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Sammanfattning 
 

Inledning: Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Depression leder till att livet känns meningslöst, vilket ger lidandet 
en existentiell dimension. Att studera psykoterapeuters syn på lidande utifrån existentiella och 
psykoanalytiska perspektiv motiveras eftersom forskning har visat att interventioner som adresserar 
dessa specifikt har varit framgångsrika. Syftet med studien var att undersöka denna fråga 
ytterligare. Frågeställningar: Hur föreställer sig psykodynamiska psykoterapeuter psykiskt lidande 
och hur arbetar de med det i terapin? Vilken betydelse tillskriver de, de existentiella dimensionerna 
för det psykiska lidandet? Metod: En kvalitativ metod har använts. Sex terapeuter intervjuades med 
utgångspunkt från en semi-strukturerad intervjuguide, intervjuerna analyserades tematiskt. 
Resultat: Tre huvudteman om lidande framkom i intervjuerna: Att vara människa, skapar både 
möjlighet och hinder för mening och läkande, kärlekens betydelse. Diskussion: Analysen pekade 
på en mångfald av uppfattningar om lidandet och sättet att arbeta med det. Den visade dock på en 
samstämmighet vad gäller upplevelsen av kärlekens betydelse för lidandet och pekade på att 
psykodynamiska terapeuter, i diskussionen om konfidenters lidande i kärlek och religion, närmade 
sig existentiella perspektiv.  

 
Nyckelord: Psykiskt lidande, psykoterapi, psykoanalys, existentiell psykoterapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Introduction: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in Sweden 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Depression causes life to feel meaningless, which gives it an 
existential dimension. Studying psychotherapists’ views of suffering from an existential and 
psychoanalytic perspective is motivated since research has shown that interventions that address it 
have been successful. The purpose of the study was to investigate this question further. Research 
questions: How do psychotherapists envisage mental suffering and how do they work with it in 
therapy? What significance do psychotherapists attribute to the importance of the existential 
dimensions for mental suffering? Method: A qualitative has been used. Six therapists were 
interviewed based on a semi-structured interview guide, the interview responses were thematically 
analysed. Results: Three main themes on suffering emerged in the interview responses: To be 
human, suffering creates both opportunities and obstacles to meaning and healing, the importance 
of love. Discussion: The interviews indicated a variety of ideas about suffering and ways of 
working with it. However, they pointed to a consensus regarding the experience of the importance 
of love for suffering and showed that psychodynamic therapists, in the discussion of clients’ 
suffering in love and religion, approached existential perspectives. 
 
Keywords:  Psychological suffering, psychotherapy, psychoanalysis, existential psychotherapy.
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1 Inledning 

I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i nuläget, vilket 

framkommer i en rapport som publicerats av Folkhälsomyndigheten år 2017. Många som 

diagnostiseras med depression blir dock inte hjälpta av den behandling som finns att få idag. 

Med andra ord är många människor hänvisade till en tillvaro med psykiskt lidande. En av 

följderna av depression är att livet känns meningslöst för den lidande (Gråberg, 2018). Att 

studera psykoterapeuters syn på lidande utifrån meningsförlust motiveras av att förlusten har 

existentiella dimensioner, och forskning har visat att interventioner som adresserar 

existentiella dimensioner specifikt har varit framgångsrika vad gäller symtomreducering vid 

en rad olika psykiska svårigheter, bland annat depression.  Syftet med studien är därför att 

undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter uppfattar psykiskt lidande, eftersom 

antagandet är att de i sitt arbete möter många människor som lider av depressivitet. Frågan om 

de medvetet eller omedvetet arbetar med existentiella frågor i det terapeutiska arbetet är 

därför en viktig aspekt av denna problemställning. Föreliggande studie får sin betydelse, då en 

sådan till synes inte utförts tidigare i Sverige. Den har inspirerats av Clara E. Hill, professor i 

psykologi på University of Maryland, och de studier hon gjort, självständigt (2017) och 

tillsammans med kollegor (2015).  

 

2 Bakgrund 

2.1  Teori: Om mening och lidande inom logoterapin 

Omkring 1930 grundade den österrikisk-judiska psykiatern Viktor E. Frankl (1905-1997) den 

så kallade logoterapin (Längle, 2019) inom den existentiella analysen (EA), som bygger på 

tanken att människans främsta motivation i livet är sökandet efter mening. Frankl (1990) 

menar mer specifikt att viljan till mening innehåller aspekter av självtranscendens, att 

människan vänder sig till något högre eller större än sig själv. Ju mer människan kan glömma 

sig själv och ge sig själv en anledning att älska en annan människa, ju mer kan hon nå 

självuppfyllelse (Frankl, 2004). Vi kan även nå detta genom arbete och gärningar, samt 

genom den inställning vi intar mot det oundvikliga lidandet (Frankl, 2004; Frankl,1990). Den 

centrala tanken är att det krävs av människan att hon är flexibel i relation till dessa, som 

uttrycks mer konkret i termer av tre värden: de kreativa värdena (de skapande gärningarna), 

upplevelsevärdena (skapas i våra upplevelser av till exempel skönhet, godhet och kärlek till 

en annan människa i mötet med ett unikt Du) och inställningsvärdena (inställningarna till det 
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mänskliga ödet som inte går att ändra på) för dessa värden erbjuder ”meningsmöjligheter” 

(Frankl, 2004; Frankl, 1990).  

En viktig byggsten inom den teknik som utvecklats inom logoterapin bygger på tanken om 

varandet. Människan, i sin tidsbundenhet och oåterkalleliga tillvaro, är ansvarig för hur 

kommande timme, morgondag, vecka och så vidare ska gestalta sig (Frankl, 1990). En viktig 

terapeutisk teknik som Frankl utvecklade inom logoterapin kallade han för ”den paradoxala 

interventionen” som i analysen kulminerar i ”dereflektionen” (Frankl, 1990, s. 209): ”Därmed 

avses att neurosen kan övervinnas om de konkreta möjligheterna att finna en mening i 

tillvaron på analytisk väg kan redas ut och bearbetas” (Frankl, 1990, s. 209, kursivering i 

orig.). Vägen ut ur lidandet går alltså genom att upptäcka meningen med livet, enligt Frankl. 

Värt att nämna i sammanfattningsvis kan vara att Frankl och andra terapeuter inom 

logoterapin underströk att logoterapin inte skulle ses som en ersättning till ”den hittillsvarande 

psykoterapin” (Hans O Gerz, citerad i Frankl, 1990, s. 209), det vill säga Freuds psykoanalys, 

utan som ett komplement.  

