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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att ur ett psykoanalytiskt perspektiv studera vad för konsekvenser 

vår individualistiska kultur får för den enskilde individen med avseende på frågor 

rörande brist, begär och lidande. För att kunna utforska om samtidens psykiska 

lidande är ett uttryck för att dessa frågor förnekas, intervjuades fem 

psykodynamiskt praktiserande psykoterapeuter vars upplevelser bär en avspegling 

av patienters lidande. Frågeställningen lyder: Hur ser den huvudsakliga 

patientproblematiken ut idag hos en grupp psykoterapeuter i enskild verksamhet?  

Vad anser dessa kliniskt arbetande psykoterapeuter vara dess orsak? Metoden som 

är kvalitativ har analyserats med hjälp av EPP-metoden. Undersökningens resultat 

visar tre skäl till patienters lidande: Begärslöshet, relationslöshet och 

prestationskrav. I undersökningen framkom två sätt varpå man försöker hantera 

sitt lidande: Man tilldelar sig en illusorisk föreställning om vem man är i form av 

idealjag samt genom att göra sitt värde socialt betingat. 

 

Nyckelord: Brist, begär, lidande, narcissism, begärslöshet, kultur 

 

 

Abstract 

 
The study´s aim is that from a psychodynamic perspective to study what impact 

our individualistic culture may for the individual with respect to issue of lack, 

desire and suffering. To explore the contemporary mental suffering is the 

expression of these matters denied, was interviewed five psychodynamic 

practioner psychotherapists whose experiences bear a reflection of 

patients´suffering. Question is: What are the major patient problems today in a 

group of psychotherapists in private activity? What do this clinically employed 

psychotherapists be its cause? The method is qualitative analyzed using the EPP 

method. The result show that patients suffering from desirelessness, lack of 

relationship and performance requirements. The investigation identified two ways 

in which the patient try to menage their suffering: it assigns itself an illusory imago 

in the form of ideal I and by making its value socially determined. 

 

 Keywords: Lack, desire, suffering, narcissism, desirelessness, culture 
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1 Inledning  

  

I och med samtidens enorma konsumtion av varor och upplevelser verkar 

människor vara upptagna med det egna välbefinnandets njutning vilket i så fall får 

sägas stå i en märklig kontrast till den, enligt massmedia, ökande psykiska ohälsan. 

Om samhället blivit allt mer girigt, självupptaget och gränslöst, finns då någon 

plats för det som gör oss till människor  – bristen, lidandet, längtan och begäret? 

Det tycks som om vårt samhälle hyser ett föga intresse för det förflutna och blivit 

till ett samhälle där människor snarare lider av sin frihet än av neurotisk 

bortträngning som på Freuds tid. Samtidens människor ger intryck av att leva i 

yttersta självhävdelse och sky lidandet. Värdet av det pengar, skönhet och social 

status kan ge förefaller bli myten (imagot) som skall täcka över bristen. Samtiden 

kommer därmed framstå som om vi lever i prestationens tidevarv och därigenom 

fixerar oss vid det perfekta i avsky för det naturliga. Om samtidens illusion säger 

oss att allt går att uppnå, finns då ingen gräns annat än den egna förmågan? I takt 

med att vår kultur verkar präglas av ett sökande efter lust och njutning väcks 

också frågan kring moral. Var tog den vägen? Samtidens sekulariserade 

världsuppfattning tycks enbart handla om det egna godas mål. Resultatet förefaller 

utmynna i en allmän moralförflackning där tidigare kulturella värden som 

solidaritet, lojalitet och sammanhållning förlorat sitt värde så väl som popularitet. 

Massmediala avslöjanden kan tjäna som exempel på samtidens moralförflackning. 

Om moralen uttrycks i en människas handlingar, avslöjar etiken hennes 

värderingar. Frågan blir då, om etik är att göra det som är rätt, vad är då rätt i en 

kultur som lägger så stor vikt vid lust och njutning? Människors handlingar 

utförda i kränkthetens raseri för tanken till att förbud och gräns tycks ha blivit 

utbytt mot upptagenhet kring överträdelse och gränslöshet. Likaså tycks 

sexualiteten ha överträtt sin privata sfär och förvandlats till ett offentligt 

sexualiserat objekt. 

 

2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att ur ett psykoanalytiskt perspektiv studera vad för 

konsekvenser vår samtid får för den enskilde med avseende på frågor rörande 

brist, begär och lidande. Ställs människan inte längre inför de existentiella frågorna 

kring döden, bristen och ensamheten som tidigare? Om samtidens psykiska 

lidande är ett uttryck för att dessa frågor förnekas, bör konsekvenserna kunna 

studeras med hjälp av kliniskt praktiserande psykoterapeuter. Genom att få ta del 

av deras upplevelser, som bär en avspegling av patienters lidande, skulle det vara 

möjligt att utforska samtidens fenomen så som det kommer till uttryck i 

psykoterapeutiskt behandlingsarbete. I och med uppsatsens undersökningsområde 

kommer oundvikligen begrepp som narcissism, lidande, brist, begär och 

begärslöshet att diskuteras. Med hjälp av Sigmund Freuds och Jacques Lacans 

psykoanalytiska teorier är detta arbete ett försök att närma sig en förståelse kring 

samtidens existentiella predikament.  
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3 Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Bristbegreppet 

Människans möjligheter till lycka är försvinnande små säger Freud (2011) och 

framhåller att tanken om mänsklig lycka inte finns med i skapelseplanen. Enligt 

Freud har människans lidande sitt ursprung i tre olika källor: 

  

 Vår egen kropps bräcklighet – den är bestämd att förfalla och upplösas 

och kan inte undvara smärta och ångest.  

 Yttervärldens övermakt – naturens övermäktiga krafter kan rasa mot oss. 

 Vårt förhållande till andra människor – otillräckligheten i de institutioner 

som reglerar människors relationer i familj, stat och samhälle.  

Enligt Freud utgör de två första punkterna det lidande vi måste erkänna som 

oundvikligt och foga oss i eftersom vi aldrig helt kommer att behärska naturen. 

Vår organism är en del av denna natur och kommer alltid att vara ett förgängligt 

ting med begränsad anpassnings- och prestationsförmåga. Bristen anses uppstå i 

samband med födelsen då människan går från en tillvaro med total kravlös och 

lycksalig existens till en existens i enskild tillvaro, hjälplöst beroende av andra. 

  

Människans existentiella grundvillkor är alltså bristen som tar sig uttryck i ett 

lidande. Lustprincipen som reglerar lust- och olustkänslor, accepterar inte lidande 

utan kräver att lidandet utplånas (a.a). Förnekas bristen så förnekas också livet, för 

det finns inget liv värt beteckningen liv som inte innehåller ett visst mått av 

lidande. Om bristen förnekas så blir det på bekostnad av vitalitetens kraft och 

aptit. Begäret som är förutsättningen för möjligheten att kunna glädja sig över det 

som är och samtidigt sträva mot det som ännu inte är, går förlorad. När lidandet 

inte erkänns blir livet själlöst och tomt där strävan efter evig njutning inte finner 

någon gräns. Lacan (Evans, 2010) talar om bristen som inskriven i människans 

existens och gör hennes ändlighet, begränsningar och beroende av andra till ett 

möte med en grundläggande sanning. Döden är hennes existentiella predikament, 

en ständigt närvarande brist i människans vara som gör henne till en lidande 

varelse.  

 

3.2 Begär och krav 

 

Begäret är för Lacan människans innersta väsen och som allt kretsar kring (Evans, 

2010). Först då förlusten (bristen) erkänns kan begäret uppstå, i saknad och 

längtan efter det som gått förlorat. Därför är också förmågan att sörja avhängigt 

begäret likväl som förmågan att stå ut med lidande.  Vi kan aldrig nå kunskap om 
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vad vi förlorat och heller inte vad vi begär, ty detta är i allra högsta grad 

omedvetna processer. Den människa som underkastat sig ändlighetens 

predikament, lever i enlighet med begäret och inser sin begränsning i livet precis 

som för sin längtan. Det är först då, genom denna balans, det ges utrymme åt 

kärlek och sorg – till oss själva och till nästan liksom till vitalitet och kreativitet, 

det vill säga att uppleva livet som meningsfyllt (Freud, 2011). 

