att utforska 
drivkraften bortom drivkraften, ett försök att utvidga språket och förståelsen. Frå-
gorna som de terapeuter jag samtalat med söker svar på är: Vad är grunden för 
tilliten? Var finns dess rotfäste?  Vad driver processen vidare? 
 
en grundläggande tillit - hopp … tro 
De intervjuade uttrycker en grundläggande tillit som bärande i den psykoterapeu-
tiska processen, en tilltro till processen, till vägen som samtidigt blir väg vidare 
och drivkraft på denna väg. 
 Den terapeutiska relationen, relationens bärighet, en stabilitet och trygg-
het i en allians med terapeuten som ett vikarierande hopp eller en ställföreträ-
dande tro är enligt studiens berättelser terapeutens viktigaste bidrag, att i intersub-
jektiviteten vara bärare av hoppet, i den psykoterapeutiska alliansen, i kampen 
med de oundvikliga existentiella frågorna. Den interpersonella relationen blir i sig 
terapeutisk och terapeuten med sin erfarenhetsnära känslomässiga kunskap blir, 
beskriver de i studien medverkande terapeuterna, ett vikarierande hopp och en 
ställföreträdande tro. Detta blir samtidigt terapeutens drivkraft vidare på vägen. 
 
övertygelsen – att inte förklara men förstå 
De intervjuade beskriver mötet mellan terapeut och konfident i termer som på-
minner om Martin Bubers beskrivning av mötet mellan ett Jag och ett Du (Buber, 
1985). Drivkraften till den psykoterapeutiska processen och i den psykoterapeu-
tiska processen beskriver de intervjuade som ett utforskande av mysteriet männi-
skan, ett sökande efter mening, sammanhang och förståelse. Detta sker i ett rum, i 
ett sammanhang som är en asyl i tiden och i livet. I detta rum uppstår en relation, 
inom en tydlig ram och med en klar roll-och ansvarsfördelning. Här möts terapeu-
ten och patienten i ett utforskande intrapsykiskt och interpersonellt. Den terapeu-
tiska ramen ger överföringar och motöverföring. Här finns drivkraften, den psy-
koterapeutiska processen på vägen och som väg vidare och djupare i utforskandet 
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av det outgrundliga, mysteriet människan. Detta uttrycks i de intervjuades berättel-
ser. 
 I strävan att utforska detta okända handlar det inte om att förklara utan 
om att förstå, menar de intervjuade. När det gäller den psykoterapeutiska proces-
sen, lekområdet och erfarenheter på detta övergångsområde (Winnicott, 2003) är 
begreppet övertygelse grundläggande. Detta som handlar om när en tanke och en 
känsla kommer till samtidigt och förstärker varandra, tanken blir känsla och käns-
lan blir tanke, som en återspegling av den ursprungliga symbiosen mellan mor och 
barn, åskådliggörs i de i studien medverkande terapeuternas berättelser. 
 Detta handlar om den grundläggande kampen, att bejaka den irrationella 
sidan i människan, en emotionell sanning utan att samtidigt bli irrationell i den 
mening att förnuftet bortförklaras. Det handlar om att bejaka både faktakunskaper 
och estetiska upplevelser och erfarenheter, att kognitiva kunskaper inte står i ett 
motsatsförhållande till en erfarenhetsnära och känslomässig dimension och inte 
heller apriori och per definition omedelbart har ett tolkningsföreträde som den 
absoluta, entydiga och slutgiltiga sanningen. Ur den dialektiken eller den intrapsy-
kiska kampen, kampen mellan ratio, förnuftet och det känslomässiga i människan, 
den emotionella sanningen, ur den kampen kommer drivkraften till denna studie, 
drivkraften den utforskar och dess resultat: den psykoterapeutiska processen på 
vägen som drivkraft och ett arbetsredskap på den vägen i kampen mellan ratio, ett 
rationellt förnuft och det emotionella i människan.  
  