 

2.2 Teori: Om mening och lidande inom psykoanalysen 

Den inre konflikten, den som kan sägas orsaka det psykiska lidandet, ser emellertid 

annorlunda ut i till exempel Freuds konfliktteori och Melaine Kleins objektrelationsteori. Hos 

den senare ligger konflikten mellan gott och ont och inte mellan drift och verklighet som hos 

Freud (Haugsgjerd, 1999). Haugsgjerd (1999) tar även upp Lacan som representant för den 

tredje psykoanalytiska traditionen, och pekar på att han har mycket gemensamt med Freud, 

men de skiljer sig åt i synen på språkets betydelse. Utan språket kan vi inte skapa en inre 

värld, enligt Lacan, och språket formar oupphörligt i sin tur den inre världen. I frågan ”hur 

ska det sluta”, finns de existentiella dimensionerna insprängda, och genom språket har vi 

möjlighet att närma oss frågor om subjektet och sexualiteten (Haugsgjerd, 1999, s. 54). 

Språket uppstår i kulturen, det som man inom den franska psykoanalytiska traditionen 

kallar den symboliska ordningen. Människan relaterar till världen och till andra människor 

genom två register/ordningar: den imaginära ordningen (bild och spegling) och den 

symboliska ordningen (språk och kultur). Det reala, det vill säga, det omedvetna, ligger 

utanför dessa ordningar, men inom människan verkar denna ordning sida vid sida med de 

andra två. Denna dubbla förbindelse till verkligheten (den symboliska och den imaginära) 

skapar en klyvning i förhållandet till oss själva. Klyvningen uppstår eftersom vår självbild, 

eller vårt idealjag hör till ”det medvetna” och ”det förmedvetna” i Freuds terminologi, och 
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subjektet, det som är vårt inre, där handlingar och språkliga ”utsagor” uppstår, är del av vad 

Freud definierade som ”det omedvetna” (Haugsgjerd, 1999, s. 55). ”Drömmar och symptom 

från det omedvetna” som når subjektet bär med sig ”grundfrågan” ingen av oss undkommer: 

”’Vem är jag?’” (Haugsgjerd, 1999, s. 56). Denna fråga kan inte besvaras genom ”de 

idealiseringar och inbillningar vi klamrar oss fast vid i våra imaginära relationer” 

(Haugsgjerd, 1999, s. 56). Jaget (Haugsgjerd, 1999) är inte en stabil entitet, såsom begreppet 

definierats i den franska psykoanalysen (Kristeva, 1997).  

Det symboliska jaget bestäms av sitt oavbrutna sökande efter sanningen och kan inte vara 

något annat än en ”oändlig process av att ständigt, genom klyvning, ställa sin temporära 

illusoriska beständighet, sina av nödvändighet falska identitetsbilder, till svars” (Kristeva, 

1997, s. 237, egen övers.). Detta illustrerar vad Johansson beskriver som den brist som utgör 

”människans grundvillkor” (Johansson, 2014, s. 262). Människan har således följande att 

hantera:  ”’Jag är en människa som alltid önskar någonting mer än det jag får och som ängslas 

inför det faktum att jag skall dö’” (Haugsgjerd, 1999, s. 56). Detta leder Haugsgjerd till en 

uppställning av en rad ”etiska imperativ” i psykoanalysen, varav ett lyfts fram här: ”Acceptera 

begärets oändlighet och livets ändlighet” (Haugsgjerd, 1999, s. 56).  

Detta imperativ berör den existentiella psykoanalysen (Frankl, 2004; 1990). I lägen av 

meningsförlust upplever den lidande människan ett misslyckande i livet och med sig själv 

eftersom kopplingen mellan liv, död och mening inte uppfattas som en del av existensen själv 

(Batthyany & Russo-Netzer, 2014). 

 

2.3 Tidigare forskning  

Sökord: Meaning in Life Psychotherarpy (MIL), Existentiell psykologi, Existential 

psychotherapy, Viktor Frankl. Databaser: PEP, Google Scholar, LUBsearch, PsycINFO. 

Den psykologiska forskningen har visat att känslan av mening i tillvaron är en variabel i 

sig som kan påverka det psykiska välbefinnandet i en eller annan riktning. Därför är det 

viktigt att vi undersöker hur inställningar till meningskomponenten ser ut. Redan Freud 

(1856−1939) visade i sin banbrytande text ”Sorg och melankoli” hur melankolin upplöser 

”intresset för yttervärlden” och orsakar en ”förlust av kärleksförmågan” (1915/1997, s. 11), 

som ett resultat av att jaget utarmats. Förlusten av kärleksförmågan kan likställas i mera 

allmänna ordalag med meningsförlust, som tydligt kan kopplas samman med depression och 

psykiskt lidande. I Folkhälsomyndighetens rapport (2017) som visade på att depression är en 

av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige framkom att: 19% (i gruppen 16–84 år) 
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har diagnostiserats med depression minst en gång, och en tredjedel av denna grupp har fått 

diagnosen mer än en gång (Folkhälsomyndigheten, 2017). Tjugofyra procent av kvinnorna i 

urvalet uppgav att de diagnostiserats med depression, och motsvarande 13% av männen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Världshälsoorganisationen (WHO) menar att depression 

kommer att bli den mest omfattande av sjukdomsbördor om tre år (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Forskaren och psykiatrikern Johan Lundberg bekräftar i en intervju i radioprogrammet 

Kropp och själ (Lowden, 2018) dessa siffor och uppger att 20% diagnostiseras med 

depression, men att cirka 30% av dessa inte blir hjälpta av de läkemedel och metoder som 

används idag.  

I psykologiguiden, under fliken ”Ångest” står det dessutom att läsa: ”Ångest kan också 

vara en följd av att vi inte har någon förklaring till själva vår existens, det vill säga en del av 

livets existentiella villkor” (Klefborn, 2010). Ångest, som även förekommer som ett 

diagnoskriterium för depression, kan därmed kopplas till lidandet ur ett existentiellt 

perspektiv. Den existentiella dimensionen i lidandet och psykoanalysens upptagenhet och 

intresse för lidandet, dess innebörd och koppling till inre konflikter, kan i korthet förklaras av 

att människans tillvaro är osäker i sig, och att hon måste förhålla sig till denna hennes ”lott” 

och historia som är hennes ”öde”, som Johansson och Liedman skriver (2018). Acceptansen 

av det psykiska lidandet som en del av existensen villkor är, enligt Frankl, en av 

förutsättningarna för att finna meningen med livet, vägen till ett minskat lidande. 

Forskning visar på att existentiella perspektiv i terapin ger goda resultat (symtomlindring), 

när de används i sammanhang där psykiskt lidande anses ha en viktig roll att spela i 

möjliggörandet av en ökad känsla av mening hos människor som drabbats av meningsförlust 

(Meaning in life psychotherapy, härefter MIL, Hill, 2017).  

