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Sammanfattning/abstract 

 

Inledning: Eftersom den psykodynamiska psykoterapin har kraftig konkurrens 

från andra terapiformer, samtidigt som kraven på effektivitet, snabbhet och 

evidens från hälso- och sjukvårdsetablissemanget är starka, är det viktigt att som 

psykodynamiker delta i diskursen kring den psykodynamiska psykoterapins 

vetenskapsteoretiska status. Hur kan man karakterisera den psykodynamiska 

psykoterapin om den dels inte är identisk med psykoanalys, dels heller inte 

automatiskt kan inordnas i det medicinsk-biologiska paradigmet?  

Uppsatsen har som syfte att definiera och undersöka om psykodynamisk 

psykoterapi kan betraktas som behandling och/eller en moralisk etisk praxis. 

 

Frågeställningar: Psykodynamisk psykoterapi – är den en egen 

humanvetenskap? Hur kan man definiera och se på behandling och 

behandlingsmål i den psykodynamiska psykoterapin? 

 

Metod: Litteraturstudie med en hermeneutisk ansats  

 

Resultat: Det finns olika sätt att se på den psykodynamiska psykoterapin när det 

gäller dess vetenskaplighet. Frågan om psykodynamisk psykoterapi är behandling i 

gängse medicinsk bemärkelse, har heller inget enkelt entydigt svar. Till synen på 

behandling hör också målet med densamma. Hur man betraktar 

behandlingsfrågan blir också vägledande för hur man ser på behandlingsmålet.  

En skiljelinje går mellan uppfattningen om den psykodynamiska psykoterapin som 

vetenskap och/eller teknik. Diskussionen om psykodynamisk psykoterapi är en 

vetenskap eller flera, har betydelse för dess ställning i den vetenskapliga världen.  

 

Diskussion: Valet av litteraturstudie som metod avgjordes på grundval 

uppsatsens syfte och karaktär.  

Det är möjligt att se den psykodynamiska psykoterapin i annat vetenskapligt ljus 

än det positivistiska t.ex. fenomenologiskt och hermeneutiskt. Psykodynamisk 

psykoterapi kan ses både som en vetenskap och en teknik samt som en etisk 

verksamhetspraxis. Slutsatsen för uppsatsarbetet är att man kan se på den 

psykodynamiska psykoterapin som en moralisk, etisk behandlingsmetod som med 

både hermeneutiska och fenomenologiska metoder/tekniker söker uppnå inre 

frihet, självkännedom och ansvarstagande för medvetnare livsval hos subjektet. 

Behandlingsmålet blir då att minska neurotiskt och annat lidande hos subjektet 

samtidigt som lidandets omedvetna ursprung integreras.   

  

Nyckelord: psykodynamisk psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapi, 

hermeneutik, fenomenologi, behandling, behandlingsmål, medicinskt paradigm  

 

Keywords: psychodynamic psychotherapy, psychoanalytic psychotherapy, 

hermeneutic, fenomenology, treatment, cure, goal of treatment, medical paradigm 
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1 Inledning  

 

 

Då den psykodynamiska psykoterapin som vi utbildas i vid S:t Lukas har sin grund 

i psykoanalysen, så är följdriktigt en stor del av kurslitteraturen också hämtad just 

från psykoanalysen. Varför blir man då inte psykoanalytiker kan man lite 

spetsfundigt fråga. Nu är psykoanalytikerutbildningen en annan och frågor som 

rör likheter såväl som skillnader mellan psykoanalys och psykodynamisk 

psykoterapi infinner sig. Kan psykodynamiker luta sig mot egen vetenskaplighet, 

egen metodologi och teori, eller är psykodynamisk psykoterapi per definition 

eklektisk till sin karaktär? Är psykodynamisk psykoterapi en form av medicinsk 

behandling eller kan den ses som något kvalitativt annorlunda med tanke på att 

den härrör ur psykoanalytisk teori?  Kanske är det inte fråga om antingen/eller 

utan både/och. 

 

Ämnesområdet är gigantiskt. Uppsatsen kan betraktas som öbesök i en arkipelag, 

där författaren har ambitionen att för sig söka bringa större klarhet i om, och i så 

fall vad, som skiljer psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi. I dag när den 

psykodynamiska psykoterapin verkar hotas av marginalisering, är frågan om vad 

som egentligen konstituerar psykodynamisk psykoterapi berättigad, inte minst om 

man ser den ur hälso- och sjukvårdens krav på evidens. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader och likheter mellan psykoanalys 

och psykodynamisk psykoterapi genom att problematisera psykoterapidiskursen, 

begränsat till frågan om olika sätt att se på behandling, behandlingsmål och 

vetenskaplighet. Kan psykodynamisk psykoterapi ses som något kvalitativt 

annorlunda än medicinsk behandling?  I syftet ingår också att undersöka om det 

psykodynamiska psykoterapiprojektet kan ses som eklektiskt dvs. om det är en 

sammansatt definierad storhet med influenser från flera olika teorier, vilka 

tillsammans konstituerar dess karakteristika. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

 

”Understanding the nature of psychotherapy is a daunting task. There are over 

250 distinct psychotherapeutic approaches which are described, in one way or 

another, in over 10.000 books. Moreover, tens of thousands of books, 

bookchapters, and journal articles have reported research conducted to 

understand psychotherapy and to test whether it works. It´s no wonder, that faced 

with the litterature on psychotherapy, confusion reigns, controversy flouriches, 

converging evidence is sparse, and recognition of psychotherapy as a science is 

tenuous.” Wampold, B (2010 sid. 1) (Citatet handlar om alla sorters 

psykoterapeutiska metoder inte enbart psykodynamiska).  

Man kan tycka att det är en nedslående ingång i uppsatsen att läsa dessa rader, 

men man kan också se det som ett gott och kraftigt livstecken på att psykoanalys, 

psykodynamik och psykoterapi är i ständig tillblivelse.    

Den teoretiska bakgrunden utgör till stor del uppsatsens undersökningsobjekt 

men författaren vill här ge en bild av en vetenskaplig teoriram, den hermeneutiska, 

inom vilken psykodynamisk psykoterapi kan förstås. Även fenomenologin som 

stödteori finns med i uppsatsens teoretiska bakgrund. 

Men först vill författaren ge en skiss över det vetenskapliga paradigm som länge 

under 1900-talet var förhärskande och som nu, i en biologisk dräkt, gör sitt 

återtåg, nämligen positivismen.  

Det fanns redan hos Freud en ambivalens mellan en kausalistisk och en 

hermeneutisk/dialektisk orientering, som har fått till följd att arvet efter Freud 

diversifierats och att naturvetenskaplig teoribildning lever sida vid sida med 

hermeneutisk. 

Man kan tala om två olika idéhistoriska traditioner; den aristoteliska och den 

galileiska, där den aristoteliska är av teleologisk (ändamålsinriktad) karaktär och 

den galileiska är orsaksinriktad och mekanistisk. Den positivistiska idétraditionen 

springer ur den galileiska och hermeneutiken ur den aristoteliska. Frågan om hur 

man ser på förklaring respektive förståelse är en skiljelinje. Där naturvetenskapen 

(positivism) talar om metodologisk monism dvs. oberoende av vad som 

undersöks behövs endast en vetenskaplig metod, talar humanvetenskapen 

(hermeneutik) om att det behövs flera metoder beroende på vad undersökningen 

handlar om. Kausalitet – att det enskilda sorteras in under allmänna hypotetiska 

antagna naturlagar  (även den mänskliga naturen), är ett begrepp som inte hör 

hemma i humanvetenskapen men som är en grundsats i naturvetenskapen. 

Observerbara fakta, förutsägbarhet, verifikationsprincip, objektivitet och 

operationaliserbarhet är ytterliga kännetecken för positivismen som ser som mål 

att förklara. I hermeneutiken är honnörsorden tolkning, intentionalitet, 

subjektivitet och förförståelse och målet är förståelse. I den positivistiska skolan 

ser man ingen metodologisk eller kunskapsteoretisk skillnad mellan 

naturvetenskap och humanvetenskap. Därför tycker man sig också kunna bedöma 

humanvetenskaper utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.  
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Begreppet evidens med dess rötter i hälso- sjukvården och som bättre passar in 

med det naturvetenskapliga perspektivet, har för den psykodynamiska 

psykoterapin som humanvetenskap fått problematiska följder. Med evidens som 

sorteringskriterium har den psykodynamiska psykoterapin hamnat i bakvattnet 

och inte tillräckligt kunnat hävda sitt ursprung i en annorlunda idétradition som 

kunskapsteoretiskt inte erkänner objektivitet, förutsägbarhet verifikation och 

operationaliserbarhet. Att i psykodynamiska sammanhang tala om mätbara resultat 

kräver en annan vetenskaplig metodologi samt en fördjupad diskussion om hur 

”resultat” ska förstås. 

 

2.1  Likheter mellan psykodynamisk psykoterapi och fenomenologi  

 

Karlsson (2004) skriver att det kan tyckas som om fenomenologi och psykoanalys 

är motsatser i det att fenomenologin studerar det medvetna medan psykoanalysen 

har studiefokus på det omedvetna. Om man vill betrakta psykoanalysen som en 

vetenskap är fenomenologin av vikt eftersom den psykoanalytiska kliniska 

verksamheten är beroende av det medvetna. 

Det har på senare år (Karlsson 2004) menats att psykoanalysen ska prövas med 

annan forsknings hjälp, vilket kan ses som att vetenskaplighet blir lika med behov 

av pragmatisk effektivitet. Fenomenologin säger att all vetenskap kommer ur 

livsvärldens erfarenheter. Om den grundsatsen är giltig kan heller inte 

psykoanalysen räknas in under den positivistiska vetenskapssynen, emedan den 

svårligen låter sig operationaliseras, reduceras ned till något mätbart och eftersom 

dess subjektiva perspektiv inte kan förvandlas till objektivitet.  

Hur är det då med den psykodynamiska psykoterapin och dess praxis? Om man 

bara ser på det omedvetnas plats i psykodynamisk psykoterapi, inte som teknik 

utan som teori, kan fenomenologin mycket väl ses som en stödvetenskap inte bara 

för psykoanalysen utan även för den psykodynamiska psykoterapin. I en 

fenomenologisk undersökningsprocess är det själva fenomenet och dess 

uppenbarelseform som är det grundläggande. I en psykodynamisk 

psykoterapiprocess är meningstolkandet av den latenta meningen i det manifesta 

talet att betrakta som en grundläggande egenskap. (För en utförligare beskrivning 

av fenomenologins beröringspunkter med psykoanalysen hämtade från Karlsson 

(2004) se Bilaga 1) 

 

2.2. Likheter mellan psykodynamisk psykoterapi och hermeneutik 

 

Att betrakta psykoanalysen som en hermeneutisk vetenskap är antagligen inget 

kontroversiellt, men exempelvis Karlsson (2004) talar om psykoanalysen som en 

blandad diskurs. Denna blandning sägs vara ett av psykoanalysens kännetecken. 

Gäller denna blandning också den psykodynamiska psykoterapin? Diskursen sägs 

bestå av begrepp hämtade från just hermeneutiken t.ex. tolkning, appropriation av 

mening , men också från en annan diskurs som han betecknar som kvasi-

fysikaliskt  t.ex. laddning, energi, mental apparat etc. Denna sistnämnda diskurs 
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skulle kunna ge psykoanalysen en status som naturvetenskap. De 

kvasinaturalistiska, alltså naturvetenskapligt färgade begreppen inom 

psykoanalysen, utgör endast inlånade ”skelett”, hämtade från fysik, biologi etc., 

och får i den psykoanalytiska diskursen ett annorlunda innehåll, en ny mening.  

Karlsson menar att den hermeneutiska dimensionen av mening och intentionalitet 

är överordnad.   

Denna syn är möjlig, om man bestämmer sig för att det finns en rangordning 

mellan diskurserna. Som följd av denna bestämning kan den psykoanalytiska 

valideringen förstås inte göras utifrån naturvetenskapliga kriterier utan vad som är 

sanning i psykoanalytisk mening är förståeligt i själva den psykoanalytiska 

processen.  

Detta tenderar att bli ett cirkelresonemang. Om den psykodynamiska psykoterapin 

är eklektisk till sin karaktär, varför är då den hermeneutiska dimensionen 

överordnad den biologiska?  