att finna sitt uttryckssätt - språket 
I sökandet efter ett personligt språk och uttryckssätt för det innersta, i den kam-
pen blir, beskriver de terapeuter jag samtalat med, den psykoterapeutiska proces-
sen en symboliseringsprocess. Det är ett sökande efter förståelse, mening och 
sammanhang i tillvaron och i livsberättelsen, ett sökande efter svar på de existenti-
ella grundfrågorna, ett ständigt pågående sökande efter språket, orden, berättelsen 
som tyder och begripliggör tillitens rotfäste. De terapeuter som beskriver en tillit 
som vilar i en religiös trostolkning, i en kristen trosöverbyggnad, beskriver denna 
som en tillit, en tro som skärskådas, omprövas och omtolkas. Denna tro beskrivs 
som en tro i utveckling, en tro stadd i ständig förändring och är en tillit som är ett 
stöd och en livshjälp i vardagslivet. En sådan tro som förändras i livet och med li-
vet beskriver Ana-Maria Rizutto (1979) som en levande och sund tro.  
 
en omvändelseprocess 
Den psykoterapeutiska processen kan, visar terapeuternas berättelser, tolkas som 
en omvändelseprocess med eller utan religiösa konnotationer. Det handlar då om 
tydningen, symboliseringen och språket, om hur detta språk förstås. En människa 
kan, beskriver terapeuterna, sägas födas på nytt, finna sig själv på nytt, finna en ny 
självkänsla och grund. Detta kan ses som en tillblivelseprocess som driver vidare 
och som samtidigt vilar i en grundläggande tillit som ett rotfäste.  
 
metaforen … vidgning av språk … fördjupning av förståelse … 
Tydningen – ord, bilder, olika uttryckssätt – vidgar språk och fördjupar förståelse, 
visar terapeuterna i sina berättelser. Metaforer föds, nya ord och bilder öppnar, 
breddar och fördjupar: … att hitta sig själv, att födas på nytt … en människas ömsande av 
skinn … i relation till det förflutna … till det som finns inom henne … i nuet. Psykoterapin, 
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psykoterapeuten och den psykoterapeutiska processen, handlar inte om ”en expert 
som behandlar en icke-expert”, förutsatt en tydlig ram och en klar roll- och an-
svarsfördelning, utan det handlar om två personer som ryms inom den berättelse 
som skapas och tolkas och där båda medverkar i både skapandet och tolkandet av 
berättelsen (Olsson, 2008). 
 
en trosakt 
De i studien medverkande terapeuterna beskriver i sina berättelser terapiprocessen 
som en trosakt, en tillit på samma sätt som Nina Coltart (2000). En grundläggande 
tillförsikt, en tro av något slag beskrivs av Rizutto (1979) som bärande i psykoana-
lys, psykoterapi, i vetenskap och i själva livet. Detta ser Rizutto (1979) som trosak-
ter vilket uttrycks i och understryks av denna studies slutsatser. 
 
den nödvändiga distansen och den personliga illusionen  
I ett av rationalitet genomsyrat klimat kan det omätbara, det icke-verifierbara trän-
gas ut och betraktas som mer mystiskt än mystikt och mytiskt (myt med betydel-
sen evig sanning) i en diskurs som vänder sig bort från andra perspektiv än det na-
turvetenskapligt evidensbaserade, en diskurs stängd mot det icke-kända, det ovissa 
och ovetbara. Om detta, det icke-kända och icke-vetbara handlar Bions begrepp 
O (Bion, 1970), O som i ovetbart, ogripbart. Dessa tankar är återkommande i de 
medverkande terapeuternas berättelser. Det är tankar som löper likt en varp eller  
undertext genom teorier och slutsatser i denna studie. Faith in O, Bions begrepp 
(Bion 1970), är en intransitiv tro, en tro utan definierat objekt, där själva poängen 
tycks vara att den är odefinierad. Bions tankar och språk rymmer det ovissa, det 
ovetbara, vad som samtidigt kan framstå som tvivel. Ur denna kamp, i den ambi-
valensen kommer drivkraften hos de i studien medverkande terapeuterna liksom 
hos forskaren att utforska rötterna till tilliten och dess rotfäste. Faith in O är en 
grundläggande tillit till livet, till meningen, till processen och enligt denna studies 
resultat drivkraft för terapeuten och i den psykoterapeutiska processen.  
 