En nyligen genomförd studie visar att av de 19 interventioner som utfördes av terapeuter 

(omedvetet eller medvetet), vilka kunde kopplas till teorier utarbetade inom ramen för den 

existentiella psykologin, har två haft speciellt fördelaktiga effekter på de hjälpsökandes liv i 

termer av relationer, psykoterapi och deltagande i livet (Hill, 2017). Dessa två interventioner 

var ”att hjälpa klienter att finna mening via kreativa prestationer” och att hjälpa klienter att bli 

”meningsfullt engagerade i stunden” (Hill, 2017, s. 387, egen övers.). Men arbetet med MIL 

bidrog även, visade studien, till att lidandet enklare kunde accepteras som en del av livet, 

dessutom visade det sig att interventionerna gjorde det lättare för människor att finna en 

mening i livet (Hill, 2017). En metastudie gjord av Batthyany och Russo-Netzer (2014) 

indikerar att viljan till mening är en specifik variabel som inte kan härledas eller inskränkas 

till andra psykologiska variabler, utan är en motivation i sig. Frågan undersöktes mer 
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ingående i en litteraturstudie gjord av Batthyany och Guttman 2005 (citerad i Batthyany & 

Russo-Netzer, 2014) där författarna fann 320 studier som avhandlade problemet om hur en 

subjektivt uppfattad känsla av meningsfullhet påverkar skyddet eller utvecklingen mot 

psykisk ohälsa (Batthyany & Russo-Netzer, 2014). I analysen fann de statistiskt signifikanta 

samband mellan brist på känsla av mening och allmänt stigande värden på skalor som anger 

grad av neuroticism. Mer i detalj visade resultaten på att sambandet mellan uppfattad 

meningsbrist och psykisk ohälsa kunde sammankopplas med en rad vidsträckta problem, 

såsom till exempel: depression, ätstörningar, ångest, tvångssyndrom och fobier. Det visade sig 

även att detta samband spelade en relativt stor roll för antingen den bakomliggande 

orsaksmekanismen bakom svårigheterna eller för graden av symtom (Batthyany & Russo-

Netzer, 2014). Batthyany och Russo-Netzer (2014) menar fortsättningsvis att senare studier 

även har hittat en signifikant prediktion mellan brist på meningsfullhet i livet och generell 

grad av psykisk hälsa.  
 

3 Syften och frågeställningar  

Syftena med studien var två: att undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter med olika 

bakgrund uppfattar lidande och hur de arbetade med det i terapin för det första, och för det 

andra att undersöka vilken roll de existentiella aspekterna anses ha för lidandet. 

Frågeställningen lyder: Hur ser psykoterapeuter på psykiskt lidande och hur arbetar de med 

det i terapin? Vilken betydelse anser psykoterapeuter att de existentiella dimensionerna har 

för det psykiska lidandet? 

 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Sex legitimerade psykodynamiska psykoterapeuter intervjuades utifrån en intervjuguide 

(semi-strukturerad, se appendix) för att undersöka föreställningar om psykiskt existentiellt 

lidande och dess roll för terapin. Urvalet gjordes på basis av ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Hartman, 2004), och bestod av tre kvinnor och tre män. Deltagarna var mellan 50 och 60 år 

gamla, tre var legitimerade psykologer, och de övriga tre hade vardera en bakgrund som präst, 

socionom och läkare.  
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4.2 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen syftade till att studera deltagarnas subjektiva uppfattningar om psykiskt 

lidande och deras erfarenheter av att med arbeta med det, varför en kvalitativ metod använts 

(Kvale & Brinkmann, 2017). En semi-strukturerad intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2017) 

har konstruerats baserad på teorier om psykiskt och existentiellt lidande såsom de formulerats 

i den existentiella och psykoanalytiska traditionen (bilaga 1). Den semi-strukturerade 

intervjuguiden, som baserats på forskningsfrågan, låg till grund för intervjun, men relevanta 

uppslag från deltagarna följdes nogsamt upp genom att andrafrågor ställdes (Kvale & 

Brinkmann, 2017) så att deltagarna kunde utveckla sina resonemang. 
 

4.3 Bearbetningsmetoder 

En tematisk analys av intervjuerna har gjorts med en hermeneutisk ansats och intervjuerna 

sorterades i teman och underteman med utgångspunkt från deltagarnas definitioner av 

psykiskt existentiellt lidande och dess roll för det psykoterapeutiska arbetet. 

Ljudupptagningarna av intervjuerna transkriberades verbatim av författaren. Analysen av 

intervjuerna har gjorts utifrån en hypotetisk-deduktiv metod (Johansson & Liedman, 2019), 

det vill säga, att det empiriska materialet har slutligen tolkats utifrån en förförståelse som 

bottnar i den existentiella och psykoanalytiska traditionen. Analysen har gjorts i två steg, även 

om de teoretiska utgångspunkterna gjort sig gällande tidigt i analysarbetet (Braun & Clarke, 

2006).  

I föreliggande undersökning undersöktes synen på lidandet utifrån psykoanalytiska och 

existentiella teorier, och därmed inriktades kodningen och analysen på denna fråga i linje med 

den uppställda problemställningen. Analysen av intervjuerna har lagts på den semantiska 

explicita nivån (Braun & Clarke, 2006), och detta motiverades av att intervjuerna gjorts 

utifrån en semi-strukturerad intervjuguide, där även följdfrågor, så kallade andrafrågor, när de 

förekommit, varit företrädesvis explicita.  

Tillvägagångsättet i analysen har varit att vaska fram och identifiera extrakt relevanta för 

frågeställningen ur varje enskild intervju, och därefter jämföra dessa olika extrakt med 

varandra i syfte att kunna se mönster av likheter och skillnader i det empiriska datasetet som 

helhet. Analysen av intervjuerna har skett på tvärs genom hela datasetet för att få fram teman 

relevanta för empirin som helhet. En tematisk analysmetod är inte bunden till någon specifik 

ontologi, utan kan användas i såväl essentialistiska, realistiska som konstruktivistiska 

metoder, samt metoder som ligger mellan dessa poler (Clarke & Braun, 2006). Antagandet är 



  

7 (21) 
 

 

att vi även kan, genom att tolka till exempel texter, säga något om den kontext i vilken dessa 

tillkommit. Gadamer talar här om en horisontsammansmältning där den analyserande 

personens socio-historiska kontext görs synlig i mötet med den kontext där texten, som är 

föremål för analysen, har producerats (Fredslund, 2012). Denna kontext är viktig att förstå för 

tolkningen av texten. I mötet vidgas horisonten (horisontsammansmältning), och ny kunskap 

kan växa fram (Fredslund, 2012). Utgångspunkten är att det finns en verklighet oberoende av 

oss och språket representerar objekt och fenomen utanför själva representationen (Benveniste, 

1966) och möjliggör samtidigt som det begränsar oss att uttrycka erfarenheter och 

meningssammanhang (Braun & Clarke, 2006; Johansson, 2014).    