Man kan se likheter mellan hermeneutiska och positivistiska teorier i 

vetenskapsteoretisk mening, i det att båda gör antaganden om vad som finns i 

världen, men de skiljer sig åt när man ser på vad det är för verklighet som 

undersöks. Hermeneutiker använder sig inte av begrepp som pekar på 

observerbara företeelser och termerna i en hermeneutisk teori är inte 

operationaliserbara. Man kan säga att hermeneutikern inte är intresserad av hur 

världen är, utan hur människan meningstolkar den. Hartman (2004)  

Hermeneutiken är en holistisk teori vilket innebär att se till hela det system av 

föreställningar som människan besitter. Denna samling föreställningar är inget 

direkt för ögat observerbart, utan de ligger också osynliga bakom människans sätt 

att uppleva och handla.För att nå kunskap om denna värld måste tolkning ske. 

Man kan tala om ett hermeneutiskt postulat som säger att det inte finns något 

sådant som förutsättningslös kunskap. Ett sådant postulat gäller också i den 

psykodynamiska psykoterapiprocessen.  

Implicit i denna utsaga om hermeneutiken kan tolkas att det hos människan finns 

ett omedvetet skikt. Ur denna inre värld kommer det ofta metaforiskt ”material” 

som psykodynamikern tillsammans med konfidenten dialektiskt meningstolkar. 

Det dialektiska är processen av den ständiga ömsesidiga bearbetningen av det 

motsägelsefulla terapeutiska materialet, som leder fram till förståelse av meningen 

med det ur det omedvetna kommande talet. Författaren använder sig av begreppet 

dialektik i den Hegelska meningen, dvs. kunskapsteoretisk mening – tes ställs mot 

tes (antites) och mening mot mening för att utmynna i en syntes. Man kommer till 

kunskap via motsägelsefulla påståenden; A och icke- A möts och smälter samman 

i en högre kunskapsenhet. Men dialektiken är också en metod, den subjektiva 

dialektiken, som karakteriserar den mänskliga kunskapsprocessen. 

I hermeneutiken är tolkningen central och tolkning föregås av förförståelse som är 

den egna uppsättningen av personlig livshistoria, kunskap och erfarenheter. Den 

egna förståelsen av världen och livet kan vi aldrig lägga åt sidan, den finns med 

och formar den tolkning vi gör av den andre. Vi kan naturligtvis aldrig nå en total 

förståelse av den andra människan. 
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Olsson (2008) menar när hon ser på psykoterapi utifrån relationen mellan 

förförståelse och förståelse i den s.k. hermeneutiska cirkeln, att de bägge parterna i 

det terapeutiska paret representeras av olika förståelsehorisonter.  

Psykoterapeuten bidrar med sitt speciella kunnande i processen och visar på andra 

nya sätt att förstå livssituationen eller livsmönstret för konfidenten.  

Man kan säga att den horisontsammansmältning som sker innebär att nya 

förståelser kan äga rum hos båda parterna i det terapeutiska paret.  

 

 

  

3 Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den psykodynamiska psykoterapins 

förhållande till frågan om behandling och behandlingsmål samt hur man kan se på 

dess vetenskaplighet. Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi tycks ibland betraktas 

som en medicinsk behandlingsmetod och ibland som något annat. Hur ser dessa 

olika sätt att se på psykodynamisk psykoterapi ut, främst vad gäller synen på 

behandling och behandlingens mål och mening?   

 

Uppsatsen koncentreras till två huvudfrågor med underrubriker: 

 

1. Psykodynamisk psykoterapi – är den en egen humanvetenskap?   

 

2. Hur kan man definiera och se på behandling och behandlingsmål?  

  

 

 

4 Metod 

 

Det finns ett ofta använt citat av Winnicott (1945/1993) i vilket han beskriver hur 

han utformar sina teorier genom att snappa upp lite av varje lite här och där och 

till sist blir intresserad av var han får allt ifrån. 

 

Författaren önskar ibland att uppsatsarbetet kunde präglas mera av den 

botaniserande stil som Winnicott ger vid handen. Men en litteraturgenomgång 

som denna har ett mera systematiskt upplägg. Metoden bygger på att mycket 

material kring ämnet samlas in, så många röster som möjligt ska bli hörda. Dess 

stora svårighet är att sortera och välja vilket material som ska med i uppsatsen. I 

den hermeneutiska ansats som uppsatsen har, är det omöjligt att frigöra sig från 

den förförståelse som författaren besitter.  
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4.1 Undersökningsdeltagare 

Det finns i denna uppsats inga andra deltagare än uppsatsskrivaren i dialog med 

författarna till de använda texterna. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

Uppsatsen är en litteraturstudie och metoden har en hermeneutisk ansats i det att 

författaren till uppsatsen går i dialog med texterna. Avsikten är att 

horisontsammansmältning ska ske, dvs. att textförfattarnas förståelsehorisont 

möter uppsatsförfattarens och en tolkande och meningsapproprierande process 

tar sin början. Det kan också förstås som en form av dialektisk process med 

meningstolkandet som drivande faktor. 

Undantaget direkta citat användes begreppet konfident istället för patient, klient 

eller liknande. 

Författaren i texten syftar på uppsatsskrivaren.   

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Insamlingen av data har skett i form av en trattmodell dvs. mycket material initialt 

som efterhand har koncentrerats kring uppsatsens huvudspår. Det är en metod 

som har en parallellitet med finslipandet av frågeställningarna. Att få ner 

materialet till en hanterbar och för uppsatsen relevant nivå har varit riktmärket. 

Författarens egen förkunskap och närläsning av avhandlingen ”Symbolfunktion 

och mening. En undersökning av den psykoanalytiska psykoterapins särart.” 

Kaatari (2008), blev en startpunkt. 

Eftersom metoden är inompsykisk, fortsatte författaren att söka efter adekvat 

litteratur med att se vilken referenslitteratur Kaatari hade och på liknande sätt med 

övrig litteratur. Litteraturlistor, referenslitteratur, essäer, böcker, avhandlingar och 

artiklar har skummats för att hitta adekvata texter. Den datasökning som har skett 

på nätet har utnyttjat Ersta Sköndals bibliotek och dess datorlänkar till artiklar, 

tidskrifter, avhandlingar och böcker utifrån sökorden psykoanalytisk psykoterapi, 

psykodynamisk psykoterapi, behandling, medicinskt paradigm, behandlingsmål, 

hermeneutik och fenomenologi och dessas engelska motsvarigheter. För 

uppsatsen adekvata texter har skrivits ut för intensivare studier. Endast svensk 

dansk, norsk och engelsk och från engelska översatt litteratur har varit aktuella. 

    

De största svårigheterna därefter ligger främst i avgränsningsproblematiken; att 

skala av tills det blir ett omfång på uppgiften som är hanterligt och genomförbart. 

Initialt fanns flera teman och infallsvinklar som rörde sig i filosofins, 

existentialismens, etikens, sociologins marker. En skiss av ett sorts kontinuum 

gjordes med själavård/etik som en ytterlighetspol och medicin/psykiatri på den 

andra polen. I mitten fanns det psykoanalytiskt/psykodynamiska 

psykoterapeutiska perspektivet. Denna mitt fick beröringspunkter med polerna – 

det existentiella med själavård och det biologiska med medicinska. Av skissen 

framgick författarens huvudintresse dvs. vilket disciplinområde uppsatsen skulle 
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röra sig i; det psykodynamiska.  Av detta följer förstås att mycket på läsvägen, 

ehuru intressant, har valts bort. 

 

 

4.4 Bearbetningsmetoder 

När adekvata texter funnits, lästs och läsanteckningar gjorts systematiserades 

materialet efter uppsatsen frågeställningar. 

Denna procedur upprepades efterhand som förståelsen av materialet djupnade 

och justeringar blev nödvändiga. 

 

 

4.5 Genomförande 

Arbetet med denna uppsats ram och innehåll är verkligen en process, något som 

per definition inte blir klart i meningen uppnådda forskningsresultat som kan 

implementeras, utan är ett arbete i ständigt vardande.  

Att formulera uppsatsens problemområde/n är också den en tidsödande fas, men 

tillhör samtidigt den euforiska delen i uppsatsarbetet då känslan av att allt är 

möjligt dominerar arbetet. Men realiteten kommer ifatt och det möjligt 

genomförbara får leda vägen i problemformuleringen och så småningom blev det 

de konkreta frågeställningarna (se 4) som blev kvintessensen i uppsatsen. 

Därefter vidtar skrivandet, först för hand sedan vid den tekniska apparaturen.  

”Vi skriver inte en text för att formulera något vi redan vet; vi skriver en text för 

att finna våra värderingar och att komma fram till en ståndpunkt. Det är väl därför 

som skrivandet för det mesta upplevs som ett hårt arbete. Skrivandet är en 

producerande aktivitet, men man producerar inte bara en text utan man 

producerar sig själv.” Olsson, G (2008 sid.46) 

Att skriva innebär att skriva, skriva om och på nytt formulera sig, få med nya 

förståelseskikt och vara medveten om att det egentligen aldrig går att sätta 

definitivt punkt. Motsägelsefullheter och ofullständigheter måste man lära sig stå 

ut med, i det terapeutiska rummet såväl som i uppsatsarbetet.   

  

 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

 

Eftersom denna uppsats är en litteraturstudie finns inga andra deltagare än 

författaren och de texter som används. Självklart finns det individer bakom varje 

text och det viktiga ur forskningsetisk synpunkt är att varje citat är korrekt 

återgivet. Det sker ju samtidigt en selektion i texterna och att fånga essensen eller 

intentionen måste också vara författarens uppgift. Samtidigt är det ur den 

hermeneutiska synvinkel som uppsatsen har, en frihet för läsaren att själv 

appropriera texten. Text och läsare ingår i en horisontsammansmältning som är  

en förutsättning för ett hermeneutiskt sätt att undersöka. Gadamer (1975) 
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Trots att Lag om etikprövning (2003:460) inte omfattar sådant arbete som utföres 

inom ramen för högskoleutbildning, vare sig på grundläggande eller avancerad 

nivå (paragraf 2), är lagens grundsats ändå etiskt vägledande för detta 

uppsatsarbete. Den grundläggande utgångspunkten som formuleras i paragraf 7 

säger att forskning får bara utföras om respekt för människovärdet genomsyrar 

arbetet och att mänskliga rättigheter och friheter beaktas. Principer som också kan 

omfatta skriven text. Producerad text är ju i högsta grad sprungen ur ett subjekt 

vars intentioner inte får förvrängas.  

Ovanstående värderingar är också grundläggande för författaren till denna 

uppsats.  

 

 

 

 

6 Resultat 

 

 

6.1 Psykodynamisk psykoterapi – är den en egen 

humanvetenskap? 

 

 

 

6.1.1 Något om den psykodynamiska psykoterapins ursprung och 

utveckling mot en behandlande profession 

 

Att psykoanalysen är den psykodynamiska psykoterapins ursprung är väl att 

betrakta som en självklarhet. Freud såg psykoanalysen både som en 

naturvetenskaplig teori och en terapeutisk behandlingsmetod, men då kring 

sekelskiftet 1900, handlade det om en ny medicinsk teori och teknik som behövde 

få vetenskaplig dignitet för att uppnå status i den medicinska världen. Att 

psykoanalysen kom att hamna i den medicinska sfären är kanske inte så svårt att 

förstå om man tar i beaktande medicinens ställning då. Om Freud fört fram 

psykoanalysen som enbart ett filosofiskt projekt hade dess potential som 

behandling och lidandebekämpning gått förlorad. Fanns det egentligen något 

alternativ till det naturvetenskapliga och medicinska böjningsmönstret?  

Kluvenheten mellan att se psykoanalysen som en naturvetenskaplig teori och en 

behandlingsmetod har varit ett spänningsfält som bidragit till splittringen inom det 

psykoanalytiska samhället, men också medfört att diskussionerna hållits fruktbart 

levande genom åren. Även de ibland heta motsättningarna kring vad 

psykoanalytisk psykoterapi och  psykoanalys egentligen är, har vässat argument 

och fördjupat teorier oavsett vilken linje man företräder. Psykoanalysen och den 

psykodynamiska psykoterapin är i ständig tillblivelse.  

I en genomgång ( ur ett amerikanskt perspektiv) av hur psykoanalysen och 

psykoterapin utvecklats från Freuds dagar till slutet av 1980-talet, kan tre stadier 
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urskiljas. Wallerstein (1989) Den första fasen kallar han psykodynamikens 

förhistoria (the prehistory of dynamicpsychotherapy) som präglas av Freuds 

distinktion mellan psykoanalysen och alla andra suggestionsmetoder. Man skulle 

kunna säga att under Freuds livstid fanns ingen annan psykoterapi än just 

psykoanalys. Det är först i den andra fasen som den psykodynamiska psykoterapin 

börjar urskiljas som en egen entitet, men ståndpunkten att alla andra psykoterapier 

än psykoanalysen endast var modifierade suggestionsmetoder ekade långt in på 

1950-talet. Glover (1954)  

Denna dikotomi missgynnade psykodynamikens förankring i psykoanalysen, 

genom att den psykodynamiska psykoterapins teoretiska och tekniska komplexitet 

fördunklades.  