 

3.3 Begärslöshet  

  

Begäret har sin motsats i begärslöshet som på omnipotensens grund förnekar brist 

och förlust. På platsen för begäret finner man nu i stället förnekandet av 

verklighetens begränsning och en aldrig sinande upplevelse av tillfredsställande 

lycka och njutning. Det som eftersträvas är att återkomma till den ursprungliga 

tillvaron där allt fanns tillgängligt utan att behöva begära. Det enda som dock 

uppnås, är en tillvaro utan egentlig mening enbart baserad på korta ögonblick av 

undflyende tillfredsställelse. Detta tillbaka-strävande till ett ursprungligt tillstånd 

står i stark relation till dödsdriften som inte kommer att tas upp vidare i denna 

uppsats utan lämnas därhän.  

 

3.4 Narcissism och Lacans spegelstadium 

 

Narcissism är Freuds term för egenkärlek. Begreppet är hämtat från den grekiska 

mytologin om den unge Narcissos som i en vattenkälla förälskade sig i själv och 

tynade bort. I enlighet med libidoteorin skiljer Freud mellan primär- och sekundär 

narcissism där den förra beskrevs av Freud som jag-i-centrumperiod och myntade 

begreppet His majesty the baby (Sigrell, Svenska psykoanalytiska föreningens 

skriftserie, 2004). Den senare betecknar ett tillstånd där libidon dragits tillbaka 

från yttervärlden och in i jaget. Således uteblir objektladdningen till fördel för det 

egna jaget som eftersträvar identifikation med idealjaget. Enligt Freud bär vi alla 

en önskan att återvända till det primära tillstånd i livet som kan liknas vid barnets 

kärlekshistoria med livet. Genom upprättandet av ett idealt jag skapas möjlighet 

att behålla illusionen kring det grandiosa självet sådant det en gång var (Freud, 

2003). 

 

Lacan utgår från Freuds teori om narcissism men gör en skillnad mellan jagideal 

och idealjag vilka utgår från helt olika strukturer som får betydelse beträffande 

dominansen av skuld respektive skam. Jagidealet hamnar hos Lacan i den 

symboliska ordningen, som stödjer sig på språket. Det handlar om en neurotisk 

konflikt, alltså sekundärprocess med relaterande struktur där skulden är i 

dominans. Idealjaget däremot, förläggs till spegelstadiets imaginära ordning som 

stödjer sig på synen och utgörs av primärprocess. Med teorin om spegelstadiet 

omformulerade Lacan Freuds narcissismteori. Barnet träder in i detta stadium vid 

sex månaders ålder då det fortfarande är motoriskt hjälplöst och därför beroende 

av andra. Enligt Lacan är det i spegelstadiet som jaget i sin grundform uppstår. 
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Enligt Lacan skall spegelstadiet förstås som en bild av sig själv, en representation, 

som barnet (subjektet) antar. Ett imago där subjektet gör sig själv till ett objekt. 

Bilden av sig själv, representationen, blir en identifikation för subjektet, en 

ambivalent sådan präglad av igenkännande och misskännande, det vill säga bilden 

av sig själv är både korrekt och illusorisk (Evans, 2010). Det korrekta utgör bilden 

av kroppen som fullständig och det är denna bild som barnet identifierar sig med, 

introjicerar i sitt ego, samtidigt som det uppstår ett misskännande som handlar om 

barnets oförmåga att hantera sin kropp. Genom misskännandet uppstår skammen 

över det som upplevs ofullkomligt och bristfyllt.  

 

 

4 Tidigare forskning 

 

Utifrån de efterforskningar om vad som skrivits om ämnet för denna studie, tycks 

det inte finnas så mycket forskning. Däremot finns det en del undersökningar 

gjorda ur ett psykologiskt perspektiv beträffande det mänskliga livets villkor.  

 

Freud ägnade sig under många år åt psykoanalysens tillämpbarhet på andra 

områden än det mänskliga psyket i syfte att förstå bl a samhällets och kulturens 

uppkomst genom att studera människan som samhällsvarelse. Några av hans 

viktigaste bidrag, som tagits med här, är Vi vantrivs i kulturen (Freud, 2011) samt 

artikeln ”Bortom lustprincipen” (1995). Ett mer sentida bidrag står den 

amerikanske idéhistorikern Christoffer Lasch för då han tar avstamp i 

narcissismbegreppet och analyserar det nutida västerländska samhället i sin bok 

Den narcissistiska kulturen (1979). Ett annat sentida bidrag till förståelsen av 

samtidens kultur står författaren Carl Hamilton för med sin bok Det infantila 

samhället (2004) där han lyfter fram och diskuterar tendenser typiska för dagens 

samhälle. Denna bok är inte skriven utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, men då 

den klart belyser och utgör ett mycket viktigt bidrag för denna studie, har den 

ändå tagits med om än i liten omfattning.  

 

4.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 

I analysen av dagens västerländska samhälle utgår Lasch från begreppet narcissism 

då han skärskådar den nya typen av neuros som började framträda efter andra 

världskriget.  Genom att ha tagit del av ett otal dokument och andra skrifter som 

belyser vårt moderna samhälles efterkrigstid, har Lasch dragit sina egna slutsatser 

på område efter område av kulturen där verkligheten fått utgöra studieobjekt. 

Enligt Lasch befolkas inte längre analyssofforna av patienter som lider av hysteri 

utan av patienter vars problem mer handlar om tomhet och ångest. Den nutida 

patienten lider inte längre av skuld utan av ängslan i flykten från känslan. I sitt 

sökande efter mening och med krav om omedelbar behovstillfredsställelse levs 

livet i ett tillstånd av otillfredsställd åtrå. Enligt Lasch speglar det narcissistiska 

samhället kulturens nedvärdering av det förflutna och fattigdomen i narcissistens 
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inre liv vars utarmning följs av oförmåga att förankra behov i upplevelse av 

tillfredsställelse och förnöjsamhet.  

 

4.2 Erfarenhetsbaserade studier 

 

I sin bok Vi vantrivs i kulturen (2011) ställer Freud kulturens sätt att nå 

ångestreduktion i fokus och riktar sin kritik fram för allt mot de neurotiserande 

överkrav som till stor del den målhämmande yttervärlden bidrog till. Han menade 

att kulturen använde sig av sexualitetens måttlösa energier till att skapa det sociala 

kitt baserat på identifikation med fadern/ledaren i skapandet av samhällsvänliga 

medborgare. I den kultur Freud refererar till var det faderns uppgift att socialisera 

barnet till medborgare av kulturen. Barnet i sin tur internaliserade de levnadsregler 

som förmedlades via faderns fostran enligt de krav kulturen ställde om 

undertryckande av driftstillfredsställelse. Den tidens människors ofrånkomliga lott 

var skuldkänslor uppkomna ur omedvetna rötter vars infantila föreställningar 

handlat om hot och straff. Freud påtalar att just hot och straff utgör en viktig 

kraft i allt kulturskapande och att det har en fylogenetisk rot.  

 

Hamilton frågar sig vem som skall fostra ansvarskännande medborgare i en 

demokrati där barn inte längre får vara barn, där alla vill vara unga och ingen vill 

bli vuxen? Hamilton skildrar samtidens flykt från vuxenansvaret där föräldrar i 

kraft av sin vuxenhet inte längre är gränssättande ledare för den uppväxande 

generationen.  Hamilton menar att det är ett problem när vuxna till klädsel och 

beteende allt mer liknar sina barn och talar om föräldraideologi, en idé som bara 

rationaliserar de vuxnas önskningar. Barn behöver vuxna för att få vara barn men 

blir i stället utlämnade till att bli konsumtionsmedvetna små vuxna. 

 

 

5 Frågeställningar 

 

I enlighet med studiens syfte beträffande samtidens påverkan på människor med 

avseende på frågor rörande brist, begär och lidande, behöver följande frågeteman 

besvaras: 

   
o Hur ser den huvudsakliga patientproblematiken ut i dag hos en grupp 

psykoterapeuter i enskild verksamhet? 