Ett tema innehåller något som forskaren har identifierat och bedömt som något viktigt i 

relation till forskningsfrågan och temat speglar ett mönster i empirin (Braun & Clarke, 2006). 

Det finns alltså inga absolut givna regler för hur ett tema ska se ut vad gäller antal ord, längd 

på meningar etcetera, eller hur frekvent det är (Braun & Clarke, 2006). Detta har beaktats i 

analysen, och ett flexibelt förhållningsätt har intagits.  

Vid transkriberingen av de bandande intervjuerna fanns möjligheten att bekanta sig med 

hela datasetet och redan i denna fas av arbetet utfördes en preliminär grövre kodning. Icke-

verbala inslag utelämnades. Utifrån närläsning av utskrifterna gjordes en första kodning och 

organisering av intervjuerna utifrån den existentiella och psykoanalytiska teoribildningen. 

Varje transkription närlästes och en markeringspenna användes i kodningen där nyckelord 

och fraser markerades. Dessa skrevs ned på listor, en lista för varje transkription. Därefter 

lästes listorna på nytt och ytterligare en kodning av relevanta enheter gjordes. Därefter 

organiserades och kombinerades de i större enheter, teman. Dessa teman skrevs i sin tur ned 

på en ny lista, en för varje intervju. Därefter granskades koderna och de preliminära temana, 

och jämfördes. En ny lista upprättades för hela datasetet där några teman kunde grupperas till 

huvudteman, några till underteman och andra sorterades bort. Temana gavs namn som 

fångade de ur forskningsfrågan viktigaste aspekterna. Ett urval av citat från intervjumaterialet 

gjordes för att belysa temana. 

 

4.4 Genomförande 

Deltagande psykoterapeuter kontaktades via e-post i samråd med handledaren. Deltagarna 

rekryterades genom ett personligt kontaktnät som byggde på kontakter författaren till denna 

uppsats fått genom tidigare studier, samt via förslag i samma kontaktnät. Sammanlagt 

kontaktades nio psykoterapeuter via mejl, en tackade nej på grund av tidsbrist, en annan på 
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grund av att hen redan deltog i en studie på lärosätet, och en tredje på grund av 

utlandsvistelse. I övrigt tackade de sex deltagarna ja. Återkoppling om tid och plats för 

intervju gjordes till de sex deltagare som givit ett jakande svar på förfrågan. En deltagare 

ringde upp för att boka tid och plats, vad gäller de övriga fem bokades detta via e-post. Fem 

av de sex intervjuerna gjordes personligen på deltagarnas respektive mottagningar spridda 

inom Region Skåne och Västra Götalandsregionen. En intervju gjordes via FaceTime. 

Intervjuerna ägde rum under februari och mars månad 2019. Deltagarna ombads läsa igenom 

ett formulär om informerat samtycke innan intervjun började, och sedan att skriva under. Ett 

av formulären godkändes via e-post, då intervjun gjordes via FaceTime. Där presenterade jag 

utbildningen och uppsatsens syfte, samt informerade om att intervjuerna skulle spelas in. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 

minuter. Deltagarna gavs fingerade namn för att garantera anonymitet. Deltagarna kommer att 

få ett exemplar av uppsatsen när den lagts upp på DiVA.  
 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Anonymitet och följande av de etiska regler som stipuleras i ”Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor” (2003: 460) garanterades. Inga personliga uppgifter (såsom t. 

ex namn, arbetsplats, hemort eller ålder) har tagits upp i ljudupptagningen, utan endast 

intervjuerna har spelats in. Inte heller några frågor av personlig karaktär har ställts, utan de 

har strikt begränsats till forskningsfrågan och intervjuguiden. Ljudupptagningarna har 

förvarats på ett sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. De kommer att raderas när 

uppsatsen har examinerats och lagts upp på den internetbaserade uppsatsportalen DiVA. I det 

transkriberade materialet framkommer inte heller några personliga uppgifter, utan även detta 

material är avidentifierat och förvarat på ett sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till det. 

Studien bedöms inte ha några negativa konsekvenser för någon, varken för deltagarna eller för 

någon annan som tar del av resultaten. Resultaten bedöms kunna komma till nytta, och 

forskaren har strävat efter att återge resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt så att de på 

bästa precisa sätt ska spegla materialet.  

 

6 Resultat 

I deltagarnas svar som berör deras syn på lidandet och hur de arbetar med det, framträdde tre 

huvudteman och två underteman som presenteras tillsammans med valda citat som illustrerar 
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varje tema, och undertema i förekommande fall. Citaten har förkortats och utgör extrakt för 

att på ett mer tydligt sätt förmedla det innehåll som utgjort grunden för de teman som vaskats 

fram. De citerade intervjuerna åtföljs av fingerade namn för att garantera anonymitet. 

Citeringarna har givits en kort tolkning för att sätta in dem i ett sammanhang. De teman som 

berör de deltagande psykoterapeuternas syn på vad lidandet är och arbetet med detta i mötet 

med konfidenterna har utkristalliserats och namngivits enligt följande: 

 

6.1  Att vara människa 

6.2  Skapar både möjlighet och hinder för mening och läkande 

6.2.1 Olika sätt att arbeta med lidandet 

6.2.2  Språkets, könets och kulturens betydelse för lidandet 

6.3  Kärlekens betydelse 

 

6.1  Att vara människa 

Deltagarna förmedlade alla uppfattningen att alla människor lider på ett eller annat sätt och 

att detta ytterst handlar om att vara människa. Men deltagarna uttryckte olika sätt att se på 

lidandet i sig. En deltagare betonade lidandet som något som har med beröring och livskänsla 

att göra. 

 
 Spännande begrepp som sådant … något som är förknippat med smärta, något som gör ont … 
 vi människor är ju … det är något mänskligt … ett lidande som ingår i livet och det gränsar ju 
 till att … beröring, att bli berörd, att känna sig levande … (Eva). 
 

Medan några deltagare beskrev psykiskt lidande snarare som en inre konflikt inom 

människan, än som en aspekt av att vara människa. 