Den andra fasen kallar Wallerstein för perioden av psykoanalytisk konsensus (the 

period of psychoanalytic consensus). Denna period, cirka 1940 – slutet av 1970-

talet, präglades av diversiteten av psykoterapier med sin teoretiska bas i 

psykoanalysen, såväl stödjande som undersökande terapier (supportive and 

expressive psychotherapies). Mot denna framväxande mångfald av 

psykoanalytiska psykoterapier med specificerade tekniker, mål och 

behandlingsinriktning mot ett panorama av psykopatologin, står den s.k. rena 

psykoanalysen. 

Från det sena 1970-talet fram till 1989 (då artikeln av Wallerstein är skriven) 

präglas det psykoterapeutiska/psykoanalytiska samhället av den divergerande syn 

på vad psykoanalytisk psykoterapi är i förhållande till ren psykoanalys. Wallerstein 

benämner också denna tid som en period av fragmenterad konsensus (fragmented 

consensus).     

Om man godtar Wallersteins historiska perspektiv som också gällande svenska 

förhållanden, kan man fråga sig hur den professionella psykodynamiska 

psykoterapin mår idag och vilken ställning den har. Mycket tyder på att den tredje 

period som Wallerstein definierat, fortfarande råder. I takt med att s.k. 

bokstavsdiagnosticeringar tenderar öka, ökar också antalet psykoterapier med 

förkortningsbeteckningar; KBT, IPT, ISTDP etc. Detta säger något om den 

ekonomistiska tid vi lever i, där det snabba, tidseffektiva och förkortande idealen 

präglar även den psykodynamiska behandlingsverkligheten.  

 

Det berömda och pessimistiska citatet om att psykoanalysen kommer att finna sin 

”[…] viloplats i en lärobok om psykiatri under rubriken ”Metoder i behandling”, 

tillsammans med procedurer sådana som hypnotisk suggestion, självsuggestion 

och övertalning” Freud, S (1926 sid.248) är en prediktion som sett ur det 

medicinska paradigmperspektivet kan anses ha slagit in. Hur förhåller det sig då 

med den psykodynamiska psykoterapin. Håller den också på att uppslukas av 

medicinetablissemanget?  

Om dagens psykoterapeuter i den psykoanalytiska skolan ser sig som ”mental-

health practioners”, Eisold (2005), kommer man per definition att sortera in under 

det medicinska böjningsmönstret och därur uppstår en odiskutabel position som 

behandlare.  Som en ”behandlingsmetod” konkurrerar den psykodynamiska 
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psykoterapin idag inte med de metoder Freud predicerade, utan med t.ex. kognitiv 

beteendeterapi och psykofarmakologisk behandling. 

Ur en sociologisk och samhällsekonomisk synvinkel kan man betrakta den 

psykodynamiska psykoterapin som försvagad. Eisold (2005) talar om en ny 

hierarki som skiljer ut psykoanalytiker från psykoterapeuter till följd av 

psykoanalysens upptagenhet med att bevara ”renheten” i den psykoanalytiska 

teorin och traditionen i den som han menar stängda hierarkiska kulturen som 

finns i psykoanalytiska institutioner. 

Så hur står det till med den psykodynamiska psykoterapin egentligen? Har 

psykoterapeuterna sig själva att skylla, som inte tillräckligt definierat sin profession 

och tagit strid för dess specifika värden utan låtit sig inlemmas i medicinen som en 

behandlingsmetod vilken som helst? 

För att lite bättre förstå den psykodynamiska psykoterapins specificitet bör man se 

till dess ontologi och epistemologi. 

 

 

6.1.2 Något om den psykodynamiska psykoterapins ontologi  

 

“Om den psykoanalytiska psykoterapins sätt att vara endast nödtorftigt låter sig 

begreppsliggöras såsom varande av en medicinsk-behandlande art men likväl 

syftar till förändring, vad är den då?” Kaatari, H (2008 sid.153) Det är en fråga 

som också författaren av uppsatsen ställer sig beträffande psykodynamisk 

psykoterapi. 

Kaatari letar sig genom historiens filosofer tillbaka till Aristoteles som laborerade 

med tre olika ontolgiformer dvs. hur någots innersta väsen kan förstås: livsvisdom 

“fronesis”, konstfullhet “techne” och vetenskaplig kunskap “episteme”. 

Den mänskliga verksamhetsform som fronesis kan tänkas motsvara är praxis dvs. 

en praktik som i bred tolkning handlar om etik, hur man ska leva sitt liv på bästa 

goda sätt.  

Om psykodynamisk psykoterapi liksom psykoanalytisk psykoterapi kan anses vara 

en praxis följer att det också är en etisk verksamhet. För att citera 

psykoanalyshistoriens ”gossen Ruda”; “…psychoanalysis is a moral, not a medical 

activity.” Szasz, T (2004 sid.34) 

Att en verksamhet är etisk är förstås inte förbehållet psykoanalys eller 

psykodynamisk psykoterapi. Även en medicinsk verksamhet har etiska och 

moraliska implikationer inbyggda i sin praktik, så att psykodynamisk psykoterapi 

kan sägas vara en etisk verksamhet räcker inte för att särskilja psykodynamiken 

från det medicinska paradigmet. 
Kaatari (2008) framhåller att den psykoanalytiska formen av psykoterapi , dess 

ontologi, enkelt kan sägas handla om hur den enskilda människan, konfidenten, 

bör leva sitt liv här och nu och tar avstånd från den, som det tycks vedertagna 

betydelsen av terapi, nämligen sjukdomsbehandling.  

Med andra ord kan man se psykoanalytisk psykoterapi som en dialektisk process, 

där tolkandet av mening i dialogform kan förstås som en praxis. 
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Detta skiljer sig från hur Lesche (1971) ser på psykoanalysens ontologi. För 

honom är en sådan sak som psykoanalytisk psykoterapi en kontradiktion. 

Psykoanalys handlar inte om terapi överhuvudtaget menar han. Men numera är 

uppfattningen om en ”ren” psykoanalys en besvärlig minoritetspositionering och 

en ståndpunkt som har ytterst få anhängare.  

Psykodynamisk psykoterapi är ju en terapiform som mycket väl kan klassas som 

en etisk praxis vars huvudinnehåll handlar om hur konfidenten ska kunna leva ett 

gott liv, befriad och med större tillgång till självförståelse. Behöver detta stå i 

motsättning till att betraktas som en behandling?  

Reeder, J (2006 sid.122) tycks mena att det är omöjligt och pekar på hur “ det 

medicinska paradigmets gradvisa införande som en metafysik även för 

psykoanalysen” kommit att definiera psykoanalytisk psykoterapi som behandling 

och därmed fjärmat sig från det artegna i det psykoanalytiska paradigmet. 

Reeder(2001) menar vidare att det psykoanalytiska psykoterapeutiska arbetet kan 

liknas vid en självuppfyllande livsaktivitet också hämtande praxisbegreppet från 

Aristoteles. På ett övergripande och politiskt plan, menar han, kan man säga att 

psykoanalytisk psykoterapi är en samhällelig verksamhet med explicita mål, en 

metod för behandling, men ontologiskt och i terapirummet är det en 

verksamhet/praxis som till sin innersta karaktär är mållös utan annan 

bevekelsegrund än sitt eget vara.  

Han verkar mena att den psykoanalytiska psykoterapin har en yttre och en inre 

dimension där den yttre samhälleliga/politiska nivån kan se denna terapi som en 

behandlingsform. På den inre nivån är den kliniska verkligheten till sin karaktär 

icke-behandling. Psykodynamiken skulle utifrån sin ontologiska nivå vara både en 

behandling i social bemärkelse och ett självuppfyllande projekt. Motsättningen 

måste kanske mera ses som en socialpolitisk fråga för hälso- och sjukvårdens 

syfte. 

Lesche (1971) menar att psykoterapi är en sorts teknik och som sådan använder 

man sig av vissa medel för att uppnå vissa mål och ”man skulle inte sträva efter ett 

mål om det inte värderades enligt något värde som önskvärt.” Lesche, C (1971 sid. 

12) 

Man kan tolka det som om båda menar samma sak i det att mållösheten kan ses 

som ett mål i sig dvs. något som har ett eget implicit värde. Kanske kan vi 

egentligen endast förstå vad psykoanalytisk psykoterapi är på ett djupare plan, 

genom inre erfarenhet av dess praktik. Att handla är inte praxis´ förutsättning 

utan ligger implicit i utförandet som sådant och det goda utförandet har inte heller 

något att göra med att uppfylla ställda mål. Denna filosofiska syn på vad 

psykoanalys är i ontologisk mening, går att applicera på psykodynamisk 

psykoterapi och då fjärmar vi oss från en medicinsk/naturvetenskaplig syn på  den 

psykodynamiska psykoterapins vetenskaplighet.   

 

6.1.3 Något om den psykodynamiska psykoterapins epistemologi 

 

Hur uppstår kunskap i den psykodynamiska terapisituationen? En epistemologi 

som tar sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv gör att vetandet blir 
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relativt dvs. ingen kunskap har allmängiltighet. Gullestad/Killingmo (2007) menar 

att intersubjektivitetsperspektivet innebär just detta. ”Detta perspektiv fordrar att 

varje psykoterapeut preciserar sin epistemologiska position” (2007 sid. 68)(min 

översättning) Kanske finns det större likhet mellan en dialektisk-hermeneutisk 

epistemologi och den konstruktivistiska-intersubjektiva epistemologin vilken ofta 

beskrivs vila på särskilt Gadamers förståelse av hermeneutiken.  

Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten behöver också klargöra sin 

position i hur kunskap blir till om inte relativismen ska bli förhärskande. Som 

psykodynamiker handlar det om att söka förstå vad den dynamiska synen på 

psykisk utveckling gör med psykoterapin i epistemologiskt hänseende. Att 

terapeuten har ett epistemologiskt perspektiv innebär att hon har ett teoribygge i 

bakhuvudet som anger en klangfärg för allt hon ”gör” i terapisituationen och som 

är med och formar synen på hur vi når kunskap i terapiprocessen. Detta 

epistemologiska perspektiv kan var implicit oartikulerat eller explicit artikulerat 

vare sig det är positivistiskt, hermeneutiskt, fenomenologiskt eller något annat. Att 

ha ett dialektiskt kunskapsteoretiskt perspektiv innebär också att ha en syn på 

helhet och delar. Om man betraktar ”svårigheten” som konfidenten söker hjälp 

för som ett problem, finns lösningen nära till hands genom att ändra en del i 

helheten (t.ex. KBT, lösningsfokuserade metoder). Men en dialektisk syn 

uppfattar ”svårigheten” som en motsättning, vilken kräver att helheten förändras 

på ett kvalitativt sätt.   

Den öppna situationens dialektik ser ingen absolut början i en 

kunskapsutvecklingsprocess och man kan heller inte säga något om processens 

framtid. Man börjar vid en viss punkt i ”texten”, det psykoterapeutiska 

processmaterialet, samtidigt som man håller helheten i sikte. ”Tappar man denna 

helhet blir resultatet falskt medvetande.” Lindholm (1979)   

 

Den psykoanalytiska psykoterapins väsen (dess ontologi) och dess kunskapsteori 

(dess epistemologi) kan inte ses och förstås åtskilda, de är varandras dialektiska 

förutsättning, menar Kaatari (2008), och detta påstående kan enligt författaren 

också gälla psykodynamiken enligt resonemanget ovan. Den psykodynamiska 

psykoterapin kan sägas vara en hermeneutisk praxis. Mening och intentionalitet är 

centrala begrepp och tolkandet av den latenta (omedvetna) meningen är den 

centrala dialektiska aktiviteten. Då är också den psykodynamiska psykoterapins 

ontologi och epistemologi avhängiga varandra. Om det är så, blir utsagan att den 

psykoanalytiska psykoterapin implicit är en empirisk forskning i hur mening 

approprieras dvs. hur mening tillägnas, meningsfull.                   

Dialogen, dialektiken och interaktionen utgör grunden för kunskapsbildning och 

det behövs i forskningen en vetenskapsteori som tar fasta på att den studerade 

och den studerande är avhängiga och beroende av varandra. I terapirummet har 

tolkning förändringsmöjlighet i sig, men förändringspotentialen ligger kanske 

framför allt i den dialogiska/dialektiska  interaktionen mellan terapeut och 

konfident. Detta har också påvisats i olika forskningsprojekt under senare år. 