”att inte lita till det jag tror på” 
Här finns smärtpunkten i en intrapsykisk livskamp, ett djupt och återkommande 
dilemma som i överföring och motöverföring går som en underström i de i stu-
dien genomförda samtalen, en kamp inte i första hand mellan tro och tvivel, sna-
rare kampen mellan tillit och rädsla, mellan samhörighet och övergivenhet, den 
kamp Johan Cullberg (personlig kommunikation, 8 september 2016) beskriver i 
sina tankar om utvecklingen av ”det melankoliska rummet”.  Det är en existentiell 
kamp som utkämpas i och genom den psykoterapeutiska processen liksom i de 
samtal som ligger till grund för denna studie. Det är en kamp som samtidigt är fäst 
i rottrådarna till drivkraften. Här finns källan denna kamp hämtar sin näring och 
sin drivkraft ur. Här finns rotfästet och grundvattnet … bortom orden och be-
greppen … det ovetbara, det ogripbara, den innersta kärnan (Bion, 1970, Bollas, 
1992). Här finns drivkraften … bortom språket … sökandet … drivkraften bor-
tom drivkraften … objektet bortom objekten (Reiland, 2004) … Ordet … 
 
leken – förhållningssättet till illusionen 
Den psykoterapeutiska processen sker på det möjligheternas område, det psykiska 
utrymme Winnicott (2003) kallar övergångsområdet och som är både en gränslinje 
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som upprättar skillnader, en tydlig rågång och en beröringsyta, en mötesplats som 
ger möjlighet till integration, att sammanföra motsatser. Här är själslivets grund-
läggande uppgift i funktion: att befordra integration och distinktion, att samman-
föra motsatser och att upprätta skillnader (Igra, 2001). Här finns, som denna stu-
die visar, den psykoterapeutiska processen som drivkraft – vid vägens början, un-
der vägen och i utforskandet av drivkraften. Här finns den grundläggande kam-
pen, kampen mellan ratio, det rationella förnuftet och det irrationella i människan, 
människans emotionella sida.  Här på mellanområdet finns den personliga illus-
ionen (Crafoord, 2008) och här på förvandlingarnas område uppstår den psykiska 
verkligheten vilket Ana-Maria Rizutto (1979) visar. Här i mellanrummet finns 
också den nödvändiga distansen och drivkraften att utforska den personliga illus-
ionen vilket beskrivs och utvecklas av Ogden (1994). Här finns önskan att öppna 
det innersta rummet, det rum som öppnas med nyckel och bara är möjligt att låsa 
upp inifrån. Här på lekområdet är den psykoterapeutiska processen verksam och le-
vande, den drivkraft som de i studien medverkande terapeuterna beskriver som 
sitt arbetsredskap och väg i sitt sökande, vidare och djupare i utforskandet av vad 
det är att vara människa, i sökandet efter drivkraften bortom drivkraften … objek-
tet bortom objekten (Reiland, 2004).  
 

”… nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken …”  

(Södergran 2014 ur Landet som icke är, 1925). 

 

Sökandet i hallonbacken … i gräset … pågår … går vidare … i strävan och öns-

kan att finna nyckeln … Drivkraften, den psykoterapeutiska processen som en 

väg, på en väg mot ett mål men utan slut, ”always trying to become an analyst” (Ogawa, 

2016 s. 127). Hela tiden och hela livet … ständigt … på väg. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

En interdisciplinär forskning mellan psykoterapi och teologi/religionspsykologi, 

två tydligt avgränsade vetenskapliga paradigm eller diskurser - två olika teorier och 

metoder eller arbetsredskap med olika språk: - Är utgångspunkten olika verklig-

hetsförståelser eller är detta olika verklighetsbeskrivningar - olika språk – för en 

och samma verklighetsförståelse? Hur kan beröringspunkter – utan samman-

blandning eller försök till syntetisering - bidra till fördjupad insikt och förståelse? 

Kan ett ”översättningsarbete mellan de olika språken” utvidga språk och fördjupa 

förståelse? Verkligheten är en – på vilket sätt är renodlingen av teori och metod 

väsentlig för förståelsen av denna Verklighet, för förståelsen av det som förenar i 

djupen under … (Milltoft, 2002)? Att ”arbetsredskapen”, teori och metod, hålls isär i 

olika rum och skilda kontexter, är detta förutsättningen för att de olika språken 

skall förtydligas och kunna översättas i en ”tvåspråkighet” för att utvidga och för-

djupa förståelsen av Verkligheten – Vägen, Sanningen och Livet …? 
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