 
 Det har med ointegrering i personligheten … att göra av en viss grad eller så … när 
 det blir psykiskt lidande det är väldigt individuellt … men att det har med bristande psykisk 
 integrering att göra … psykiskt lidande kan ju även en person ha som är … som inte har 
 några direkta psykiska problem så men ändå kan ha ett visst psykiskt lidande i olika 
 situationer som kan uppstå … (Erik). 
 
 

En av dessa deltagare framhöll att lidandet i sig inte är centralt, utan det handlar om något 

som en konfident inte kan lösa vad gäller frågor om den egna personen och som denne 

behöver hjälp med att förstå. Innebörden av denna uppfattning skulle kunna förstås i termer 

av olöst inre konflikt som orsak till lidandet. 
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 Det gör jag inte … man kan nog säga att lidandet inte är riktigt relevant för mig, alla 
 lider i mindre eller högre utsträckning, det som är relevant är om en människa kommer till 
 mig med någon fråga kring sig själv med någonting de inte har löst … det  är inte lidandet 
 som är centralt … (Kristian). 
 
 

6.2  Lidandet skapar både möjlighet och hinder för mening och läkande 

I samtalen om upplevelser av lidandet i termer av möjlighet eller hinder för läkande kom 

svaren att gå åt lite olika håll vad gäller förutsättningarna för möjlighet respektive grunderna 

för hinder. En av deltagarna upplevde att om lidandet blir till en identitetsfråga, så kan det 

vara svårt att bli hjälpt och komma ur sitt lidande. 

 
 Det blir hinder så att man inte kan se vägarna ut ur det utan att lidandet blir också ett … en 
 identitetsfråga, man identifierar sig med sitt eget lidande på ett sätt som gör att man inte kan
 se någon väg ut och inte ens kanske kan ta emot hjälp (Maria) 
 

En annan deltagare upplevde att lidandet är något man måste ta sig under för att kunna nå till 

en acceptans av det smärtsamma som hänt vilket kan öka möjligheten till förändring, annars 

blir det till ett hinder. 
  
 För att nå fram till det som kan leda till att man får en acceptans kring vad som hände och 
 sedan skapa en förändring (Louise). 
 

Modet betonades också, i den meningen att om det finns mod att låta lidandet beröra leder det 

till möjligheter för läkande. Modet är förutsättningen enligt denna deltagare. 

 
Jag tänker absolut som en möjlighet ….  Att våga komma i kontakt med det (Eva).  

 

Ytterligare en annan deltagare poängterade att om det finns något fruktsamt i lidandet kan det 

bli till en möjlighet. 

 
En produktiv aspekt av lidandet så är det absolut … det är själva förutsättningen för 
psykoterapeutiskt arbete (David).  

 

De existentiella dimensionerna gavs ett mer tydligt uttryck av en deltagare, i den meningen att 

lidandet uppfattades som ett hinder för möjligheten att leva fullt ut å ena sidan, men å den 
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andra sidan uppfattades lidandet som möjlighet till förändring när det får människan att söka 

hjälp. 
  

Jag tänker att för mig blir psykiskt lidande mycket förknippat med det som blir hinder i 
livsväxten eller vad jag ska kalla det för alltså det som förhindrar mig att leva fullt ut den jag 
är …. För jag tänker, möjligheten för mig att arbeta är ju det att lidandet för människan till 
mig … det är lidandet som driver en människa till att vilja förändring eller vilja insikt (Maria). 

 

På lite olika sätt beskrev några deltagare lidandet som ett försvar och som sådant uppfattades 

lidandet bli till ett hinder för förändring och därmed vara meningslöst. Försvaren hindrar 

själva lidandet och försvårar möjligheten att komma i kontakt med det. 
 
 

Ja alltså det är både en möjlighet och en förutsättning egentligen alltså utan det ja, vad finns 
 då? … Samtidigt är det också ett hinder i den bemärkelsen att det skapar försvar och försvaren 
 blir ett hinder … dom är … det är dom vi arbetar med inte minst … dom blir ett hinder för att 
 dom motverkar en förändring och dom är rätt kraftfulla många gånger … försvaren är 
 kopplade också till lidandet så att säga … för att hindra eller minska lidandet (Erik). 
 
 Jag tycker inte att själva det psykiska lidandet har någon mening men att komma i kontakt 
 med det som finns undertill … ofta är rädsla eller sorg (Louise). 
 

6.2.1  Olika sätt att arbeta med lidandet i termer av meningsförlust 

I analysen av intervjuerna framkom att det fanns olika sätt att närma sig lidandet i termer av 

meningsförlust i det terapeutiska arbetet. En av deltagarna lyfte fram att lidandet i direkta 

termer inte kunde adresseras från början i terapin. 

 
 Interventionen skulle vara, ’berätta lite om dig själv’ … man får börja någon annanstans … 
 (Kristian). 
 
 

Andra deltagare arbetade mer eller mindre explicit med existentiella dimensioner, där den 

känslomässiga kontakten i mötet med konfidenten betonades, eller försöket att hitta något 

som är meningsfullt för konfidenten. 
  

Att få till den där kontakten och det är liksom grunden för de flesta … att det är den 
känslomässiga kontakten som är ett möte med patienten …. Ja … det är väl tillsammans att 
försöka … förstå någon mening, hitta någon mening, och  försöka kanske också … att hjälpa 
patienterna att se att det faktiskt finns saker och ting som  är betydelse som har någon mening 
för patienten … (Eva). 

 
På ett tydligare sätt arbetade den deltagare som i direkta ordalag förde in de existentiella 

dimensionerna i mötet med konfidenterna och deras lidande. 
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Men det är ju väldigt sällan som jag talar om ett freudianskt … i freudianska termer fastän jag 
har med mig den i mig själv som en tolkningsram men sedan försöker vi prata mera om det 
existentiella perspektivet, alltså vad händer med dig i relation till andra i din livssituation när 
du ska fatta beslut eller när du ska göra avvägningar om vad som är bra eller dålig eller… 
(Maria). 

 

De språkliga dimensionerna i arbetet med lidandet betonades också som viktigt av några 

deltagare, i bemärkelsen att hjälpa konfidenterna med att sätta ord på lidandet, eller genom 

att förklara med ord. 

 

 Då blir ju våra samtal ett sätt att försöka sätta ord på vad är det som utlöser den här 
 upplevelsen, vad är det som får kroppen att reagera på det här viset och då kan vi ju 
 formulera att det finns ett livslidande i det eller att ’jag står i någon form av inre konflikt 
 som jag inte varken har ord eller förståelse för’ (Maria). 
 
  
 Om man då kan lära patienterna att ’du blev sannolikt mycket invaliderad som barn 
 och din  känsla var rätt’ är inget som man gör på en eftermiddag … det är en process liksom 
 … och  så förklarar jag att den känslan var rätt för dig och ’du har rätt att äga den känslan’ 
 och då fyller man patienterna med en förståelse för sig själv (Louise). 
 