Wampold (2010).  
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6.1.4 Är psykodynamisk psykoterapi vetenskap och/eller teknik?  

 

Huruvida psykoanalys är vetenskap eller teknik är en lika gammal fråga som 

psykoanalysen självt. På 1970-talet belyser Lesche frågan genom att se på 

psykoanalysen som ett forskningsmönster som bryter med det nästan 

förhärskande medicinska böjningsmönstret. Han ser psykoanalysen som en 

vetenskap i ett hermeneutiskt ljus. Han tar sin utgångspunkt i en beskrivning av 

kunskapsintressen i enlighet med Habermas modell (1972). Dessa förstås som 

”abstrakta intressen som möjliggör och styr forskningen.” Lesche (1971 sid. 10-

11)  

Av de tre kunskapsintressena teknik, hermeneutik och emancipation är de två 

sistnämnda intimt sammankopplade och utgör psykoanalysens grund. Däremot 

har psykoterapi, även den psykoanalytiskt orienterade, ett tekniskt 

kunskapsintresse, vilket är den avgörande skillnaden mellan psykoanalys och 

psykoterapi. Enligt Lesche är ”hälsa” en bieffekt av psykoanalys medan 

”kunskap” är självkännedomsmålet. Psykoanalys är vetenskap, medan psykoterapi 

är en teknik. Teknik sorterar in under den naturalistiska disciplinen i det här 

forskningsmönstret med andra mål såsom hälsa, social anpassning, 

symptomborttagning, medan psykoanalysen i sin hermeneutiska kritiska 

samhällsvetenskapliga disciplin, inte har dessa mål. Det Lesche avser med ”ren” 

psykoanalys är en filosofisk antropologi. 

Den psykoanalytiska formen av psykoterapi rör sig i ett dialektiskt samspel mellan 

förståelse och förändring, en forskning som enligt Kaatari, H (2008 sid.193) har 

ett ”hermeneutiskt emancipatoriskt kunskapsintresse” och knyter härvid an till 

Habermas liksom Lesche gör när det gäller psykoanalysen. Detta kunskapsintresse 

pekar mot emancipation och självkännedom dvs. något annat än den medicinska 

diskursens terminologi kring begreppet sjukdomsbehandling, men Lesche 

inkluderar inte den psykoanalytiskt orienterade psykoterapin i detta 

kunskapsintresse. 

 

En annan syn, som inte skiljer mellan vetenskap och teknik på samma sätt 

representar alltså Kaatari (2008), som menar att även psykoanalytisk psykoterapi 

kan ses som en forskning om sig själv, emedan det här finns en reflexivitet i 

enlighet med att vetande är reflexivt i förhållande till självmedvetande. Empirin i 

intersubjektiviteten i det terapeutiska paret utgör ett vetenskapligt undersökande 

av själva aktiviteten.  

Kaatari, H (2008 sid. 195 - 201) karaktäriserar psykoanalytisk psykoterapi ur 

forskningssynpunkt i sju punkter och menar att vetenskap är ett skapat vetande. 

1. Psykoanalytisk psykoterapi är forskning i meningsappropriation dvs. 

meningstolkande av ett forskningsobjekt som i sig självt är produkt av ett givande 

av mening. 

2. Intensiva fallstudier dvs. ”den intentionala aktens subjekt och objekt förutsätter 

varandra […] meningsmedgivandet är en reflexivt dubbelriktad eller dialektisk 

enhet av framställning och vara”. Kaatari (2008 sid. 195) eller uttryckt på annat 
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sätt; det analytiska paret skapar och återskapar den gemensamma livsvärlden i sin 

dialektiska meningskreerande dialog och i denna värld ingår terapeutens 

deltagande forskningsobservationer. 

3. Fria associationer kan ses som en exeptionell form av den kvalitativa 

forskningsintervjun som är ostrukturerad och förutsättningslös. Ingen särskild 

riktning av det intentionella i konfidentens talande gör att 

undersökningen/forskningen också undersöker sig självt. Syftet med att efterfråga 

fria associationer är att fånga metaforiken i talet och söka nå den omedvetna 

dimensionen av mening.  

4. Deltagande observation – det analytiska paret utgör en intersubjektivitet där de 

ömsesidigt förutsätter varandra. Observerandet ligger inbyggt i deltagandet och 

deltagandet är implicit i observerandet. För att terapeuten/forskaren ska kunna 

observera/lyssna/tolka krävs en gemensam livsvärld där terapeuten har en 

känslomässig erfarenhet av the ”analytic third”.(”The analytic third kan förstås 

som det tredje subjektet i det terapeutiska rummet, gemensamt skapat av 

konfident och terapeut.) Förhållningssättet för terapeuten är den jämt svävande 

uppmärksamheten som kan sägas motsvara konfidentens fria associerande.  

5. Förändringsprocess. Utgångspunkten i den psykoanalytiska psykoterapin är 

konfidentens lidande och livsproblematik – något som ska integreras, inte tas 

bort. I den livsvärld som terapeut och konfident skapar tillsammans aktualiseras 

lidandet och ska genomlevas varvid konfidentens eget livsansvar tydliggörs och 

möjligt inre utrymme för integrering skapas, alltså en delförklaring i vad 

behandling i psykoanalytisk psykoterapi är; integrering av lidande – inte 

avlägsnande. 

6. Reflexivitet innebär i det här sammanhanget att den psykoanalytiska 

psykoterapin undersöker sig självt dvs. det man undersöker är samtidigt 

undersökningens objekt. Det förutsätter också att validering av 

överföringstolkandet enbart kan ske inom interaktionen mellan konfident och 

terapeut/forskare. Man kan aldrig utifrån validera den intersubjektiva processen i 

terapirummet. 

7. Skrivandet. För att psykoanalytisk psykoterapi ska kunna ses som en 

vetenskaplig aktivitet/forskning, måste den framträda i skriven form. Meningen i 

det sagda som genomgått en förvandling från sägandet, blir på så sätt fristående 

från sägandets ursprungliga form. När det därefter omvandlas till text blir den fri 

från fixeringen i tid och rum och därmed möjlig att tolka och omtolka utanför det 

terapeutiska rummet. Häri ligger ett problem men också en möjlighet i det att 

vetenskaplig forskning är en ständig pågående process. Absolut kunskap är en 

omöjlighet, sanningen i detta sammanhang är provisorisk 

 

Appropriationen (dvs. processen att göra något till sitt eget, tillägna sig) av 

meningsdimensionen, dialektiken mellan terapeut och konfident och tolkandets 

väsentliga funktion i den  psykoanalytiska  psykoterapins epistemologi, gör att 

man också kan tala om att denna terapiform är en humanvetenskaplig forskning. 
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Om psykoanalytisk psykoterapi kan ses som en aktionsforskning dvs. terapeuten 

deltar som en form av deltagande observatör eller observerande deltagare, 

innehåller den om än implicit, ett syfte att också förändra inte bara förklara. 

Aktionsforskningen innefattar alltså förändring och härav följer en reciprocitet 

mellan forskare/terapeut och forskningssubjektet/konfidenten. 

Undersökningsprocessen är en ständigt fortgående dialektisk process där 

terapeuten delger sitt undersökningsresultat och den verkan detta har studeras för 

att i sin tur bli föremål för ett återförande osv. Forskaren/terapeuten deltar i ett 

gemensamt meningsskapande. Kaatari (2008) 

 

Vetenskapliga undersökningar visar att psykoterapi är inkompatibel med den 

medicinska modellen. Till yttermera visso riskerar man att förvränga 

psykoterapiuppdragets kärna om man okritiskt sorterar in psykoterapi i det 

medicinska idealet. ”…the medicalization of psychotherapy might well destroy 

talk therapy as a beneficial treatment of psychological and social problems.” 

Wampold (2010 sid.2)   

”Pratkuren” kan alltså ses som en behandling men inte nödvändigtvis som en 

medicinsk sådan. Wampold ser dagens psykoterapiforskning som en fortsättning 

på det medicinska spåret. Han ser två huvudströmningar som bekräftar detta – en 

som utvecklar psykoterapeutiska manualer och en strömning som han betecknar 

empiracally supported treatments. Den psykoanalytiskt orienterade 

psykoterapiforskningen riskerar att hamna i marginalen.  

       

  

6.2 Hur kan man definiera och se på behandling och 

behandlingsmål i den psykodynamiska psykoterapin?  

 

Psykoterapi är ett begrepp som är innehållsrikt och idag kanske t.o.m. en smula 

urvattnat. Man kan ändå se det som ett begrepp som implicit bär på den 

förklaringsmodell och den uppsättning av teori-, teknik- och metodbegrepp som 

pekar på vilken ”skola” den sorterar in i. 

 

Nationalencyklopedin (2001) tillhandahåller en mycket vid definition av terapi, 

nämligen medicinsk eller psykologisk behandling.  

Psykoterapi definieras som ”behandling av psykiska problem med psykologiska 

metoder” och psykodynamisk inriktning är den som ”betonar det psykiska 

kraftspelet inom och mellan människor.” Vidare säger man att den 

psykodynamiska psykoterapin har sitt ursprung i psykoanalysen. 

 

En annan enkel definition av psykoterapi, också bred, finns hos Tahkä.V (1986 

sid.88) där han säger att ”psykoterapi är ett yrkesmässigt och medvetet försök att 

med psykologiska medel påverka en störd individ i syfte att eliminera eller lindra 

störningar och det lidande det vållar”.  

Denna definition gör att psykoterapi med viss lätthet sorteras in i det medicinska 

behandlingsmönstret. Genom orden påverka (manipulation), eliminering 
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(symptomborttagning) och lindring kommer man nära läkareden som handlar  om 

bot och behandling som den främsta plikten eller om det inte går, lindra och 

trösta. 

 

Wampolds (2010 sid.3) definition av psykoterapi är: ”Psychotherapy is a primarily 

interpersonal treatment that is based on psychological principles and involves a 

trained therapist and a client who has a mental disorder, problem or complaint; it 

is intended by the therapist to be remedial for the client´s disorder, problem or 

complaint; and it is adapted or individualized for the particular client and his or 

her disorder, problem, or complaint.” Den här definitionen kan sägas omfatta 

både ett medicinskt, interpersonellt och analytiskt/tolkande synsätt, vilket också 

gör den vid och oprecis.   

 

Laplanche/Pontalis (1973) menar i sin definition av psykoterapi att man kan se 

det i ett brett respektive ett snävt perspektiv. I den vida definitionen betyder 

psykoterapi ”...any method of treating psychic or somatic disorders wichs utilises 

psychological means...”. Man utvidgar definitionen av psykologiska medel till att 

omfatta ”…the therapist-patient relationship: hypnosis, suggestion, psychological 

re-education, persuasion etc.” Laplanche/Pontalis (1973 sid.373) I denna breda 

definition är psykoanalys en typ av psykoterapi. 

I en smalare definition kontrasteras psykoterapi mot psykoanalys, främst med 

anledning av den stora roll som tolkning av den omedvetna konflikten har i  

psykoanalysen. 

Beteckningen analytisk psykoterapi, som Junganhängare använder sig av, menar 

man ges till de former av psykoterapi som baseras på psykoanalysens teoretiska 

och tekniska principer. Dock utan att uppfylla alla de krav som en strikt 

psykoanalytisk behandling består av.   

 

Gullestad/Killingmo (2007) gör en definition av psykoanalytisk psykoterapi 

utifrån dess dynamiska förståelse av det latenta i konfidentens utsagor och ser 

komplexiteten i den ömsesidighet som mötet mellan terapeut och konfident utgör. 

Man menar att psykoanalytisk psykoterapi är en holistisk teori ”[…] 

patologiuppfattelse, diagnostiske overvejelser såväl som terapeutisk metode kan 

sammanfattes og formuleres inden for en og samme teori.” (2007 sid. 18) 

En sådan syn på psykoanalytisk psykoterapi kan tas som intäkt för tanken om 

psykodynamisk psykoterapi som en eklektisk teori. Gullestad/Killingmo ser även 

psykoanalysen som en terapiform inom den dynamiska psykoterapins fält. 