  

o Utifrån psykoterapeuternas erfarenheter, vad anser de att 

patientproblematiken orsakas av? 
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6 Metod 

 

6.1 Undersökningsdeltagare 

 

Inför denna undersökning intervjuades fem stycken legitimerade psykoterapeuter, 

fyra kvinnor och en man, som alla är verksamma inom det psykodynamiska 

psykoterapifältet. Kriterier för urvalet var att intervjua legitimerade 

psykodynamiskt praktiserande psykoterapeuter med minst 10 års yrkeserfarenhet 

vilket kom yrkeserfarenhetsspannet att ligga mellan 10 år som minst och 30 år 

som mest. Tre av dem, två kvinnor och en man, arbetar på St Lukas mottagningen 

i Göteborg, de övriga två är privatpraktiserande psykoterapeuter som bedriver sin 

verksamhet i egen regi. De terapeuter som tillfrågades om deltagande i studien, 

har alla valts utifrån geografisk närhet samt att de tillfrågats utifrån år i yrket 

snarare än kön, där av obalansen i könsfördelningen. Att söka skillnader mellan 

könen beträffande de frågeteman som belyses får anses sakna betydelse. Inte 

heller har det lagts någon vikt beträffande terapeuternas akademiska 

grundutbildning då detta också får anses sakna avgörande betydelse för 

undersökningen.   

 

6.2 Undersökningsmetod 

    

Då syftet med studien är att undersöka samtidens patientproblematik och orsak 

därtill med hjälp av en grupp praktiserande psykoterapeuters subjektiva 

upplevelse, är metoden kvalitativ och ansatsen empiriskt hermeneutiskt 

fenomenologisk. I kvalitativ forskning eftersträvas ett öppet förhållningssätt till 

det som skall studeras (Eliasson, 1995). Av den anledningen har valet fallit på en 

muntlig metod, där intervjuaren styr så lite som möjligt, i förhoppning om att det 

skall ge det som eftersträvas. Metoden är relevant då: ”forskaren är intresserad av 

fenomen som redan inträffat, när fenomenen är av privat karaktär eller när forskaren av ett eller 

annat skäl inte kan studera fenomenen själv” (Halvorsen, 1992. S 85).  

 

6.3 Fenomenologi 

 

Av utrymmesskäl kommer här att ges en högst kortfattad och övergripande 

beskrivning av kärnan i fenomenologin som egentligen har många olika 

avgränsningar och riktningar. Fenomenologi som ämnesområde, handlar om 

förståelse av fenomen, det vill säga det en människa har tillgång till i sin livsvärld 

och som hon upplever. Utgångspunkten är att upplevelserna hos en människa 

alltid är riktade mot något, med andra ord att upplevelser är upplevelser av något. 

I en fenomenologisk forskningsstudie är utgångspunkten att något studeras 

förutsättningslöst. I syfte att så mycket som möjligt undgå påverkan på resultatet, 

gör sig forskaren ”blank”, det vill säga förförståelse och kringfakta sätts inom 

parentes. Reduktion av kringfakta och förförståelse, så att dessa inte kommer att 
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användas som utgångspunkt, syftar till att inte grumla forskarens objektiva blick 

(Halvorsen, 1992).  

 

6.4 Hermeneutik 

 

Hermeneutiken, är en tolkningslära som ”… handlar om att ge ett objekt en meningsfull 

innebörd.” (Allwood, 2010. S 98). Med andra ord; hur vi kan förstå något och skapa 

mening ur dess innebörd. Beroende på uttolkarens syfte och förförståelse, innebär 

en hermeneutisk ansats att uttolkandet kan ske utifrån en rad olika perspektiv, 

vilket denna studie är ett exempel på – det psykoanalytiska perspektivet. Vad 

forskaren eftersträvar i en hermeneutisk studie är att finna meningen hos objektet 

som studeras, t ex en text, som då utgör den meningsbärande strukturen. Precis 

som i stycket ovan är hermeneutiken ett område som här endast går att göra ett 

kortfattat övergripande nedslag i, utan att för den skull göra anspråk på att 

förklara dess helhet då det skulle hamna utanför ramen för uppsatsen.  

 

6.5 Datainsamlingsmetoder 

 

För att lyckas komma så nära den subjektiva upplevelsen som möjligt, föll valet på 

att göra ostrukturerade intervjuer där en samtalsliknande öppenhet fri från 

avgränsade frågeställningar eftersträvades. De frågeställningar som behöver 

belysas har här valts att kallas frågeteman eller bara teman. Informanterna inbjöds 

till att i samtalsform tala så fritt som möjligt om den subjektiva upplevelsen 

beträffande de teman som undersökningen avser. Vid intervjutillfället visste 

informanterna vilka frågeteman intervjun skulle beröra. På ett sätt som 

förhoppningsvis skall generera sådan information som behövs, har 

undersökningens teman formulerats för att kunna utforska det som är ämnet för 

studien och som önskas studeras på en fördjupad nivå.  

 

Efter att respektive intervjudeltagare tillfrågats och tackat ja till att delta i studien, 

fick de tillsänt sig ett brev (v g se bilaga 1) med information om forskaren, om 

varför denne vill intervjua dem samt information om de frågeteman som avses att 

undersöka. Därefter kontaktades de för att boka tid för intervju. Intervjuerna 

kunde sedan utföras med samtliga tillfrågade psykoterapeuter. Terapeuterna 

intervjuades i sina egna terapilokaler där intervjuerna spelades in digitalt. Längden 

på intervjuerna varierar mellan 30 och 45 minuter. 
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6.6 Bearbetningsmetoder 

 

Då fokus i studien är riktat mot den subjektiva upplevelsen är detta arbete således 

en kvalitativ studie som fordrar en fenomenologisk metod. Därför föll valet på 

EPP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological Method) som är en 

särskild fenomenologisk metod för psykologisk forskning.  

 

6.6.1 EPP-metoden 

 

EPP-metoden är utvecklad av Gunnar Karlsson, professor på psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet, samt psykolog och psykoanalytiker. 

Metoden särskiljer och lyfter fram ett materials meningsstruktur från själva 

fenomenet (Allwood, 2010). Syftet med denna metod är att utkristallisera de 

meningsbärande sammanhang i upplevelsefenomenen som i fallet med denna 

undersökning är psykoterapeuternas upplevelse av patienters problematik.  

 

EPP-metoden har fem steg. Här följer en kortfattad beskrivning av dem: 

 
1. Första steget innebär att förutsättningslöst sätta sig in i hela 

intervjumaterialet och därmed försöka uppnå en helhetsförståelse. 

2. Därefter delas intervjumaterialet in efter innebördssammanhang eller 

enheter. 

3. I detta steg bryts intervjumaterialet ner till mer allmänna kategorier genom 

ett renodlande av den fenomenologiska strukturen av fenomenet. 

4. Av materialanalysen görs en överskådlig sammanställning. 

5. Utifrån varje intervju har nu utkristalliserats i beskrivande form de 

specifika fenomen som ligger till grund för studien. Dessa jämförs med 

varandra på ett syntetiserande vis, så att en allmän beskrivning av 

fenomenet som sådant uppnås. 

 

6.7 Genomförande 

 

(1) I syfte att avkoda respondenterna, numrerades intervjumaterialet i steg 1-5, 

efter den ordning intervjuerna genomfördes. På så vis är det endast forskaren som 

vet vilken respondent som döljer sig bakom varje intervju. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av forskaren själv, varje suck, paus och tvekan 

nedtecknades där de två senare markerades med tre punkter. Att själv transkribera 

intervjumaterialet, ger ett unikt tillfälle att återuppleva och integrera intervjuerna i 

sin helhet, vilket också är en viktig del i den analysmetod som utvalts – EPP-
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metoden, vars steg härefter följdes. Att göra så ger automatiskt en känsla av helhet 

och sammanhang för materialets fem delar.  Efter utskrift och upprepad 

genomläsning fortskred arbetet. I intervjuns textmaterial markerades det som 

ansågs som utmärkande och kärnfullt, där det unikt fenomenologiska framträdde 

som senare skulle ligga till grund för tolkning.  