En annan deltagare framförde att det psykoterapeutiska arbetet inte påverkades på något 

särskilt sätt av lidandet som sådant. 

 
 Det är ju inte alls ovanligt … jag vet inte om jag skulle reagera på något speciellt sätt som så 
 … jag skulle nog inte ge mig i kast med det på speciellt mycket andra sätt än dom mesta andra 
 problemformuleringarna … det enda är ju när det gäller så … finns det suicidhot till exempel 
 det är sådant jag skulle naturligtvis ha med som en fråga till mig själv i alla fall och se lite, 
 känna lite … (Erik). 
 

6.2.2  Språkets, könets och kulturens betydelse för lidandet 

Deltagarna kunde efter att ha funderat över frågan om det ser någon skillnad på kvinnors och 

mäns lidande uppfatta att det fanns en sådan. Men få kunde urskilja en skillnad på individnivå 

utan pekade på att den fanns på gruppnivå, där kultur och språk kom in som viktiga aspekter. 

En av deltagarna pekade som exempel på män från andra kulturer som kan ha svårt att 

uttrycka sitt psykiska lidande. 

 
  Eftersom de inte riktigt har psykiskt lidande så får de ont i ryggen, eller i magen, eller 
 benen” (Kristian).  
 

En annan deltagare betonade upplevelsen av att män i allmänhet hade svårare att hitta egna 

ord för sitt lidande än kvinnor. 
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Många gånger när männen kommer hit … de har inga ord egentligen för att förklara vad 
 det är de upplever … de kan vara präster och ändå har de inget språk för att uttrycka det som 
är det egna lidandet, de kan förstå det utifrån Kristi lidande eller utifrån någon form av 
lidandets historia eller vad som helst utan att ha koppling till det egna … kvinnor är mycket 
mera vana att tala om sig själva i form av relationella termer än vad män är och det gör också 
att de att är mycket snabbare på som att hitta bilder på det som de upplever (Maria). 

 

Ytterligare en annan deltagare pekade på betydelsen av kulturella aspekter på könsroller som 

strukturerar aggressioner på gruppnivå, men uttryckte explicit en osäkerhet i frågan om dessa 

faktorers betydelse för det individuella lidandet. 
 
Ja alltså i grund och botten vet jag inte riktigt … sedan kan det ju … det kan ju finnas 
 kulturella aspekter av det som till exempel … det kan ju hända att det är lite olika … alltså jag 
 vet inte … jag kan inte … i grund och botten uppfattar jag nog att det som att rätt mycket är 
 detsamma … det är rätt … alltså man kan väl i och för sig säga att i en kultur där det manliga 
 där mannens position … eller roll … det är legaliserat med aggressioner på ett annat sätt än 
 för kvinnor så spelar det ju in  … men lidande vet jag inte … alltså om lidandet i grund och 
botten ofta så är där … jag har svårt att säga någonting om det (Erik). 

 

Upplevelsen av olika vägar för lidandet beroende på kön uttrycktes av den deltagare som 

pekade på betydelsen av skillnader i hur lidandet tar form genom roller som offer eller 

förövare. 

 

 Kvinnor blir till ett offer i sitt lidande … män blir till förövare i sitt lidande… nu är jag 
 såklart kategorisk men om jag skulle se någon skillnad där så är det det (Louise).  
 

6.3  Kärlekens betydelse 

Fem av deltagarna, när de spontant funderade vidare över de existentiella dimensioner som de 

mött i sitt psykoterapeutiska arbete, kom att tänka på kärleksdimensionerna. En deltagare 

funderade på lidandet i existentiella termer och menade att frågan om förmåga eller oförmåga 

att älska är den vanligaste frågan människor kommer med, och att frågan om kärlek inte 

sällan kan kopplas till religiösa föreställningar. 

 
Jag uppfattar att frågan om kärlek och ensamhet, om man betraktar det som existentiella 
frågor så skulle jag säga att de är mycket närvarande … människors tankar kring ’kan jag 
älska, kan jag bli älskad, hur har jag det i mitt äktenskap eller älskar jag den person jag lever 
med, ska jag skaffa barn med den här mannen som jag inte är riktigt säker på att jag älskar’ … 
alltså förmågan eller oförmågan att älska, om man definierar det som en existentiell fråga 
skulle jag säga att det är den vanligaste …. Jag trodde att Sverige var mer sekulariserat … 
men det kanske har varit en slump också, … jag har till exempel haft två män som har varit 
upptagna av frågan om de skulle få ha sex före äktenskapet … nu pratar vi om på 2010-talet 
… det tror man ju inte riktigt men …  som varit liksom upptagna av frågan om vad Gud skulle 
tycka om det så har det varit då sexuellt attraherad av kvinnor och velat ha sex (David). 
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Några deltagare avslutade intervjun med att spontant lägga till vikten av kärlek och förlorad 

kärlek, eftersom de är vanliga frågor de stöter på i sitt arbete. 

  

Det finns också den här kärleksdimensionen som är viktig att ta in (Louise).   

 

Mycket av kärlek och kärleksförlust handlar det ju jättemycket om (Maria). 

 

Ytterligare en deltagare upplevde att kärlek inte bara var en av de viktigaste existentiella 

dimensionerna, utan även den mest utsatta. Utsattheten uppfattades hänga samman med en 

samhällsstrukturens upplösning och det minskade antalet människor som tror på Gud. 

 
Jag tror att folk har väldigt svårt att tycka om varandra idag … folk är så fruktansvärt 
självupptagna, att tycka om någon innebär ju att … stryka på foten, att ge något av sig själv, 
att inte ta hela platsen att inte bara från morgon till kväll tänka på sig själv, det innebär ju på 
riktigt att ge bort något, vårt samhälle går ju mot att ’det ska du absolut inte göra’, dessutom är 
media, så är det ju snarast ett krig mellan män och kvinnor till exempel … 95 till 96% av alla 
familjer består ju av en man och en kvinna i Sverige idag, men det finns liksom inga … 
kärleken tror jag är den som är absolut mest utsatt faktiskt, det tror jag är det som folk har 
svårast för …. Om inte kärleken, om de inte kan uppbåda någon kärlek … då är man 
schackmatt, tror jag, vad gäller fragmentering och så, man kan inte inducera mening i dem … 
jag är nog lite pessimistisk, jag tror att kärleken behöver en struktur (Kristian). 