Sett ur ett positivistiskt perspektiv finns en svårighet med eklekticism och det är 

den, att ett vetenskapligt försantgörande är mycket svårt att åstadkomma, för att 

inte säga omöjligt. Svårigheten ligger i det faktum att det inte är en enhetlig teori 

och att kalla den holistisk är bara en heuristisk operation som inte löser 

problemet, skulle kanske positivisten säga. Men sett ur en hermeneutiskt synvinkel 

är det kanske det holistiska perspektivet som epistemologiskt skulle kunna hävda 

och motivera den psykodynamiska psykoterapins särart och ställning. 
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Forskningsprojektet STOPP dvs. Stockholm Outcome of Psychotherapy and 

Psycoanalysis Project, har påvisat att terapeuter med ett holistiskt förhållningssätt 

når bättre resultat än psykoterapeuter som arbetar enbart efter klassiska 

psykoanalytiska ideal. Sandell (2006) Dvs. om man ser den psykoanalytiska 

psykoterapin som holistisk kan den i en teori innefatta teorier om patologi, 

diagnostik och metodologi. Om man enbart ”kopierar” psykoanalysen till en en-

gång-i-veckan-terapi får man en pseudopsykoanalys.  

En slutsats uppsatsförfattaren drar för att psykoterapeuten ska undvika att hamna 

i en ”låtsasanalys”, är att den psykodynamiska psykoterapin behöver ett eget 

teoretiskt ramverk. 

 

Kaatari (2008) gör ingen skillnad mellan psykoanalys och psykoanalytiskt 

orienterad psykoterapi. Han menar heller inte som Lesche att psykoterapi sysslar 

med bot och behandling därmed väsenskilt från psykoanalysen. Kaatari 

ifrågasätter istället medikaliseringen som han menar har gjort terapin främmande 

för sig självt och som riskerar psykoterapipraktikens unicitet. Vad är då den 

psykoanalytiska psykoterapin om den inte är behandling? Kaatari ser den som en 

praxis i en etisk dimension. Denna dimension är både praxisens medel och dess 

mål. Det etiska självändamålet med psykoterapin är sanningssökandet och ”…att 

eftersträva patientens fulla ansvartagande för den egna meningsappropriationen av 

överföringsmatrisen….” Kaatari (2008 sid.220)  

 

6.2.1 Den psykodynamiska psykoterapins praktik 

 

Om man tillämpar samma algoritm (ursprungligen en beteckning för en 

räkneformel eller schema inom matematiken) på den psykodynamiska 

psykoterapin som Kaatari (2008) gör när han försöker fånga väsentligheten i den 

psykoanalytiska psykoterapin, får man ett schema som består av ett ramverk, 

konfidentens fria associationer och terapeutens tolkning och analys av 

överföringen. En grundförutsättning är förstås att övertygelsen om att ett 

omedvetet existerar som ger sig till uttryck i talet på ett metaforiskt vis och att 

ramen inte bara handlar om de rent manifesta yttre egenskaperna. Att det också 

sker något mellan konfident och terapeut som manifesteras i en tredje relation, det 

analytiska paret, kanske också kan betraktas som ett axiom.  

 

6.2.2 Ramens betydelse 

 

Etchegoyen (2005) gör åtskillnad mellan processen och ramverket (the setting) i 

den analytiska situationen. När ramen rubbas och störs går den från att vara icke-

process till process eftersom det är själva stabiliteten som definierar ramen. Om 

analytikern agerar i ramverkets stabilitet kan det betraktas som en handling av 

utagerande, vilket kan påverka den psykoanalytiska metoden. 

I motsats till detta visar klinisk praktik att det ofta är när ramavvikelser, som inte 

är framprovocerade eller manipulerade, uppstår som kunskapen mellan terapeut 
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och konfident förhöjs och förtydligas. Möjligheten att tolka allt som sker i 

terapirummet, löser upp rigiditeten i Etchegoyens syn.  

En strikt och något puritansk syn på ramens betydelse säger att den representerar  

den oidipala verkligheten som en absolut frånvaro av den erotiska kärleken mellan 

terapeut och patient (Kaatari 2008) dvs. terapeuten är ett omöjligt kärleksobjekt. 

Den psykoterapeutiska ramen kan då ses som en nödvändighet för att sanningen 

om det oundvikliga i objektförlust, kastration och separation ska kunna 

vidmakthållas. Med andra ord representerar ramen incestförbudet för det 

analytiska paret och därmed har den oidipala realiteten fått en symbolisk form. 

Ramen blir en garant för att incestförbudet inte överträds. Om ramarna bryts eller 

åsidosätts kan man visserligen uppnå symptomlindring, men med det här synsättet 

är det en överföringsbehandling som gratifierar i stället för tolkar och ses inte som 

behandling i den psykoanalytiska psykoterapins mening. Ramavvikelser, defekter 

eller skador i ramområdet kan tolkas ha en sexuell mening/intention och kan få 

en betydelse av att terapeuten inte är att lita på i sexuellt hänseende. Terapeuten 

riskerar att uppfattas som ett förförelsehot och det symboliska uppdraget i terapin 

riskerar att bli något konkret verkligt. Kaatari (2008). 

I den psykodynamiska psykoterapin kan tankegångar om varför det är så viktigt 

att upprätthålla det symboliska kanske vara lika väsentliga som i psykoanalysen. 

Kanske än viktigare, eftersom frekvensen av sessioner är så mycket glesare i den 

psykodynamiska psykoterapin och balansen mellan att bevara spänningen i 

terapirummet samtidigt som det symboliska upprätthålls är så mycket svårare. Det 

finns betydande risker att ingå prematura förvrängda pakter när inte det psykiska 

såret hålls öppet.   

 

6.2.3 Fria associationer och överföringstolkandet 

 

Att uppmuntra ett fritt tal från konfidenten för terapeuten att tolka, kan sägas 

utgöra själva grundprincipen i psykoanalysen. I den psykodynamiska psykoterapin 

finns denna regel också med. 

Det fria talet tänker vi oss som en väg in i konfidentens inre landskap, men man 

kan också se det som att de fria associationerna låter personen träda fram, dvs. ett 

annat sätt att tänka blir möjligt. Foss (2011)  

I den s.k. pratkur som psykoanalys brukar kallas, har förstås språket en central 

betydelse, men inte enbart som ett förmedlande av meningsinnehåll utan också 

som en handling och ett beteende. Man kan säga att samtidigt som något uttalas 

eller talas i terapirummet, händer det också. Allt det icke-lexikala i språket finns i 

mötet mellan terapeut och konfident, som det ju finns i alla verkliga möten, i form 

av kroppsspråk, hållning, intonation, ansiktsuttryck, pauser etc.. Det finns där för 

terapeuten att tolka men processen är reflexiv och dialektisk dvs. konfidenten är 

det andra subjektet i paret som också tolkar terapeutens tolkningar. Talet är inte 

enbart en fråga om kommunikation, det är också en metakommunikation dvs. en 

kommunikation om kommunikationen. 

Kaatari (2008) menar att det faktum att man kallar associationerna för fria är 

missvisande och motsägelsefullt. Associationer av det här slaget är avhängiga sin 
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kontext och uppstår i den intersubjektiva dialog som psykoterpisituationen utgör. 

Samtidigt som de symboliserar det kontextuella i meningen i dialogen är det också 

en form av iscensättning av densamma.  Avsikten med att alls tolka överföringar 

är att ge konfidentens associationsutsagor en annan mening än det manifesta – en 

omedveten innebörd ges möjlighet att framträda.  

Om man ser psykodynamisk psykoterapi som enbart en medicinsk 

behandlingsform inom det samhälleliga medicinetablissemanget blir det en 

paradox; den mellan att vidmakthålla grundregeln om fria associationer och 

samtidigt hävda rätten till konfidentialitet. Hur är det då med friheten? 

Genom att sätta in konfidentens fria associationer i den terapeutiska situationen, 

ges överföringarna en annan omedveten innebörd. Terapeutens roll i detta 

skeende är att använda sig av den egna motöverföringsreaktionen, eftersom det är 

en intersubjektivitet mellan det analytiska paret och mening är inneboende i den 

andres svar. Genom att så lyssna på den andres svar på motöverföringen är den 

omedvetna innebörden av denna möjlig att uppenbara. Detta är ett dialektiskt spel 

som fortsätter så länge terapin pågår och ger just möjlighet till att befrämja 

symbolfunktionen vilket är essensen i den psykoanalytiska psykoterapipraxisen. 

Det vill säga, om man endast lyssnar på och ”tolkar” det manifesta talet fjärmar 

man sig från det omedvetna och det som måste ha sin symboliska form för att 

friheten i terapirummet ska kunna bevaras, riskerar att utageras på ett sätt som 

tillfredsställer konfidentens infantila behov och som eventuellt göder terapeutens 

egna omnipotenta begär. 

 ”[…] that what we are talking about is simultaneously happening between us!” 

Levenson E.A. (1988/1991 sid. 205) , är ett citat om den  överensstämmelse som 

pekar på att de fria associationerna som konfidenten uttalar i terapirummet inte är 

slumpmässiga eller icke deterministiska, utan har en egen inneboende logik. 

 

6.2.4 Är psykodynamisk psykoterapi behandling? 

 

Freud (1937) uttryckte sin skepsis kring psykoanalys som profylax och säger också 

att det inte finns något sådant som en ändlig analys mer än rent praktiskt menande 

att när det analytiska paret inte längre har inbokade sessioner och har slutat att 

träffas, är också terapin/analysen avslutad. Han uppställer två kriterier som måste 

vara uppfyllda. För det första att patienten är fri från lidandet av sina symptom 

och att rädslor och hämningar är övervunna. För det andra att bortträngt material 

har gjorts medvetet, att patienten förstår sådant som varit oförklarligt, att 

motstånd på det inre planet övervunnits och att fruktan för upprepning av sjukliga 

processer därmed är obehövlig. 

Trots sitt omtalade större intresse för psykoanalysen som vetenskap (t.o.m. 

naturvetenskap) än som terapi, ger han här för 75 år sedan, en samlad syn på vad 

psykoanalytisk psykoterapi har som behandlingsmål.  

Freud såg alltså psykoanalysen som just en terapi, men ger han inte här också en 

möjlighet att tolka psykoanalytisk psykoterapi som både en behandling i 

medicinsk mening med symptombefrielse och avlägsnande av lidande, och 

samtidigt en praxis som syftar till ökad självkännedom och emancipation?  
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Författaren menar att som freudianskt influerad behöver man inte se 

psykodynamisk psykoterapi som en behandlingsmetod endast hemmahörande i 

det medicinska paradigmet. I Freuds anda kan man också betrakta den som 

bestående av ytterligare andra kvaliteter, nämligen en praxis som har att göra med 

ökad självkännedom och befrielse av inre hämningar, vilket för med sig 

möjligheter att göra medvetnare och för konfidenten bättre livsval. Man kan 

således antingen se såväl den psykodynamiska psykoterapin som psykoanalysen 

som en deldisciplin till medicinen/ psykiatrin, alltså en naturvetenskap eller som 

en renodlad hermeneutisk dialektisk verksamhet, alltså en humanvetenskap.  

 

Annorlunda och originella tankegångar presenteras av Symington (2003) där han 

menar att psykoterapi är behandling, dvs en behandling som mera handlar om att 

skapa/kreera sinnet/själen (the mind) än att bota (healing) Det gemensamma 

skapandet av the mind som terapeut och konfident utövar, är den verksamma 

processen. Det är inte något som psykoterapeuten ensam utför eller tillför utan 

det är en gemensam skapelse; den subjektivitet som det analytiska paret skapar 

med utgångspunkt i sina olika roller i intersubjektiviteten. 

Det som gemensamt skapas är inre representationer av det som är psykologiskt 

smärtsamt. När denna kreativitet kan starta finns också tillgång till känslorna som 

kan sägas vara den första manifestationen av representationen och före denna 

manifestation finns ingen känsla. Ett av de största misstagen i 

psykoterapidiskursen menar han är idén att känslan är bortträngd i förstadiet till 

representationen. Som exempel tar han sorgens första chocktillstånd - känslorna 

är inte bortträngda, de finns inte. Det är först när tillgången till känslorna finns, 

dvs. när representationen av sorgen börjar kreeras inuti konfidenten som en 

läkeprocess - behandling tar sin början. Det finns något i personligheten som 

fungerar som en drivkraft i skapandet. Den psykiska smärtan har genom 

representationsskapandet nu en ny form. “What was outside the mind has now 

become part of the mind, or, rather, I have created a mind that embraces them. I 

am now in possession of myself. I am sane; I am mentally healthy.” Symington, N 

(2003 sid.16) Denna helhet som konstrueras av ett mönster av inre 

representationer är vad han menar med mental hälsa. 