 

(2) Härefter ”lyftes” var och en intervjus ”kärnmarkering” över till ett nytt 

dokument som här kallas för Analys 1. Denna första analys syftar till att samla alla 

kärnmarkeringar som en sorts översiktlig förteckning och där varje kärnmening 

nedtecknades som fristående mening rad för rad. Samtidigt markerades efter varje 

mening från vilken intervju, 1-5, raden var hämtad. Förutom att kodmarkera 

meningarna, numrerades också alla meningar 1, 2, 3, osv  så att Analys I till slut 

hade 272 stycken markerade kärnmeningar listade. Genom att göra så 

underlättades nästa steg i analysarbetet om behov att gå tillbaka till kärnmaterialet 

skulle uppstå. Genom att göra Analys 1 fanns nu en förteckning av kärnmeningar 

som gjorde det möjligt att plocka ut de meningar där alla respondenterna uttryckt 

sig i någon mening sammanstrålande. Av de sammanstrålande meningarna gjordes 

allmänna kategorier som var och ett fick en egen färgmarkering. Det blev 13 

stycken kategorier – likadana, bekräftelse, ekonomiskt-paradigm, tid/längd, 

medicinskt- paradigm, brist, förnuft, lidande, begär, exhibitionism, (o)reflektion, 

söker för, lyckas.  

 

(3) Dessa 13 kategorier delades in i fyra teman/kategorier som ansågs utgöra 

undersökningens nyckelbegrepp. Dessa nyckelbegrepp är; Vad söker man för, vad 

terapeuten upplever som eventuell förändring (samhällets påverkan på 

patientproblematiken) under sin tid som verksam psykoterapeut, begär (samhällets 

avspegling i människorna) och hur man förhåller sig till lidande på temat brist. De fyra 

kategorierna användes sedan som analysstruktur i det som kom att kallas för 

Analys 2. 

 

(4 och 5) De fyra kategorierna fördes in som rubriker under vilka textmaterialet 

sedan samlades tillsammans med radnumrering samt respondentkod. Att 

sammanställa materialet nedbrutet i kategorier, möjliggjorde att på ett 

förhållandevis enkelt sätt överblicka respektive respondents upplevelser 

beträffande patientproblematiken. På beskrivet vis gick nu de specifika fenomen 

som utkristalliserats utifrån varje intervju, att jämföra och syntetisera. 

 

  

7 Forskningsetiska frågeställningar 

 

I all kommunikation mellan människor ligger en kommunikationsklyfta inbyggd 

(Holme, Solvang, 1997). Föreliggande studie som bygger på en tolkningsbaserad 

metod är inget undantag. Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv är det relevant att 

ställa frågan om materialet tolkats i överensstämmelse med varje respondents 
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uppfattning. Så vitt det går att bedöma har inga övriga etiska dilemman kunnat 

skönjas då samtliga intervjuade terapeuter gett sitt samtycke till att medverka i 

studien samt att gängse etik följts genom att avidentifiera informanterna. 

 

 

8 Resultat 

 

Validitet och reliabilitet: Har uppsatsen undersökt vad som var avsikten att 

undersöka och har den gjort det på ett tillförlitligt sätt? Så förutsättningslöst som 

möjligt i försök att låta närma sig det som är forskningsobjektet för 

undersökningen, måste samtidigt frågan ställas hur forskarens egen förförståelse 

påverkat? Svaret på frågan är att undersökningens resultat rimligen bör påverkas 

av forskarens egen uppfattning beträffande samtidens patientproblematik via sin 

subjektiva erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. I försök att 

begränsa forskarens påverkan under intervjuns gång minimerades 

frågeställningarna till endast tre teman att utgå från. Genom att göra så gavs 

respondenterna möjlighet att tala så fritt som möjligt kring dessa. Med hjälp av 

EPP-metoden tolkades informanternas upplevelser av den patientproblematik var 

och en av dem möter i sitt arbete. En anledning till att just denna metod valdes 

var för att komma åt psykoterapeuternas upplevelser och inte deras tolkningar, 

vilket är ytterligare ett sätt att försöka begränsa forskarens påverkan på resultatet. 

Trots att forskningsmaterialet är litet får det ändå betraktas som sannolikt att 

resultatet skulle blivit det samma om andra psykoterapeutiskt verksamma 

respondenter från Göteborgs stad utvalts. 

   

Materialet som erhållits genom att intervjua fem psykoterapeuter redovisas utifrån 

de kategoriteman som ovan beskrivs under punkt 3 i stycket Genomförande. Nedan 

följer en presentation av resultatet av intervjumaterialet så som det framträtt under 

arbetets gång. Redogörelsen presenteras utifrån respektive temakategori. I 

redogörelsen framläggs de nyckelbegrepp som utkristalliserats där terapeuternas 

utsagor sammanstrålat. I den mån fenomenen behövt belysas har de 

exemplifierats med hjälp av citat från intervjumaterialet. 

   

Vad söker man för. Nio olika anledningar till att söka psykoterapi framkom: 

Ångest, depressiva symptom, nedstämdhet, stress, psykosomatiska besvär, dålig 

självkänsla, sömnproblem, relationsproblem och identitetsproblematik. 

 

 Med undantag för att man uttryckte sin upplevelse på olika sätt var 

respondenternas upplevelse angående vad patienter söker terapi för, ganska 

samstämmig. Ingen av terapeuterna nämner alla de ovan stående orsakerna till att 

patienterna söker terapi men den åkomma som oftast nämndes var ångest och 

depressiva symptom/nedstämdhet, dålig självkänsla och relationsproblem. 

Samtliga respondenter upplevde det vanligt att det patienter söker hjälp för 

handlar om lidande p g a prestationskrav. Majoriteten av respondenterna tar upp 
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någonting på temat relation. Två av St Lukas-terapeuterna gav uttryck för en 

vanligt förekommande upplevelse att par söker hjälp p g a otrohet, att detta är ett 

fenomen som ökat på senare år. Ett annat tema på relation är att vi rör oss i detta 

globala tidevarv, speciellt unga människor och under en begränsad tid, över stora 

geografiska ytor vilket får till följd att vi lär känna människor i olika delar av landet 

eller världen. Man menar att de relationerna hindras från att fördjupas då man 

sällan stannar mer än ett år, ibland mindre, vilket får till följd att de talrika 

kontakter som knyts blir kontraproduktiva då rörligheten under begränsad tid 

omöjliggör djup vänskap och därför snarare bidrar till relationslöshet (avsaknad av 

djupare kontakt). Så här säger en av de privatpraktiserande respondenterna: 

 

 ”Förr (när man sökte terapi) var man mer fast i relationer, det fanns en familj att hålla på med, nu 

när målgruppen är yngre handlar det om det motsatta, att stanna kvar, knyta an.”  
 

Upplevelse av samhällelig förändring som skett under tiden som verksam 

terapeut (kulturell påverkan på patientproblematiken). Följande nyckelbegrepp 

framkom: Ekonomi, tid, medicinskt paradigm, individualism/nyliberalism, 

yta/ytlighet, öppenhet/gränslöshet och logik/förnuft. 

  

Samtliga terapeuter uttrycker sina upplevelser kring fenomen som ytlighet, att vara 

lyckad och att kunna prestera. Fyra respondenter anger att den största skillnaden 

mot när de började arbeta som psykoterapeuter, är att det nu är korta insatser som 

gäller. Terapeuterna på St Lukasmottagningen kopplar tidsaspekten till att det är 

vanligt att det finns en tredje part som betalar. I takt med att bidrag från 

kommuner och landsting samt att Dagmar-pengar tagits bort (kyrkan ger 

fortfarande bidrag till St Lukas psykoterapimottagning) så har det blivit vanligare 

att vissa patienter kan få ett begränsat antal samtal betalt av t ex arbetsgivaren eller 

på avtal med primärvården.  Om den ekonomiska ramen säger en respondent:  

 

”Det är den ekonomiska ramen som bestämmer. Det är inte någon professionell bedömning eller 

någon dialog omkring det utan pengar som styr och då försöker vi göra det bästa av situationen 

för den personen som kommer.”   