 
 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

En tematisk analys lämpar sig då utrymmet är begränsat och när forskaren vill studera mer i 

detalj en specifik aspekt av empirin (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska metoden har även 

den fördelen att den medger en teoretiskt driven kodning och analys (Braun & Clarke, 2006), 

vilket ansetts vara särskilt tillämplig i föreliggande studie som inriktat sig på att undersöka 

psykodynamiska terapeuters syn på och arbete med psykiskt lidande utifrån en psykoanalytisk 

och existentiell teoretisk grund. Men valet av en teoretiskt driven hypotetisk-deduktiv metod 

medför risken för skevhet i resultaten (Fredslund, 2012), och valet har i föreliggande studie 

skett på bekostnad av ett mer öppet förhållningssätt gentemot empirin vilket kan ha begränsat 

förståelsen, och därmed minskat horisonten. I intervjusituationen strävade författaren dock 

efter ett öppet förhållningssätt genom att följa upp deltagarnas egna infallsvinklar, vilket 

berikade slutresultatet.  
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 Det hermeneutiska, det vill säga, det tolkande närmandet innebär att den som tolkar 

behöver synliggöra sin förförståelse, för att den inte ska skymma de mönster som finns 

inrymda i det empiriska materialet (Fredslund, 2012). Detta har tagits i särskilt beaktande, då 

den teoretiska inriktningen på de psykoanalytiska och existentiella dimensionerna riskerat att 

skymma analysen med resultatet att dessa lästs in i materialet där de kanske inte funnits. Men 

samtidigt har medvetenheten funnits där om att författaren haft aktiv del i identifierandet av 

teman i materialet då intervjuerna speglar forskningsfrågan, som styrt intervjuguiden (Braun 

& Clarke, 2006). Sålunda har det i de tematiska analyserna och tolkningarna av intervjuerna 

varit viktigt att författaren även i denna del av undersökningen medvetandegjort sin 

förförståelse och konsekvenserna av denna förförståelse för att tolkningen inte skulle bli skev 

i relation till de teman som utarbetats. Författaren har, sammanfattningsvis, medvetandegjort 

sin förförståelse genom hela arbetet, från intervjuguide till diskussion av analyserna. 

 En hermeneutisk ansats betyder också ett ontologiskt antagande om att världen är föremål 

för människors förståelse av den, men att den existerar oberoende av denna förståelse 

(Presskorn-Thygesen, 2012). Hermeneutiken kan sägas tillhöra en ontologi som är ”begränsat 

realistisk” (Presskorn-Thygesen, 2012, s. 28). Epistemologiskt utgår hermeneutiken från att 

kunskap är knuten till en subjektiv förståelse av världen och därför, för att öka vår kunskap, 

måste vi vidga vår förståelse (Presskorn-Thygesen, 2012).  

Inom en hermeneutisk undersökning kan inte begreppet reliabilitet (att en undersökning 

ska kunna replikeras med samma resultat av en annan forskare) användas som inom en 

positivistisk tradition, utan ska snarast förstås i termer av ”pålitlighet” (Fredslund, 2012, s. 

96). Men även samma forskare skulle inte komma till samma resultat en andra gång, eftersom 

forskarens förförståelse ändras hela tiden. Helt avgörande för en hermeneutisk studie är 

validiteten (giltigheten), vilken är kopplad till att forskaren medvetande- och synliggör sin 

egen förförståelse (Fredslund, 2012).  

 

7.2  Resultatdiskussion 

Tre huvudteman och två underteman framträdde i analysen av intervjuerna utifrån 

frågeställningen: Hur ser psykoterapeuter på psykiskt lidande och hur arbetar de med det i 

terapin? Vilken betydelse anser psykoterapeuter att de existentiella dimensionerna har för det 

psykiska lidandet?  

Samtliga deltagare hade uppfattningen att alla människor lider på något sätt och att det 

handlar om att vara människa (tema 6.1). Någon av deltagarna kopplade lidandet mer direkt 
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till att personen kan vara ointegrerad, även om människor kan lida ändå. Men deltagarna hade 

olika sätt att se på lidandet i sig. Att vara människa är att lida, en existentiell utgångspunkt 

(Frankl, 1990, 2004), en uppfattning som deltagarna delade, men lidandet i sig beskrevs på 

olika sätt där några av deltagarnas beskrivningar på ett tydligare sätt kunde kopplas till Freuds 

teorier om konflikt och Melaine Kleins (1991) om den schizo-paranoida positionen. Någon 

deltagare hade ytterligare en uppfattning om lidandet och underströk den språkliga förmågan 

som förutsättning för lidandet. Analysen pekade inte entydigt i någon riktning här, utan 

speglar olika uppfattningar om vad lidandet är för något.  

Analysen pekade åt olika håll även vad gäller frågan om lidandet kan vara en möjlighet 

eller ett hinder i det terapeutiska arbetet, samt förutsättningarna för möjligheterna (tema 6.2). 

En deltagare som arbetade mycket med människor som led av emotionell instabil 

personlighetsstörning menade att lidandet är till ett hinder och täcker över känslor. Ett svar 

som kan sättas i relation till den upplevelse som en annan deltagare gav uttryck för, och som 

liknade Haugsgjerds (1999) resonemang om språkets betydelse för förmågan att lida. 

Sammantaget var det några deltagare som upplevde att lidandet kan vara en möjlighet om det 

i lidandet finns mod och något fruktsamt. Några av deltagarna uppfattade lidandet som ett 

hinder. En deltagare uppfattade lidandet som både ett hinder (om det blir till en 

identitetsfråga) och som en möjlighet om det får människor att söka hjälp.  

Också lidandets koppling till meningslöshet varierade. Vad gäller frågan om att intervenera 

i de fall en person uttrycker sitt lidande i termer av känslan av meningslöshet i sitt liv (tema 

6.2.1) så gick deltagarnas uppfattningar även här i lite olika riktningar. Någon upplevde att 

individen inte alls arbetade specifikt med det i terapin. Men majoriteten arbetade med denna 

koppling genom att ställa frågor om konfidentens liv och bakgrund, ett närmande som kan 

sägas vara gemensamt för ett psykodynamiskt sätt att arbeta, och speglar en psykoanalytiskt 

grundad intervention. Någon deltagare beskrev sina försök att tillsammans med konfidenten 

försöka få fatt i vad som känns meningsfullt i dennes liv och arbeta med det terapeutiskt. 

Denna deltagare var den som mest uttryckligt tänkte sig ett terapeutiskt arbete där 

meningsfrågan lyfts konkret. En annan deltagare som arbetade med själavårdande samtal, 

mötte konfidenternas svårigheter med ett explicit existentiellt perspektiv i sitt arbete. Men 

övervägande delen av deltagarna uppfattades inte arbeta utifrån någon medveten och specifik 

tanke vad gällde frågan om meningsförlust som en existentiell dimension av lidandet. 