  

Hur ska då psykoterapeuten förhålla sig och agera för att uppmuntra till dessa 

förvandlingar? Han menar att först och främst måste psykoterapeuten acceptera 

att det är en fri akt som uppstår och kreeras inifrån konfidenten. Behövs 

psykoterapeuten överhuvudtaget då? Har psykoterapin någon egentlig effekt på en 

inompsykisk process? Symington svarar ja; den aktivitet som hjälper 

transformationen inom konfidenten är den kreativa kommunikation som finns 

mellan det terapeutiska paret. Det är psykoterapeutens uppgift att främja denna 

kreativa kraft och menar att helande av varaktigt slag är en produkt av en inre 

kreativ emotionell akt och att denna till sin karaktär är fri och därför inte möjlig 

att tvinga på konfidenten. 

Författaren menar att Symington här ger ett exempel på hur man i den 

terapeutiska praktiken kan se att psykodynamisk psykoterapi är en processuell akt 
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som är dialogisk och tolkande dvs. en moralisk-etisk behandling .En behandling 

som inte är avsedd att primärt förändra ett beteende eller som handlar i ett 

sjukdomsdiagnosticerande perspektiv. 

 

Om man vill förstå psykodynamisk psykoterapi som en moralisk behandling eller 

kur på liknande sätt som psykoanalysen, förutsätter det att den ges status som inte 

enbart grundar sig på ett medicinskt behandlingsbegrepp. Vad är då det moraliska 

som behandling betraktad? Med stöd i att psykodynamisk psykoterapi har sitt 

ursprung i psykoanalysen skulle man kunna hävda att den inte är en 

behandlingskur som med sjukdomsdiagnosticering och medicin försöker lindra/ta 

bort symptom, utan är en processuell dialektisk och tolkande aktivitet. Det 

moraliskt/etiska handlar om att konfidenten ska kunna bli en ansvarstagande, 

moralisk aktör i sitt eget friare liv. 
Eriksson (2012) för resonemanget om moralen än djupare i det han säger att i den 
freudianska psykoanalysen kan det psykiska lidandet förstås som ett moraliskt 
lidande och Freud menar att endast ett fritt moraliskt subjekt kan lida 
psykologiskt. Han problematiserar detta genom att vända på frågeställningen: 
”Friheten ligger väl inte till grund för lidandet? Är det inte tvärtom: vi lider på 
grund av vår ofrihet[…].” Eriksson (2012 sid. 111) 
Om terapeuten omfattar synen på behandling som ett moraliskt projekt, behöver 
kanske den konfident som kommer till mottagningen med sitt lidande, också 
behandlas utifrån ett antagande om att ofriheten är både diagnos och 
behandlingsmål. Psykoanalysen har dock inte detta som behandlingsmål (Eriksson 
2012, Lesche 1971) utan ser det moraliska subjektet som en förutsättning för att 
psykoanalytiskt tänka kring psykiska problem. 

 

6.2.5 Olika sätt att se på  behandlingsmål i psykodynamisk psykoterapi 

 

Bion (1965/1991) talar om omvandlingar, dock inte explicit som behandlingsmål 

eller terapeutiska mål. Transformationer i K handlar om det analytiska parets 

insikter och förståelser kring konfidentens inre värld; eller rättare sagt 

terapisubjektens förnimmelser av den yttersta verklighet/värld som han benämner 

O. Vi kan aldrig omfatta O med våra sinnen, endast ana det. Vi kan aldrig nå en 

slutlig förståelse, men vi måste ständigt försöka närma oss O och stå ut med att 

dväljas i oförståelsen eftersom detta är den verkliga förändringens hjärtnot. Med 

andra ord är mållösheten själva målet. 

Minnet, det som vi tillsammans med kunskap och begär ska komma utan till 

sessionerna (egentligen ett förhållningssätt mera än ett postulat), menar Bion 

(1967/2001) hålls ständigt i försvarsberedskap och främst bland dessa s.k. minnen 

är i den psykoanalytiska världen föreställningen om bot. Att ge upp begäret efter 

bot, både hos konfidenten och hos terapeuten, kan inte ske genom en viljeakt och 

begäret får inte näras i intersubjektiviteten. 

Uppgivandet av tanken på bot måste sökas i upptäckten av den psykoanalytiska 

psykoterapins väsen, dess verklighet eller praxis. 
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Det finns en paradox kring mål och mållöshet i den psykoanalytiska psykoterapin 

menar Holmes (1998). Psykoanalysen som använder sig av mållösheten i terapin 

som ett tekniskt verktyg, postulerar samtidigt de mest ambitiösa och långtgående 

målen i termer av att fundamental reorganisation av personligheten är möjlig. 

Holmes finner att spänningen i paradoxen kan lösas upp och att medlet ligger i 

själva den psykoanalytiska processen. I anknytningteoretiska termer (Fonagy 2007) 

är den psykoanalytiska psykoterapins mål att medverka i skapandet av en trygg bas 

på vilken konfidenten kan få syn på sina livssmärtor och genom relationen till 

terapeuten lära sig intimitetens och autenticitetens rudimenta. Förmågan till 

intoning hos terapeuten är essentiell i terapin. Den är ”mållös” i så motto att den 

inte kan förutse vad som händer i mötena mellan konfident och terapeut. ”[…] it 

may be better to attend to every other aspect of therapy than it´s aims, if good 

results are to be achived.” Holmes, J (1998 sid.237) 

Holmes konkluderar ändå med att det övergripande målet för terapi är att sätta 

igång en utvecklingsprocess som kan fortsätta i långtidsterapi eller fungera som 

katalysator i det verkliga livet. En slutsats som något kolliderar med ovan angivna 

citat. Kanske kan man skilja på kortsiktiga ”mål” dvs. det som händer i mötet 

mellan terapeut och konfident, och långsiktiga diton som handlar om 

genomgripande inompsykiska förändringar efter terapin. 

 

Kaatari (2008) lyfter fram att den psykoanalytiska psykoterapin inte har något 

annat mål än det inomterapeutiska målet om sanning och häri ligger också att 

terapin tar slut. Det finns ett självändamål av etisk och moralisk karaktär, förutom 

sanningssökandet, och det är konfidentens ansvarstagande för det fria 

associerandets meningsappropriation i den gemensamt skapade subjektiviteten. 

Epistemologin i en praxis enligt Aristoteles, innehåller en samtidighet i det att 

agerandet för att uppfylla praxisens mål också utgör själva målet.  Om man ser den  

etiska och moraliska aktiviteten som definierande  psykoanalytisk psykoterapi, är 

den mera att betrakta som en praxis än en behandling, med den dubbla uppgiften 

att, uttryckt i Lacans terminologi, försonas med den symboliska kastrationen och 

befrämja en emancipatorisk process. Alltså inga explicita mål som t.ex. bättre hälsa 

eller att bli symptombefriad finns i den här synen på behandlingsmål.   

 

Man kan se de problem som konfidenten söker för som livsproblem, vilka inte 

nödvändigtvis är att betrakta som psykopatologi. Att digna under livets alla 

svårigheter och motgångar behöver inte betyda att man är sjuk i en medicinsk 

mening. ”Psykoanalysens väsen är varken att vara behandling eller bot, ord som 

på ett olyckligt vis knyter det psykoanalytiska projektet till medicinens 

åtgärdsinriktade paradigm.” Reeder, J (2006 sid.132)  

Eftersom den psykodynamiska psykoterapin har sina rötter i psykoanalysen skulle 

man kunna betrakta den på samma sätt, dvs. som en självuppfyllande livsaktivitet 

som varken är bot eller behandling utan mera ett livsfilosofiskt moraliskt projekt. 

Författaren menar att man ändå kan tala om psykodynamisk psykoterapi som 

behandling men inte medicinsk behandling/bot utan en behandlingsform som 
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mera vilar på en filosofisk/etisk-moralisk hållning. Något som ju Freud också gav 

uttryck för.  

  

Szasz (2003) noterar, något provokativt, att dagens psykoanalytiker inte har erkänt 

att livsproblem inte är sjukdomar och sättet att lyssna och tala i terapin inte är en 

form av behandling. Istället har man utökat sjukdoms- och behandlingskonceptet 

till att cementera åsikten att psykoterapi förändrar hjärnan och använder det 

argumentet för att göra psykoanalys legitim som en behandling av 

hjärnsjukdomar.  

Han menar också att psykoanalytisk psykoterapi är en moralisk/etisk dialog, inte 

en medicinsk behandling. Psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi har 

ingenting att göra med sjukdom eller hälsa, medicin eller kurerande och är alltså 

inte en gängse behandling inom hälso- sjukvården.  

Szasz ställer sig också frågan om psykoanalysprojektet inte är en form av 

behandling – vad är den då? Han svarar sig själv: “It´s a modern reincarnation of 

age-old cure of souls as secular-existential dialouge.” Szasz, T (2003 sid46), alltså 

(min översättning) en modern variant av en uråldrig existentiell och sekulär 

själavårdande dialog. 

Man skulle kunna säga att detta sätt att se på psykodynamisk psykoterapi dvs. som 

en moralisk-etisk själavårdande sekulär behandling är i samklang med S:t Lukas 

värdegrund. 

 

 

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna undersökning inom ramen för psykoterapeututbildningen har sina 

begränsningar i form av ett visst antal sidor men också med en mall som utgör det 

klassiska (läs naturvetenskapliga/positivistiska) ramverket för vedertagen 

forskning. När också denna uppsats undersökningsobjekt, den psykoanalytiskt 

orienterade psykoterapin, inlemmas i denna mall riskeras att form och innehåll 

inte blir helt kongruent.  

I en ”friare” situation kan forskningen kring vad som konstituerar den 

psykodynamiska psykoterapin i dag ytterligare fördjupas och klarifieras genom att 

söka vetenskapligt implementera begrepp som inte är behäftade med 

medicinparadigmets inflytande; t.ex. ord som patient, diagnos, terapi. Det finns en 

risk att uppsatsen/forskningen/undersökningen lite mister i trovärdighet (något 

som Kaatari också påpekar i sin avhandlingsdiskussion) när man försöker utgå 

från en vetenskapssyn som inte har det medicinska paradigmet som mall. För att 

uppnå större trovärdighet måste också språket i den humanvetenskapliga 

hermeneutiska  fenomenologiska teorin förändras och kanske helt förnyas. 
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Att välja en litteraturundersökning som metod för denna uppsats föreföll som det 

mest adekvata. Arbetet handlar om att göra en form av nedslag i litteratur och 

texter som kunde bidra med en vidgad förståelse om hur psykodynamisk 

psykoterapi kan karakteriseras. Frågor som handlar om behandling, 

behandlingsmål och psykodynamisk psykoterapis vetenskapliga hemvist var de 

fokus av enskilda ämnesområden som skulle bilda en översiktlig bild. Författaren 

ville gå i dialog med texter alltså en form av interaktion, men annorlunda än den 

som har ett levande subjekt som samspelande. Författaren har haft det teoretiska 

som undersökningsobjekt, lite paradoxalt när så mycket i litteraturen visade på att 

forskningsföremålet finns inneboende i praxis. Att inkludera fallbeskrivningar och 

situationsvinjetter fanns med hos författaren initialt i uppsatsens tillblivelse, men 

valdes bort av skäl som har att göra med uppsatsens begränsade omfång.  

 
Är det meningsfullt att tala om reliabilitet och validitet i en kvalitativ litteratur- 

undersökning som i denna uppsats? Reliabilitet handlar om huruvida man får 

samma resultat när man upprepar försöket, observationen eller intervjun dvs. om 

perfekt reliabilitet föreligger finns det ingen variation mellan försöken som har 

orsakats av slumpen. Slumpmässiga fel leder till osäkerhet i undersökningen. För 

att undvika att slumpmässiga faktorer påverkar undersökningen och dess 

reliabilitet kan t.ex. standardisering av undersökningens utformning göras. I 

kvantitativa undersökningar görs mycket för att eliminera slumpens påverkan, 

men vad t.ex. gäller standardisering i en kvalitativ undersökning är det som om 

man tar bort en viktig grundsten om man inför sträng standardisering. Något i 

definitionen går ju förlorad och det fria ordet, flödet, flexibiliteten och 

nyanseringen skulle minska och påverka den kvalitativa undersökningen negativt. 

Om en undersökning har systematiska fel leder detta till felaktigheter, dvs. 

undersökningen är behäftad med invaliditet. Validitet handlar om att 

observationerna man gör faktiskt också avser det man vill undersöka. I 

hermeneutiska undersökningar blir det mycket svårt att ange hur man ska bedöma 

tolkningens validitet men Wedin/Sandell (2010) ger fyra kriterier på validitet i 

tolkning: koherens dvs. att tolkningen hänger samman i en meningsfull helhet, 

samstämmighet mellan olika bedömare, bekräftelse från den intervjuade och 

prediktion.  