 

Majoriteten av de intervjuade terapeuterna från St Lukas nämner att de upplever 

att patienterna ofta har en önskan om att fortsätta i terapi för att förstå mer om 

sig själv även om tidsandan kräver kortare insatser inom ramen för vad allmänna 

medel kan räcka till. En respondent säger: 

 

”Det finns skillnad nu, det är mer kortare insatser, mycket symptombärande man skall fixa med 

genom quickfix. I psykodynamisk terapi är symptomet bärare av något.” 

 

Övergripande berättar samtliga terapeuter om en upplevelse av en 

samhällsförändring som gått från humanistiskt kollektiv till nyliberal individualism 

där var och en individ förväntas vara sin egen lyckas smed. Citat från två 

respondenter:  
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”Förr var det samhällsengagemangens tid, nu är det åt andra hållet.” 

 ”… det kollektivas värden nedrustas till förmån för sig-själv-grejer som höjs… Det är en mer 

individualistisk inriktning i samhället.” 

 

Vidare framkom också upplevelser av tidsandan som att det råder ett medicinskt 

paradigm. Om det medicinska paradigmet säger en respondent: 

 

 ”… vi är här för att förstå saker och ting och jag har fortfarande den inställningen men de vi har 

avtal med xxx, skickar ju sina patienter hit för att dom skall botas… Man skall ge ett piller… man 

möter inte med öppna öron (hos vårdgivaren) utan det biologiseras.”   

 

Här är ett annat exempel på det medicinska paradigmet när det gäller att förklara 

psykiskt lidande och att begrepp som evidens, logik och kontroll upphöjs som 

ideal:  

 

”… vi lever i hjärnans tidsålder… och att människor mycket relaterar till sitt tänkande… att det 

blir ett krav att kunna tänka och därmed hantera sina svårigheter genom att tänka. Inte att man 

kanske pratar om sitt lidande utifrån… jaa, ett lidande utifrån en upplevelse…” 

  

Samtliga av de intervjuade terapeuterna ger också uttryck för upplevelsen av att 

det i den rådande tidsandan finns ett budskap som säger människor att allt är 

möjligt och att man kan bli det man vill. Kring denna allt-är-möjligt-tendens 

uttrycker sig informanterna med ord som gränslöshet, perverterad tillvaro, 

exhibitionistiskt samhälle. Följande citat exemplifierar:  

 

”Förr fanns en gräns för vad som är normalt och onormalt. Idag får det inte finnas förbud, det är 

utjämnheterna… vi vill ha mer lagar för det är moraluppluckring.” 

 

”(samtiden är) visionslös”,  ”... att sträva mot ett ideal eller en dröm som ligger i framtiden står inte 

så högt i status idag”,  ”Det är här och nu och framåt som gäller.” 
 
Samhällets avspegling i människorna på temat begär. Nyckelbegreppen här 

är: Lycka/lyckad kontra misslyckad, vilsenhet, ohämmad och gränslös. 

  

Här pekar undersökningsresultatet ensidigt på samma sak – värdet som människa 

tycks idag vara individorienterat och socialt betingat. Det tycks ständigt pågå ett 

sökande efter lycka:  

 

”… behöver bara komma på hur man skall göra, det är ett må-bra-tänk eller smärtfrihet genom att 

skaffa sig något eller tjäna mer pengar”. 

  

Det finns en rädsla för att inte duga alternativt en rädsla för att inte göra rätt val 

eller att inte vara tillräcklig. Respondenterna talar om samtiden som förytligad: 
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”…(det är) utifrån och in… det är en utseende- och ytfixering, man har gått från djupet till ytan.”  
 

En annan respondent säger:  

 

”Detta är typiskt – man måste hela tiden vara igång, man får inte lov att bli gammal och trött…”  

 ”alla ungdomar idag skall resa jorden runt, ha alla examina och de skall ha ett jobb som ger 

mycket pengar och de skall vara vackra, inte för tjocka och inte för smala.” 

 

 En av terapeuterna talar om samtiden som en perverterad tillvaro: 

 

 ”… vi skall bara glida runt, ta bort energitjuvar. Utplåna skillnader, det får inte finnas skillnader 

mellan könen, i biologin som ålder mellan generationer.”  
 

… och kopplar ihop upplevelsen av gränslöshet med påverkan av 

reklambudskapen:  

 

”… du gör som du vill, gränslöshet, jag tar det jag vill ha. Det åtråvärda vill jag ha till varje pris, det 

är det det går ut på men det går inte ut på att skapa en relation.” 

 

Enligt vad respondenterna säger så signaleras en viss sorts livsstil där man vill bli 

bekräftad efter något, att man äger något, inte bara något materiellt utan även 

sådan som t ex popularitet. Särskilt tycks man vara intresserad av att få kontakt via 

koder som varumärke och att det blir en sorts inträdesbiljett till att vara någon att 

räkna med: 

  

 ”Man vill fota sitt värde i andra viktiga.”  
 

Enligt vad respondenterna erfaret så jagar människor framgång – att lyckas.  

Eftersom tidsandan (samhällsandan) basunerar ut att allt är möjligt, så faller 

konsekvensen av gjorda val och uppnådda resultat ensidigt på den enskilde själv. 

Så här säger en av de privatpraktiserande respondenterna: 

  

”Människor har tagit in att ditt liv blir utifrån hur du lever och hur du tar hand om dig och dina 

nära… du blir vad du själv arrangerar med ditt liv och blir det inte bra så är det i någon mening 

orsakat av dig själv…”   

 

Som konsekvens följer alltså: att misslyckas blir den enskildes eget fel: 

 

”Vreden, besvikelsen över att det inte blev som det var tänkt har ingen mottagare längre utan det 

är den enskilde själv. Förr var det samhället som var mottagaren.” 

 

Utifrån respondenternas samlade och uttalade upplevelser, kan det tolkas som att 

det finns en rådande uppfattning att det i någon mening finns en sanning i 

betydelsen rätt och fel. Materialet, som enbart bygger på respondenternas 

uttalande utifrån sin upplevda erfarenhet kring patienters problematik, visar att det 
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tycks finnas en tidstypisk vilsenhet hos människor. Respondenterna talar om 

vilsenheten utifrån identitet, utifrån behov, utifrån relationer och anknytning: 

 

 ”En vilsenhet kring vem jag är, vart är jag på väg, var har jag varit”. ”Var är mina behov och hur 

kan de uttryckas eller måste jag göra våld för att ge uttryck för dem och skita i min nästa… Det 

finns en brist på att bli speglad från början för man vet inte hur man uttrycker ett behov.”  
 

Samma respondent tycker sig se en koppling till tidsandan och menar att föräldrar, 

som också står under påverkan av den rådande tidsandan, är så upptagna med 

annat, karriär t ex: 

 

 ”(Att) samhällsutvecklingen får inverkan på anknytningen… barnen blir övergivna.”  
 

 

Så här säger en annan av respondenterna: 

  

”Större stress och ångest… otillräcklighetskänslor, det är många människor som beskriver det. Jag 

räcker inte till, jag är värdelös, jag klarar inte detta, jag måste… kunna mer, veta mer, vara vackrare, 

vara starkare, hinna mer osv.”  
 

En av respondenterna gör en koppling mellan längtan att veta mer om sig själv 

och intresset för talkshows och biografier och säger så här: 

 

 ”... att ta del av andra tror jag står för en längtan att också veta mer om sig själv… skiljer mellan 

reality- och talkshows, den första är ett agerande runt det betraktaren får skapa en egen förståelse 

runt medan den andra är ett redan mentaliserat berättande som åhöraren får ta del av. Det är 

symboliseringen som saknas i den första, som är det viktiga och som vi söker och som har 

möjlighet att skapa meningsfullhet.” 

 

Hur man förhåller sig till lidande på temat brist. Här är resultatet mycket 

entydigt: Brist liksom lidande får inte finnas. Brist måste fyllas igen eller 

överbryggas på något sätt. Ett annat nyckelbegrepp som det talades mycket om är 

behov. Citat som jag tycker visar på upplevelser av hur människor förhåller sig till 

och hanterar lidande som kommer av upplevelsen av ofullkomlighet:   

 

”Generellt finns en föreställning att lidande skall raderas, det fula skall bort, döden skall bort, 

åldrandet får inte finnas…”  

 

En respondent tänker sig att det finns två kategorier av lidande människor:    

 

”de som fått lida alldeles för länge, som inte fått hjälp, kanske sökt men inte fått den hjälp de 

behöver och de som är livrädda för sin känsla…” 

 

Respondenten menar att det hos den senare kategorin personer finns en: 
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 ”… naiv tro på att man hela tiden skall må bra… ser inte lidandet som en del av livet, betraktar 

lidandet som onaturligt. I den här perfekta världen som man skall ha när man är lyckad är lidandet 

inte inkluderat.”  