En samstämmighet rådde om upplevelsen av skillnader mellan hur män och kvinnor lider, 

(tema 6.2.2) när kulturella faktorer vägdes in. Då individer beskrevs tycktes det som om det 

psykiska lidandets mekanismer var desamma oberoende av kön, men att de kunde gestalta sig 
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på olika sätt. Sammanfattningsvis så pekade dock analysen på att om man tittar på frågan 

generellt och på gruppnivå så kan möjligen männen sägas ha svårare att verbalisera och 

symbolisera sitt lidande, i jämförelse med kvinnor. Det var bara en deltagare som menade att 

det var en klar skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att lida, i termer av att män är mer 

utagerande i sitt lidande och att kvinnor vänder lidandet inåt.  

Än mer eniga tycktes deltagarna vara i sitt associerande över existentiella dimensioner i 

termer av kärlek, och kärlek kopplat till religionsfrågan (tema 6.3). En majoritet förde fram 

denna aspekt spontant, och i utvecklingen av sina upplevelser framkom att kärlek bedömdes 

vara den vanligaste orsaken till att människor söker terapi. Överraskande för några av 

deltagarna var också att kärlekslidandet inte sällan hade religiösa förtecken. En deltagare, som 

arbetar med unga människor, upplevde att unga får allt svårare med kärlek när samhällets 

strukturer håller på att upplösas och tron på Gud är på tillbakagång. Detta sätt att resonera 

kring det existentiella lidandet kan tolkas i termer av Frankls begrepp (1990, 2004) 

inställningsvärde och upplevelsevärde. Deltagaren gav uttryck för unga människors brist på 

förmågan till självtranscendens, det vill säga, att gå utanför sig själva som är en förutsättning 

för kärlek som är en del av vad Frankl (1990) definierade som upplevelsevärde. Med 

religionen på tillbakagång, kan även vår förmåga att med hjälp av kulturen finna ett uttryck 

för lidandet försvåras. För den troende kan dock tron hindra en kontakt med ett personligt 

lidande som inte fått kläs i egna ord, som en deltagare kunde berätta om. Sammantaget, så 

talade en majoritet av deltagarna om lidandet i existentiella termer i samband med kulturen 

och involverade både upplevelsevärdena och inställningsvärdena som de beskrevs av Frankl 

(1990).  

Som svar på undersökningens frågeställning så pekade resultaten på att deltagarna hade 

olika uppfattningar om lidandet och att de beskrev sitt arbete på olika sätt. Analysen visar att 

termerna kunde variera mellan deltagarna och i sin variation kunde peka mot en freudiansk 

konfliktteori, en kleiniansk objektrelationsteori, en lacansk lingvistiskt och semiotiskt 

influerad psykoanalys och slutligen kunde även influenser från den dialektiska 

beteendeterapin (DBT) skönjas i begrepp som t. ex ”validering”, som handlar om vikten av att 

bekräfta konfidenters subjektiva känslor (en byggsten inom DBT, Linehan, 2000). När den 

existentiella dimensionen av lidandet i termer av meningsförlust framträdde så kom fem av 

deltagarna att associera till kärlek, och det framkom att kärlek var det som uppfattades som 

den vanligaste orsaken till att människor sökte terapi. 

Sammanfattningsvis pekade analysen på en spridning vad gäller synen på lidandet och 

sättet att arbeta med det i terapin. Analysen visade även på en samstämmighet vad gällde 
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kärlekens betydelse för lidandet, och att kärlek uppfattades som en central existentiell fråga 

som deltagarna ofta stötte på i sitt arbete. Fortsatt forskning i linje med till exempel Hills 

(2017) och Batthyanys och Russo-Netzers (2014) om de existentiella dimensionernas 

betydelse för det terapeutiska arbetet med att minska lidandet vid depressiva symtom skulle 

kunna öka förståelsen för hur dessa skulle kunna adresseras. Tidigare forskning har även visat 

att psykoterapeuter ofta i sin utbildning inte blivit tränade i att arbeta med existentiella och 

religiösa aspekter av den mänskliga erfarenheten, och lidandet i denna (Rudolfsson & 

Tidefors, 2015).  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att genom en mer omfattande kvalitativ undersökning studera induktivt hur 

psykodynamiska psykoterapeuter ser på lidandet och arbetet med detta för att få en djupare 

förståelse för mångfalden och samstämmigheten i denna fråga. Syftet skulle vara att få en 

kunskap om och en förståelse av på vilket sätt (till exempel i form av interventioner) den 

psykodynamiska terapin skulle kunna kompletteras med logoterapin, såsom den utvecklats 

inom den existentiella analysen, vad gäller behandling av depression (som ett exempel på 

psykiskt existentiellt lidande). 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
Forskningsfråga  Intervjufråga 
Hur definierar psykoterapeuter psykiskt 
lidande och hur arbetar de med det i terapin? 

Hur definierar du som psykoterapeut 
psykiskt lidande? 

 Skulle psykiskt lidande, enligt din 
uppfattning, kunna vara en möjlighet till 
läkande, eller ett hinder? 

 Uppfattar du någon skillnad på mäns och 
kvinnors psykiska lidande? Om ja: 1) skulle 
du vilja utveckla på vilket sätt? 2)Anpassar 
du ditt arbetssätt utifrån skillnaderna? 
Om nej: Vill du utveckla? 

Vilken betydelse anser psykoterapeuter att de 
existentiella dimensionerna har för det 
psykiska lidandet? 
 

Anser du som psykoterapeut att det skulle 
kunna finnas någon mening i ett psykiskt 
lidande för det terapeutiska arbetet? 
Om ja: på vilket sätt? 
Om nej: varför inte? 

 Om en patient uppger vid ett första samtal att 
hen tappat känslan av mening i sitt liv, att 
hen inte förstår syftet med det, och att livet 
tycks fragmenterat hur skulle du som 
psykoterapeut spontant reagera på denna 
problemformulering?  
 
(Tänkbara följdfrågor):  
Upplever du att du i din specifika 
”verktygslåda” och teoretiska förförståelse 
har redskap att bemöta existentiella 
dimensioner av lidandet? 
Om ja: Skulle du vilja specificera? Vissa 
interventioner som du brukar använda, eller 
tänker dig att du skulle vilja använda? 
Om nej: skulle du vilja utveckla vad du 
saknar? 

 Hur ofta upplever du i ditt terapeutiska 
arbete att existentiella frågor är källan till det 
psykiska lidandet hos konfidenten? 

 Är det något du skulle vilja tillägga? 
  
 