Författarna Wedin/Sandell (2010) skiljer också på intern och extern validitet. 

Intern validitet syftar på om den tolkning jag gör av just de observationer jag gjort 

är de enda rimliga medan extern validitet har att göra med undersökningens 

generaliserbarhet. 

Svaret på frågan ovan blir att fullständig reliabilitet är omöjlig i en kvalitativ 

undersökning, medan ett visst mått av validitet är möjlig och meningsfull att 

uppnå. Det är då främst koherensen som kan vara möjlig att bedöma i denna 

uppsats´ texttolkningar. Att genomföra ett uppsatsarbete på vetenskaplig grund 

kräver förstås en definition av vetenskaplighet, vilket som bekant är ett gammalt 

diskussionsämne. Wedin/Sandell (2010) definierar vetenskaplighet mycket enkelt 

när man menar att det är ett sätt att granska människors föreställningar på ett 
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kritiskt sätt. En så vid definition skapar i stället nya frågor som t.ex. vad är 

“kritiskt” och vad är “ föreställningar”. 

Vetenskapsteori är en särskild sorts kunskap och kunskapsteori handlar om vad 

kunskap är, vad vi kan ha kunskap om, hur säker vår kunskap är och varifrån 

kunskap kommer med andra ord epistemologi. Inom den teoretiska filosofin är 

epistemologin ett viktigt problemområde. Hartman (2004)  

I instruktionen för uppsatsarbetet står att vi måste stå på en vetenskapsteoretisk 

grund. Detta behövde författaren definiera eftersom vetenskaplig teori långtifrån 

är ett entydigt begrepp. Den vetenskapliga kunskapen handlar om kunskap som 

inte baseras på trosföreställningar utan av teorier. Vetenskapsteori handlar också 

om frågan om sanning dvs. finns det en sanning med stort S eller finns det flera 

olika teorier om samma sak som alla kan sägas vara sanna? Vidare handlar 

vetenskapsteorin också om hur teorier rättfärdigas dvs. hur man kan ge en teori 

stöd. En inomvetenskapsteoretisk fråga är hur vetenskapsteorier används t.ex. 

som förklaringar eller som prediktioner. 

Vetenskapsteori är en disciplin för sig men författaren menar ändå att uppsatsen 

vilar på teoretisk och vetenskaplig kunskap   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Den psykodynamiska psykoterapin har sin grund i den psykoanalytiska 

traditionen; en tradition som genom de dryga hundra år som passerat sedan Freud 

upptäckte det omedvetna, genomgått förändringar och olika uttolkningar; varav 

en del på olika sätt verkar etablera den psykodynamiska psykoterapin i det 

medicinska paradigmet, medan andra har en annorlunda uppfattning om 

psykodynamikens vetenskapliga tillhörighet.  

 

Har uppsatsen utmynnat i några svar på de frågeställningar vars innehåll har varit 

föremål för undersökning? Man skulle kunna travestera Willy Kyrklund (1995) 

som i ”Mästaren Ma” säger ”Jag söker den fråga som mänskligheten är ett svar 

på”, till ”Jag söker den fråga som den psykodynamiska psykoterapin är ett svar 

på”, därmed konstaterande att uppsatsarbetet gett upphov till ännu flera frågor. 

Författaren har dock genom arbetets gång både vidgat och fördjupat sina 

kunskaper i uppsatsens frågekomplex. Ett viktigt svar är att det inte finns några 

entydiga svar, inget ”den enda vägens psykodynamik”. Det finns flera sätt att se 

och förstå den komplexitet som omgärdar den psykodynamiska psykoterapin och 

de teoretiska utgångspunkterna är inte minst viktiga, inkluderande den egna 

förförståelsen eller den personliga egenteorin. Författarens förståelsehorisont har 

förändrats genom denna litteraturstudie och fört insikter till en ny nivå, från vilken 

det professionella terapiarbetet förhoppningsvis kan utövas än mer dynamiskt. 

  

Resultatdiskussionen nedan följer uppsatsens frågeställningar ( se 3.).  
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7.2.1 Psykodynamisk psykoterapi – är den en egen humanvetenskap? 

 

Grundförutsättningen för att se på psykoanalytisk psykoterapi som en etisk 

verksamhet tycks vila på att man betraktar den som en praxis där appropriation av 

mening är essentiell. Dess väsen kan sägas vara reflexiviteten i en 

meningstolkande dialog. Men vad betyder det? Att utgå från Aristoteles 

praxisbegrepp för in den psykoanalytiska psykoterapin i en gammal filosofis 

domän och häri kan kanske finnas ett konstruktivistiskt problem. Man blir 

tvungen att skapa en metapsykoanalytisk psykoterpiram runt det väsen som säger 

sig vara sitt eget studieobjekt och sin egen bevekelsegrund. Det deskriptiva i en 

filosofisk förklaringsmodell vilar ändå på medvetandet och säger kanske inte så 

mycket om det omedvetna som är ett ontologiskt fundament i den 

psykoanalytiska psykoterapin.  

Och ändå…det undflyende som inte låter sig fångas, den konstnärligt kreativa 

miljö som psykoanalytisk psykoterapi befinner sig inom; kan kanske denna 

atmosfär, O och det intuitiva utgöra den psykoanalytiska psykoterapins väsen – 

och är det inte i så fall en omöjlighet att förstå på ett medvetet plan? Många frågor 

tornar upp sig.  

En kanske något hädisk tanke i vetenskapssammanhang dyker upp, måste vi 

nödvändigtvis veta? Kan vi inte stå ut med att ”bara” känna effekterna av något 

ovetbart? Varifrån kommer denna besatthet i vetandets diskurs, begäret i att vi 

måste veta? Freud, som var en framstående hermeneutisk forskare, hade stor 

fördragsamhet med icke-vetandet – det som var bortom det uppenbara. 

 

Det finns ett problem eller en svaghet i att betrakta psykoanalytisk psykoterapi 

som en reflexivitet dvs. att forskningen utgörs av den aktivitet som samtidigt 

forskar och undersöker forskningsföremålet. Valideringen är det som kan tänkas 

bli lidande i det att det blir ett internt avgörande eller bedömning av hur processen 

rör sig. Problemet kanske delvis har att göra med att valideringsbegreppet härrör 

ur den positivistiska skolan och det framgår ur resultatet i uppsatsen, att 

användandet av ett sådant valideringsraster över den psykodynamiska 

psykoterapin är felaktigt om man vill se den psykoanalytiskt orienterade 

psykoterapin i ett annorlunda vetenskapsperspektiv.  

Den psykoanalytisk orienterade psykoterapin kan ses som en kvalitativ 

forskningsmetod dvs. att själva terapin är kvalitativ forskning vars vetenskapliga 

status länge har avfärdats med utgångspunkt i en positivistisk vetenskapsfilosofi. 

Om man istället har en annan utgångspunkt, en hermeneutisk fenomenologisk, 

som tar i beaktande särarten hos den psykoanalytiska psykoterapin blir 

diskussionen om status en helt annan. 

Det blir då svårt att söka svar i den positivistiska epistemologin eftersom 

positivismen i praxis ser en strategi som har att lösa problem och ge svar på 

frågor. Den psykodynamiska psykoterapipraxisen kan sägas handla om förståelse 

för människors livsvärldar, dess förvrängningar och idiosynkrasier. Det handlar 

om att söka mening i det till synes meningslösa. 
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Psykoterapi är en praktik på grund av att den implicit inte är förutsägbar. De 

eventuella förutsägelser man kan göra inom naturvetenskaperna är inte 

tillämpbara när det gäller att förstå hur människan handlar, hur hennes 

bevekelsegrunder ser ut och vilka intentioner som döljer sig under ytan. 

 

7.2.2 Hur kan man definiera och se på behandling och behandlingsmål? 

 

En viktig fråga i uppsatsen handlar om vad behandling egentligen är i den här 

kontexten och i den frågan finns det möjliga sätt att förstå det ur ett annat 

perspektiv än det medicinska . ”Behandling” är ett begrepp i det medicinska 

paradigmet som hör hemma i den naturvetenskapliga domänen. Om man då 

betraktar psykoanalytisk psykoterapi ur en annan vetenskapsteoretisk synvinkel är 

behandlingsbegreppet främmande. Sett ur ett hermeneutiskt perspektiv är 

psykodynamisk psykoterapi något annat utöver behandling och sökande efter  

bot. Kaataris avhandling ger ledtrådar till det innehållsliga i den psykoanalytiska 

psykoterapin, nämligen att den handlar om befordrandet av symbolfunktionen 

och tillägnandet (appropriation) av mening i en dialektisk etisk praxis. Reeder 

kallar det en självuppfyllande livsaktivitet, också fjärmande sig från det medicinska 

böjningsmönstret. Häri ligger också en stor utmaning och svårighet i att kunna 

hävda särarten och samtidigt praktiskt verka i en hälso- och sjukvård som per 

definition befinner sig inom naturvetenskapens råmärken. 

Bion (2001)betonar att psykoanalys inte är behandling eller bot i en medicinsk 

mening och att begäret efter bot är något som inte får ges näring i den 

intersubjektivitet som terapin kan sägas vara.  

 

Gullestad/Killingmo (2007) ser psykoanalysen som en terapiform inom det 

dynamiska perspektivet dvs. en av andra behandlingsformer. Man ser alltså det 

dynamiska fältet som överordnat. Det andra perspektivet är vanligare och denna 

uppsats´ utgångspunkt  dvs. den psykodynamiska psykoterapin är sprungen ur 

psykoanalysen och detta gäller oavsett om man ser psykoanalysen som en 

behandling eller ej. 

För de konfidenter som psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuter möter, finns 

kanske inte i någon tvekan om att det är behandling man vill ha. Man kommer 

med ett lidande, ett lidande som plågar och hämmar autenticiteten i livet, ett 

lidande som man vill bli fri från. Det är en kommunikativ svårighet för en 

terapeut som inte enbart ser psykodynamisk psykoterapi som en behandlingsform. 

Att söka förmedla att det inte handlar om ”mental kirurgi” eller omedelbar 

lindring, utan om en integreringsprocess av konfidentens sårbarheter, inre 

konflikter och förvrängningar, kan synas som en cynisk och oempatisk uppgift. 

Ändå tror författaren att det är just det som måste genomsyra hela 

terapiprocessen. En psykodynamiker sysslar inte endast med det uppenbaras 

metodologi.  

Att bli “behandlad” i gängse medicinska termer, kan ha en inskränkande funktion 

som mera objektifierar konfidenten, i betydelsen att vara föremål för någon 

annans förmåga som “vet” vad som är fel och som också “vet” hur felet ska rättas 
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till. Det finns en risk för att terapeuten kan göda den egna omnipotensen och 

förlänga och kanske permanenta en idealisering hos konfidenten, vilket kan hindra 

genuin frigörelse. 

Man kan också säga att utifrån ett praxis´ och hermeneutiskt fenomenologiskt 

perspektiv är det helt omöjligt att tala om behandling som gör konfidenten till ett 

objekt i den subjektivitet som det terapeutiska paret kreerar i terapirummet. 

 

Reeder (2001) betraktar psykoanalytisk psykoterapi som en självuppfyllande 

livsaktivitet dvs. mötande livsproblem som inte är att betrakta som psykopatologi 

eller sjukdom. Går det att applicera den synen också på psykodynamisk 

psykoterapi? Författaren menar att det ger upphov till nya frågor kring hur vi ska 

förhålla oss till vem som ska komma i ”åtnjutande” av psykoterapi, terapibarhet 

och om psykopatologi finns överhuvudtaget eller om neurotisk problematik kan 

utvecklas i patologisk riktning. Uppsatsförfattaren har i sin nuvarande 

förståelsehorisont uppfattningen att psykopatologi finns och att utveckling mot 

psykisk sjukdom kan ske från normalneurotiska tillstånd, men frågan är viktig och 

kanske avgörande för hur den psykodynamiska psykoterapin kan stärka eller 

underminera sin ställning i det hälso- och sjukvårdsklimat som råder nu, med dess 

tyngdpunkt lagd i det medicinska paradigmet. 

 

Eisold är liksom uppsatsförfattaren bekymrad över att det nu är den 

psykoanalytiska psykoterapin (eller den psykodynamiska diton) som är i farozonen 

att mista sin specifika identitet på samma sätt som den ”rena” psykoanalysen gjort. 