 

och fortsätter med att hon upplever att människor kan: 

 

 ”… blanda ihop lycka med att vara lyckad.” 

 

Två av respondenterna från St Lukas talar om sin upplevelse av att det hos 

människor, enligt rådande tidsanda, är viktigt att vara likadana och att man inte 

duger om man inte är likadan: 

 

 ”… får inte finnas skillnader för då är det fel på mig.”  
 

Här är det som är ”fel” ett uttryck för bristen som inte får finnas för att den utgör 

en källa till lidande, att man inte är tillräcklig eller fullkomlig i något avseende. En 

av de privatpraktiserande respondenterna uttrycker att: 

 

 ”… människan idag är mer på en behovsnivå.” 

  

Samma respondent gör skillnad mot begärsnivå på följande sätt och utvecklar sitt 

resonemang: 

 

 ”… begäret är att kunna följa en lust, att kunna hänge sig åt någonting, då måste man ha tillgång 

till känslolivet… begärsnivå med neurotisk nivå som har tillgång till lidande och till njutning.”   
 

Så här säger en av respondenterna från St Lukas om behov: 

 

 ”Konsumera är en kompensation, byter ett behov mot ett annat, vid känslan av att vara 

otillfredsställd när man inte blir bekräftad, tillfreds, nöjd med sin tillvaro… tror att orala behov 

kommer i stället för andra behov… fyller ut tomrummet.” 

 

Samma respondent upplever att missbruksproblemen ökar i samhället. Inte heller 

vill vi vara i stillhet nära de inre känslorna. Så här säger en av de 

privatpraktiserande respondenterna: 

 

 ”Varje dag skall vara en fest, man har svårt för att ha tråkigt.” 

 

En annan av respondenterna från St Lukas säger sig uppleva att människor: 

 

 ”… vill inte offra eller lida… samspela i en gemenskap som handlar om att stå tillbaka eller måste 

ge avkall på det egna, det är främmande (och menar att) vi kan inte mentalisera det på ett bra 

sätt… (vill) bli av med lidandet så fort som möjligt.”   
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9 Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur den huvudsakliga 

patientproblematiken ser ut hos en grupp psykoterapeuter i enskild verksamhet, 

samt vad patientproblematiken kan tänkas vara orsakad av. I enlighet med 

studiens syfte följer nu en diskussion kring det intervjumaterial som erhållits efter 

att ha intervjuat fem legitimerade psykoterapeuter. I syfte att försöka åskådliggöra 

samtidens fenomen kommer fram för allt Freuds tankar om kulturen att användas 

och utifrån dessa görs kopplingar till Lacan  

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Datainsamlingsmetoden, som i detta fall är intervjuer med frågor av öppen 

karaktär, valdes utifrån att den kvalitativa intervjun som forskningsmetod ger 

tillträde till människors levda erfarenheter. Frågorna har kommit att kallas för 

teman rörande områdena: upplevelse av dagens patientproblematik, upplevelse av 

förändring beträffande lidande och upplevelse av orsak till lidandet. Genom att 

skapa tre frågeteman att tala utifrån, anses härigenom skapats utrymme för 

informanternas upplevelse att fritt få framträda. Informanterna inbjöds härgenom 

att ta upp det som kändes viktigt.  Kritiskt finns anledning att ställa frågan om 

relevant formulering valts för problemställningen och som övergripande lyder: 

”Hur ser den huvudsakliga patientproblematiken ut i dag hos en grupp psykoterapeuter i 

enskild verksamhet?” Formuleringen får anses relevant. I enlighet med EPP-

metoden har utgångspunkten varit hur informanten meningsbestämmer det frågan 

gäller och därmed det studerade fenomenet i fråga. Med begränsade frågor har 

forskaren haft en mindre framträdande roll i försök att begränsa påverkan på 

informanten. Detta har varit ett sätt att försöka balanser spänningsfältet mellan 

förförståelse och förutsättningslös öppenhet.  

 

Om metodens styrka ligger i dess intresse att säga något om det generella snarare 

än det individuella får det samtidigt anses vara dess svaga punkt. För att kunna 

förstå någon annan människa använder sig forskaren av sina egna erfarenheter 

och på så vis är forskaren sitt eget forskningsverktyg. Frågan är då i hur stor 

utsträckning det går att sätta den egna förförståelsen inom parentes? EPP-

metoden får också anses vara en tämligen avancerad och tidskrävande metod som 

fordrar kunskap i fenomenologi. Detta antagande gör det befogat att reflektera 

kring metodens tillämpbarhet vid ett första-gångs-användande, har den använts på 

rätt sätt? 

    

Det går aldrig att få någon garanti för att materialet som tolkats stämmer överens 

med informantens upplevelse och uppfattning. Inte heller finns någon garanti att 

materialet förmedlar den förståelse som skapats kring fenomenet i fråga till 

läsaren. Det finns säkert andra metoder som också lämpat sig väl för studien men 

de har inte undersökts då EPP-metoden får anses lämpa sig tillräckligt väl för 
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denna undersöknings syfte. Då föreliggande undersökning bygger på få 

respondenter, endast fem, är det relevant att ställa frågan hur resultatet skulle 

påverkats med fler respondenter. Likaså hur resultatet blivit om respondenter från 

psykoterapimottagningar på landsbygden utvalts. Om andra kategoriteman utvalts, 

hur hade resultatet då utfallit? 

 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Av det material som erhållits genom att intervjua fem legitimerade terapeuter 

tycks tydligt gå att urskilja tre skäl till patienters lidande: 

  

 Begärslöshet 

 Relationslöshet 

 Prestationskrav   

Lika tydligt tycks det gå att urskilja två sätt varpå människor försöker bemästra sitt 

lidande: 

  

 Man tilldelar sig en illusorisk föreställning i form av idealjag 

 Gör sitt värde socialt betingat 

 ”Varje samhälle försöker lösa barndomens universella kriser – traumat efter skilsmässan från 

modern, fruktan att bli övergiven, smärtan att konkurrera med andra om moderns kärlek – på 

sitt eget vis…” (Lasch, 1979). 

 

Freud behandlade patienter som led av de välkända neuroserna: hysteri, 

tvångsneuros och fobi (P-M Johansson, 1988). Kardinalfrågan i detta arbete var 

att förstå hur patientens omedvetna och konfliktfyllda önskningar lett till en 

smärtsam återvändsgränd beroende på förbudet och gränsen som orsakade dem 

lidande. Förbudet och gränsen handlade om sexualitet och aggressivitet som inte 

fick levas ut utan därför återvände i form av symptom och skuld, det vill säga, det 

bortträngdas återkomst. Flertalet av de patienter som i dag söker psykoterapi, 

kommer inte för att förstå något om hur platsen som givits dem vållat problem, 

utan för att försöka hitta en plats och få en uppfattning om varför förbudet finns 

och vad gränsen tjänar till. Utifrån intervjumaterialet är symptombilden hos 

patienterna fokuserad kring depression, ångest och tomhet. Detta förbundet med 

en gränslöshet och ohejdad narcissism, i sin tur ledande till destruktivitet, 

alienation och ytlighet.  