Många psykoterapeuter och analytiker verkar avhålla sig från frågan om det finns 

någon skillnad mellan psykoanalys och psykoterapi genom att hänvisa till pluralitet 

och/eller eklekticism; eller som Wallerstein, R (2001 sid.XVI) säger ”the borders 

between them are now  blurred and they shift constantly, depending on one´s 

vantage point and one´s theoretical predilections.” Men kanske är det minst lika 

viktigt att idag förstå den psykoanalytiska psykoterapins särart just p.g.a. 

pluralismen och eklekticismen, inte för att backa tillbaka till en ”urpsykoterapi”, 

utan för att den psykoanalytiska psykoterapin står för något kvalitativt annorlunda 

än de i den medicinska paradigmet förankrade terapierna. 

Om psykoanalytiker, som Eisold säger, ofta betraktar sig som mental health 

practioners, tillhandahållande psykoterapeutisk service och också därmed vara en 

del i medicindomänen; hur lätt är det då inte för psykoanalytiskt orienterade 

psykoterapeuter att ikläda sig den rollen? Om inte annat så för pur ekonomisk 

överlevnad. 

 

Bollas (2011) ser som en yttersta konsekvens av medikaliseringen och 

inlemmandet i de samhälleliga hälso- och sjukvårdsorganisationerna, att 

kränkningen av konfidentialiteten blir stor och att detta är oacceptabelt. Som en 

slags ”psykosheriff” tvingas psykoanalytikern (hans artikel berör främst 

amerikanska förhållanden, men har applicerbarhet på Sverige tycker författaren) 

delta och ”foga sig efter en politisk situation där mental hälsa har blivit en vara 

bland andra, och skapa en illusion av standardisering, ansvarsskyldighet och 
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mätbara resultat[…] I själva verket är psykoanalysens arbete till stor del 

omedvetet, den psykiska förändringen hos patienterna är en del av en immateriell 

verklighet, och psykoanalysens tillgänglighet för neutral och oberoende 

granskning är minimal.” Bollas, C (2011 sid. 27) Detta gör det än angelägnare att 

ytterligare förstärka och fördjupa kunskaperna om den psykoanalytiska 

psykoterapins särart. 

 

Författaren ser en spänning för psykoterapeuten mellan att bedriva 

psykodynamisk psykoterapi och samtidigt leva upp till ”resultatkrav” i ett hälso- 

och sjukvårdsetablissemang. Det blir en fråga om att vilja stå fri från ett 

medicinskt perspektiv samtidigt som möjligheterna att överhuvudtaget taget 

bedriva sin profession riskerar att minska betydligt, vilket är ett klassiskt dilemma. 

Det kan också uppstå en maktkamp om vem som ska anpassa sig till vem och vad. 

Det krävs information som kan omvandlas till kunskap om den psykodynamiska 

psykoterapin, till samhällets makthavare och här har det psykoanalytiskt 

orienterade lägret kanske varit för involverade i teoretiska ”renhetskrav” och 

inomorganisatoriska dispyter, för att ta det uppdraget på riktigt allvar. Kanske har 

man självt bidragit till risken för marginalisering.  

Författaren tror att vi måste betrakta den psykodynamiska verksamheten som en 

ständigt pågående dialektisk process, där syntesen inte är för alltid given och där 

kampen för utveckling och klargörande måste föras även på samhället arenor. 

Det verkar som om det medicinska böjningsmönstret har haft och har en stark 

ställning och detta faktum kan ha sin grund i att både psykoanalysen och den 

psykodynamiska psykoterapin sorterar under hälso- och sjukvårdslagen och 

betraktas därvid som en medicinsk behandling. Även privat verksamhet kommer 

också att lyda under samma hälso- och sjukvårdslag vilken är anpassad efter 

medicinens hegemoni. Det finns kanske en rädsla för marginalisering i 

terapeutprofessionen och en möjlig risk för statusförlust om man mera högljutt 

skulle driva tesen att psykodynamisk psykoterapi kan ses som en humanvetenskap, 

en behandling och en moralisk etisk praxis. Ett terapiprojekt som inte per 

automatik kan inlemmas i det medicinska paradigmet.  

 

7.2.3 Slutsats 

 

Uppsatsförfattaren menar att den psykodynamiska psykoterapin, liksom 

psykoanalysen, kan ses som en dialektisk process där tolkandet av mening i 

dialogform utgör dess praxis. Den kan betraktas som mållös utan annan 

bevekelsegrund än sitt eget vara, varför krav på resultat i positivistisk mening är 

inadekvat. Detta under förutsättning att den psykodynamiska psykoterapin ges 

vetenskaplig hemvist i den hermeneutiska idétraditionen och epistemologiskt 

hemmahörande i den dialektiska kunskapsteorin. 

Den psykodynamiska psykoterapin riskerar att förlora något av sin särart och 

marginaliseras på samma sätt som psykoanalysen blivit förminskad i hälso- 

sjukvårdsetablissemanget, om inte det medicinska paradigmets inflytande på krav 

om effektivitet, snabbhet och evidens problematiseras. Det behövs kanske en 
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bredare kommunikation utåt från företrädare för den psykodynamiska 

psykoterapin; ett engagemang som tar större plats i den samhälleliga diskursen om 

psykoterapi. 

Psykodynamisk psykoterapi kan ses som en behandlingsform, men behandling 

som begrepp måste inte ges en medicinsk anstrykning utan kan betraktas som en 

moralisk aktivitet. 

 

Slutsatsen för uppsatsen blir alltså att svaret på frågan om psykodynamisk psykoterapi är en 

behandling eller en självuppfyllande moralisk och etisk praxis, inte är en fråga om antingen/eller 

utan både/och, dvs. en moralisk etisk behandlingsaktivitet. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats ena huvudfråga, den om den psykodynamiska psykoterapin kan 

betraktas som en egen humanvetenskap, har här fått en skissartad genomgång.  

Här krävs djupare studier för att kunna presentera den psykodynamiska 

psykoterapin i ett annat vetenskapligt ljus. Att koppla samman filosofiska 

discipliner med anknytningsteorin skulle kanske kunna vara en väg att 

forskningsmässigt gå. 

 

Fortsatta studier i hur den psykodynamiska psykoterapin skulle kunna erövra en 

”frizon” i nuvarande hälso- och sjukvårdsetablissemanget dvs. kunna verka inom 

dess organisationer utan att förlora sitt artegna väsen, är ett intressant och viktigt 

ämne för fortsatt forskning. Eftersom det här handlar om politik, ekonomi, 

sociologi och juridik också, torde en tvärvetenskaplig forskningsinsats vara 

behövlig. 

 

Ett annat förslag är att eftersom det finns relativt få som ägnat sig åt att forska 

och skriva om det nödvändiga medvetandet i förhållande till det omedvetna, 

skulle detta forskningsuppslag kunna använda fenomenologin som 

epistemologiskt stöd.   
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Bilaga 1 

Om beröringspunkter mellan psykoanalys och fenomenologi 

 

Husserl som utarbetade fenomenologin, såg som dess uppgift att förstå ett 

fenomens mening eller innebörd. Han såg den som en epistemologi som andra 

vetenskaper inom den hermeneutiska sfären skulle kunna ta som utgångspunkt i 

de kunskapsteoretiska analyserna. 

Fenomenologin studerar det som visar sig och vill beskriva ett fenomens väsen, 

dess ontologi, i syfte att klarlägga de villkor som gäller för att fenomenet är det 

som det synes vara. 

I den fenomenologiska metodologin, finns tre s.k. reduktioner som ska förstås i 

relief till vårt naiva vardagliga tänkande kring fenomenen dvs. det tänkande som 

säger att allt är precis på det sätt som man ser det oberoende av subjektets 

varseblivning. Den fenomenologisk-psykologiska reduktionen och den 

fenomenologisk-transcendentala  reduktionen(de två första av Husserls 

reduktioner) sätter parantes om den naturliga inställningen. För fenomenologen 

existerar inte världen oberoende av subjektet. Tvärtom förutsätter man ett 

medvetet subjekt. I den inställning till världen och fenomenen i den, som Husserl 

kallar den naturliga, tar vi inte hänsyn till subjektet och medvetandet men de 

fenomenologiska reduktionerna gör det för att förstå hur subjekt och fenomen 

korresponderar. ”Poängen med den fenomenologiska reduktionen är att göra oss 

öppna och fördomsfria för det som är givet i upplevelsen” Karlsson, G (2004 sid. 

25) 

 

Den tredje reduktionen, den eidetiska, är den metodologiska praktik som letar 

efter de väsentliga drag hos fenomenet som gör det till vad det är, genom att gå 

från det partikulära till det väsensmässiga. För förtydligande; fenomenologin vill 

öppna upp för det som är givet i och genom medvetandet med hjälp av 

reduktionerna. De transcendentala och psykologiska reduktionerna hjälper till att 

bryta det naturliga seendet och den eidetiska avser att bestämma och göra tydligt 

väsendet hos fenomenet. 

 

Karlsson (2004) betonar en grundläggande skillnad mellan fenomenologi och 

psykoanalys. Psykoanalysen är en empirisk vetenskap som har den psykiska 

verkligheten inklusive den omedvetna inre världen som sitt forskningsobjekt 

medan fenomenologin är en filosofi med epistemologiska intentioner 

Han finner dock sju beröringspunkter där fenomenologin och psykoanalysen 

korsar varandras spår. Här nedan redovisas hans iakttagelser, Karlsson (2004 sid. 

30-34) 

1. Intresset för det subjektiva, vilket båda har som sitt studieområde, men 

det är olika nivåer av det subjektiva som man fokuserar på. 

Fenomenologin begränsar sig till subjektets medvetna nivå, medan 

psykoanalysens fokus är på det omedvetna. 
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2. Båda disciplinerna intresserar sig för mening och intentionalitet. 

Psykoanalysen sysslar med det ”förvrängda, ologiska, patologiska till synes 

meningslösa” (sid. 30), men gör det med utgångspunkt att det har mening. 

Fenomenologin har inget problem med meningsbegreppet. 

Komplikationen är att när psykoanalysen förutsätter mening dvs. tolkar 

mening på ett medvetet plan, postulerar man samtidigt att det finns ett 

omedvetet som ”bryter med subjektets medvetna intenderande 

(meningsgivande)”. (sid. 31)  

3. Intresset för det latenta i psykoanalysen finns i viss mening även i 

fenomenologin som letar efter något under de manifesta uppenbarelserna. 

Ricoer (1970) talar med psykoanalysen i det att han säger att 

fenomenologin opererar på de medvetna och förmedvetna nivåerna 

medan psykoanalysen som sagt fokuserar på den omedvetna nivån. 

Skillnaden är att för att tala i psykoanalytiska termer måste en meta-

psykologi konstrueras medan den latens fenomenologin uppdagar sker 

med hjälp av subjektets meningsgivande.   

4. Båda omfattar reflektionens betydelse över något genomlevt. Man kan se 

likheter mellan analysandens verbalisering i psykoanalysprocessen och den 

eidetiska reduktionen i fenomenologins metodologi.  

5. Båda processerna bygger på öppenhet dvs. att möta det som visar sig på 

ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Bions tes om att komma till 

sessionerna utan minne, kunskap och begär har tillkommit i denna 

öppenhets anda. 

6. Både psykoanalysen och fenomenologin bryter mot den vardagliga 

kunskapen det s.k.sunda förnuftet med sina respektive metodologiska 

praktiker; fenomenologins reduktioner och psykoanalysens fria 

associerande. Dessa brott mot det vardagliga, i psykoanalysen dess 

assymetriska vara, gör det möjligt att få syn på existentiella dimensioner 

som varit höljda i dunkel. 

 

 7.  Ansvartagande liv som etisk princip.  Den etiska principen, ett liv som        

     man tar ansvar för, är både i psykoanalysen och i fenomenologin ett värde 

     som emanerar ur praxisbegreppet. Båda disciplinerna kunde ha som sitt 

     credo: genom att uppnå så mycken insikt som möjligt dvs. självkännedom 

     som också medför självansvar, frigörs samtidigt möjligheterna till att göra 

     friare och medvetnare livsval. 

Husserl menade att filosofi ska vara en vetenskap och fenomenologin är en 

filosofi som intar en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Som sådan kan 

fenomenologin assistera den empiriska vetenskapen – psykoanalysen eller som 

Karlsson, G (2004 sid. 35) uttrycker det: ”Fenomenologin studerar inte det 

omedvetna, detta är förbehållet psykoanalysen. Däremot kan fenomenologin 

hjälpa till att kasta ljus över villkoren för något sådant som det omedvetna”. 

  