 

Utifrån intervjumaterialet uppger respondenterna att de människor som idag söker 

terapeutisk hjälp, påfallande ofta mäter sitt eget värde i andras. Det är den nya 

livsstilen, den konkurrenspräglade individualismens kultur. Facebook är ett av 

många forum där man marknadsför sig själv och mäter sig med andra. Man 

signalerar en livsstil och konsumtionen av märkesvaror blir inträdesbiljetten till en 
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plats där man är någon att räkna med. En respondent uttryckte att man blir sitt 

eget varumärke, det handlar om yta − utifrån och in. Att bli sitt eget varumärke 

säger Carl Hamilton (2004) är shoppingens högre syfte. I enlighet med vad 

resultatet visar, får individen förlita sig på sitt värde i vad hon utåt sett lyckats 

uppnå, det vill säga, hennes värde som människa är socialt betingat. I vår kultur 

värnar människor sin självbild och självkänsla genom att köpa sig en stark 

identitet. I en konkurrenspräglad individualistisk kultur riskerar personliga 

relationer att bli tomma och innehållslösa. Några respondenter upplevde 

relationsproblem som orsak till lidande och att otroheten i parrelationer ökar.  I 

det absoluta bejakandet av individuell tillfredsställelse blir människor till objekt för 

varandra snarare än subjekt. Kravet på perfektion gäller även kärleken som en 

aldrig sinande källa till bekräftelse och njutning.  

 

I psykoanalytisk och lacaniansk mening skapar det narcissistiska systemet, med 

hjälp av det imaginärt illusoriska, en identifikatorisk bild av sig själv som det ideala 

jaget där bristen förnekas och där självet uppfattar sig som fullkomligt 

(Boothby,1991). Den illusoriska bildbekräftelsen från andra blir viktig då dessa 

andra skall bekräfta för subjektet att bilden är sann. Verkligheten förställs i ett 

illusoriskt skimmer så den stämmer med den egna bilden av självet och blir till ett 

imago (Lacan, 2002). I stället för det ersättningsobjekt som måste till för att 

bristen skall erkännas, fyller man bristen med den imaginära bilden av sig själv och 

strävar mot det unika i ett omedvetet försök att återvända till det som gått förlorat 

(Reeder, Sjöholm, Zivkovic, 2000). I njutandet, som bekräftelsen av den 

illusoriska bilden ger, upplevs tillfredsställelse och känslan av brist är långt borta. 

Men det är en relativt kortvarig tillfredsställelse som snabbt kräver ny bekräftelse: 

”(vi) Lockas av drömmar om tillfredsställelse som aldrig nås, reklam om konsumtion - det är 

kortsiktigt”(citat respondentmaterialet). Typiskt för vår samtid är att täcka över, 

fylla, bristen genom att konsumera, som en väg bort från lidandet: ”Generellt finns 

en föreställning att lidande skall raderas, det fula skall bort, döden skall bort, åldrandet får inte 

finnas… ” (citatet respondentmaterialet). Strävan efter evig ungdom är ett samtida 

ideal. Enligt Carl Hamilton vill vi förbli unga därför att vuxenheten innebär att 

man åldras och blir gammal (2004). Vad vi egentligen vägrar att befatta oss med är 

döden som förnekas. 

 

Människan är ändlig, ensam och ofullkomlig i sitt vara. Som sådan är hon tvingad 

att leva sin brist på tre nivåer: Biologiskt föds hon prematur som på ett psykologiskt 

plan gör henne beroende av den andre. Existentiellt sett måste hon själv fylla sitt liv 

med mening. Detta, människans predikament, har många filosofer, som Sartre, 

uttryckt sig kring: ”… vi med existentialism menar en lära (doctrine) som gör människolivet 

möjligt att leva…” (2002, sid 7). Andra talar om människolivet som en oupphörlig 

saknad av vara och med ett ständigt otillfredsställt begär. Bristen uppstår när vi 

föds och får sedan sin återupprepning i samband med avvänjningen. Det som 

alltså uppstår är förlusten av ett åtrått objekt som enligt Freud (2011) är 

modersbröstet. Han säger att jaget därmed ställs inför ett objekt utanför självet 

och att detta ”utanför” ger oundvikliga olust- och smärtförnimmelser som 
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lustprincipen kräver skall undvikas. Bristen är alltså det som förlorats, ett hål, ett 

gap efter det som för alltid är förlorat men som måste fyllas med något. I 

samband härmed uppstår drivkraften att återupprätta helheten. Neurosen är ett 

exempel på försöket att återskapa det ursprungliga och fylla gapet (Lacan, 1998). 

Den existentialistiska uppfattningen, som Sartre representerar, säger: ”… 

människan… blir vad hon skapat sig själv till… Människan är helt enkelt, inte blott sådan 

hon själv uppfattar sig utan sådan hon vill vara” (2002, sid 12).  

 

I alla tider - varje epok, varje kultur, varje samhälle - har alla och en var haft sina 

tidstypiska förfaranden i syfte att uppnå ångestreduktion. Vår kultur, som av 

Christopher Lasch (1979) beskrivs som narcissistisk, frambringar narcissistisk 

problematik men mer som en samhällssjukdom än som en sjukdom hos individen 

som idag inte alls tycks lida av bortträngning, utan av frihet (föreläsning 111006, P 

Jansson). Ett samhälle präglat av en narcissistisk kultur för med sig en 

individualistisk livssyn och som sådan blir den inte oproblematisk varken för 

individen som får leva den eller för samhället.  I intervjumaterialet ger flera av de 

intervjuade terapeuterna uttryck för att samhället inte längre präglas av ett 

samhällsengagemang för det kollektivas bästa, utan att det råder en mer 

individualistiskt nyliberal inriktning. I kölvattnet följer att begrepp som 

självbestämmande och autonomi upphöjs till något självklart och eftersträvansvärt 

medan solidaritetens värnande omtanke tonas ned.  

 

På samhällsengagemangets tid, var det samhället som blev måltavlan för 

människors kritik och missnöje. Nu är det den enskilda människan som är 

måltavlan för kulturens ensidiga fordran på individen att utstaka en väg för sig och 

fylla livet med mening. Det framkom tydligt vid respondentintervjuerna att om 

hon inte klarar det har hon bara sig själv att skylla. Lika mycket som friheten 

innebär individuella möjligheter är den paradoxalt nog också hindrande då den ger 

ett bedrägligt sken av möjligheten till fulländning. Strävan efter fulländning är 

förnekandet av det som är vårt mänskliga predikament - bristen. På bekostnad av 

begäret förnekas bristen och lidandet som förnekelsen ger upphov till. Till följd 

där av träder individen in i begärslösheten som till sin natur är gränslös. 

Respondenterna berättar att samtidsandan danar människor till att tro att allt är 

möjligt, att det går att bli vad man vill och att man kan göra vad man vill: ”Större 

stress och ångest… otillräcklighetskänslor, det är många människor som beskriver det. Jag 

räcker inte till, jag är värdelös, jag klarar inte detta, jag måste… kunna mer, veta mer, vara 

vackrare, vara starkare, hinna mer osv.”. I takt med att gränsen för vad som är möjligt 

flyttas, ökar också kravet på individen att uppnå något med sitt liv. 

  

Enligt Lacan bär språket kulturen via det omedvetna som enligt honom är 

strukturerat som ett språk (Reeder, sjöholm, Zivkovic, 2000). Följden är en kultur 

som klamrar sig fast vid en imaginär idealbild av fullkomlighet och resultatet blir 

att livet levs utifrån begärslöshet snarare än av begär. Med hjälp av ett citat från 

intervjumaterialet kan begärslösheten exemplifieras: ”Stå inte ut - köp och går inte det 

- ta”. Citatet vittnar om en inneboende gränslöshet och omedelbar 
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behovstillfredsställelse som inte rymmer någon längtan. Bristen som oundvikligen 

för med sig ett lidande accepteras inte utan förnekas. Genom att upprätthålla en 

grundläggande bortträngning av brist, motsvarar vi vår kulturs krav på 

undertryckande av begäret, det vill säga, vi vill inte acceptera livet som 

ofullkomligt och begränsande. Samtliga av de intervjuade terapeuterna berättar 

om detta fenomen hos sina patienter, ett citat får exemplifiera: ” I den här perfekta 

världen som man skall ha när man är lyckad är lidandet inte inkluderat.”.  Det existerar en 

kulturell rädsla för att inte leva upp till den införlivade bilden av fullkomlighet och 

lycka som hos individen blir ångestskapande. I syfte att uppnå ångestreduktion 

försöker vi i enlighet med lustprincipen skapa oss njutning och lycka men Freud 

säger:  ”… att människan skall vara lycklig inte finns med i planen för skapelsen.” (Freud, 

2011). Vidare konstaterar Freud att vi aldrig kan få allt vi begär och att lyckan mer 

är en fråga för den individuella libidoekonomin. När begäret inte är etablerat, 

träder på platsen för begäret in ett krav på en aldrig sinande källa till njutning. Den 

narcissistiskt strukturerade individen, säger Freud, söker sin tillfredsställelse i de 

egna inre själsliga processerna (a.a). I en tid då allt är möjligt finns ingen acceptans 

för begränsning då den upplevs som ofullkomlighet. Som sådan blir den ett hot i 

njutandet av den narcissistiska illusionens fulländning.  

 

När gränsen och förbudet inte längre finns som en trygghetsskapande instans och  

samhället tjänat ut som härbärgeringsapparat, är det individen som får lasta sig 

själv med sitt kritiska missnöje: ”Förr fanns en gräns för vad som är normalt och 

onormalt” (citat respondentmaterialet). När möjligheten till stödberoende i form av 

samhällsengagemang och tro upphör blir samhället så att säga ett visionslöst 

samhälle och människan har bara att lita till sig själv och det uppstår: ”En vilsenhet 

kring vem jag är, vart är jag på väg, var har jag varit?” (citat respondentmaterialet). I en 

kultur som hyser så lite intresse för det förflutnas värdegrund, tappar individen sin 

förankring och rycks därmed ur sin historia. Enligt Freud utgör gudstron en 

infantil förebild, ett stödberoende sprunget ur barnets skräckfyllda upplevelse av 

hjälplöshet (Freud, 2011). I den gudomliga försynens välvillighet stillas ångesten 

inför livets faror och erbjuder försvar mot naturens, som den egna kroppen är en 

del av, och ödets övermakt likväl som mot de skador den mänskliga 

samfälligheten kan tillfoga. I den kristna kulturens sätt att nå ångestreduktion 

handlar tron om en överlägsen intelligens avsikter som styr alla händelser i 

världen. Döden är då inte förintelse utan början på en högre existensform, där allt 

gott får sin lön och det onda sitt straff.  

 

I undersökningsmaterialet framkom också att vår samtid lyder under ett 

medicinskt paradigm. Det mänskliga lidandet biologiseras och lidande skall botas, 

ofta med hjälp av piller (Reeder, 2010). I vårt sekulariserade och individualistiska 

tidevarv förefaller evidens och kontroll vara de allenast yttre trygghetsinstanser 

man har att lita till. Tillsammans med logik och förnuft är de, i enlighet med 

undersökningens resultat, viktiga parametrar att mäta samtidens ideal med som är 

kontroll, förnuft och lycka som i lyckad: ”… idé om att bara man är logisk och rationell 

och så rätt metod så klarar man av det… hur skall jag tänka?” (citat från 
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intervjumaterialet). När allt skall gå att förklara och förutse sitter vetandet i 

högsätet. Det oförklarliga får inget erkännande då det dunkla är en 

ångestskapande påminnelse om den mänskliga existensens ofullkomlighet. En 

respondent uttrycker att vi idag har anammat psykiatrins synsätt med diagnoser så 

att det mer framstår som en mänsklig rättighet att få sin diagnos. Som sådan blir 

lidandet benämnt i diagnosen i stället för varande ett uttryck för det mänskligas 

existentiella predikament. Diagnosen blir flyktvägen som skall fylla den mänskliga 

själen så att hon ensam slipper vara där själv och på så vis undkomma lidandets 

smärta. I undersökningsmaterialet ges uttryck för att det finns en naiv tro på att 

man alltid skall kunna må bra. En sådan tro är ett exempel på hur samtiden 

patologiserar lidandet, i biologins tjänst, så att lidandet exkluderas från livet som 

en naturligt ingående del.  Vi har vant oss vid att det är onaturligt att lida brist, 

varför lida när man kan må bra – ta ett piller!  

 

”Accepterandet av en oåterkallelig förlust leder människan till en annan scen och till en värld av 

representation.” (Fahlke & Johansson, 2007). Det finns en avgörande skillnad mellan 

Freud och Lacan som ligger i betydelsen av språket. Via språket förs individen in i 

det symboliska som är en förutsättning för den inre livsvärlden och dess 

föreställningar kring det egna jaget, sexualiteten och döden. För Lacan är språket, 

som ger struktur åt det omedvetna, också bärare av kulturen och historien. Med 

stöd i språket kan individen skapa sig ett symboliskt tänkande som hjälper henne 

att etablera ett avstånd till sin obearbetade verklighet som hon därigenom kan ta 

sig an (Fahlke & Johansson, 2007). Via språket kommer individen att leva i en 

språklig gemenskap med andra, där dialogen för henne bort från blickens (det 

imaginära stöds av synen) orealistiska övermakt (Lacan 1998).  Så länge ett 

symboliskt ersättningsobjekt saknas, tvingas individen att leva i 

begärslöshet. Då ersättningsobjektet inträder, har symbolen (via språket) dödat 

tinget och förändrat individens förhållande till bristen med en accepterande syn på 

sig själv, sin ensamhet och dödlighet som följd. När individen träder in i begäret 

inträder också möjligheten att försonas med vissheten om att hon alltid kommer 

att begära mer än hon kan få, både av sig själv och andra. Då först blir det möjligt 

för henne att ta sig an den existentiella frågan om Vem är jag och livet får en 

annan mening i förhållande till döden.   

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Från början fanns tanken att skriva om dödssynderna och göra kopplingar till 

Dante Alighieris ”Den gudomliga komedin” men då detta skulle visa sig svårt att 

förverkliga inom ramen för detta arbete, får den uppsatsen skrivas en annan gång. 

Därför är ett förslag till fortsatt forskning att följa upp sekulariseringens 

konsekvenser och där ställa budorden mot dödssynderna. Av utrymmesskäl fick 

även tanken på att studera dödsdriftens destruktiva verkan i förhållande till 

upprepningstvånget och önskan att återvända till det som gått förlorat skjutas på 

framtiden. Likafullt är det ändå ett intressant ämne för vidare forskning. Då 

respondenterna i undersökningen uttryckte att det nu mer är kortare insatser som 



 
 

22 
(24) 

 

 

gäller, skulle ytterligare ett annat uppslag för vidare forskning vara att undersöka 

korttidsterapiernas långsiktiga verkan jämfört med längre terapier. Som ett sista 

förslag till fortsatt forskning skulle vara att med samma frågeställning som i 

föreliggande undersökning, studera eventuella resultatskillnader mellan landsbygd 

och storstad.     
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11 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor inför C-uppsats 

 

Jag heter Maude Andersson och är under utbildning till psykoterapeut på St Lukas 

i Göteborg. Då jag är inne på mitt andra år av utbildningens tre, medför det att jag 

just nu står inför uppsatsskrivande och det är med anledning av det som jag 

kontaktar dig. Följande skriver jag till dig som en förberedelse tänkt att underlätta 

för dig att förstå vad det är intervjusituationen kommer att handla om. 

   

I syfte att försöka få svar på det som är mitt forskningsämne, har jag valt att 

intervjua verksamma psykoterapeuter och skulle behöva din hjälp med min 

frågeställning som lyder:  

 

Om patienterna på Freuds tid främst led av neurotiska besvär, vad lider de 

då av idag? Hur ser den huvudsakliga patientproblematiken ut i dag på 

våra psykoterapimottagningar? 

 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja tala med dig om dina erfarenheter 

som psykoterapeut beträffande patienters lidande. Jag har tänkt mig 

intervjusituationen som ett öppet samtal mellan dig och mig där vi kommer att 

röra oss kring följande teman: 

 

 De patienter som söker psykoterapi idag, vad upplever du att dagens 

patienter oftast lider av? Finns det något typiskt? 

 Ser du någon skillnad mellan det lidande/problematik du mötte då du 

började arbeta som psykoterapeut och det lidande/problematik som du 

möter på mottagningen idag? 

 Vad upplever du orsaka dagens patienters problem? 

 

Jag kommer att kontakta dig för att boka tid för intervju som jag hoppas vi kan få 

gjort så snart som möjligt. Tack på förhand. 

 

Maude Andersson 

Student på St Lukas psykoterapeututbildning 


