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Sammanfattning 

Fyra analysander intervjuades om deras upplevelser av den psykoanalytiska situationen. 

Materialet analyserades med hjälp av EPP (empirical phenomenological psychologial) -

metoden. Resultatet beskriver fenomenets meningsstruktur som en helhet och visar på den 

psykoanalytiska situationens generella kännetecken: den psykoanalytiska situationen som 

något svårfångat, som ett upprepat omprövande, som ett arbete, den präglas av konflikter och 

motstånd, en upplösning av tid och rum, ett möte med analytikern, ett rum för 

självutforskande och avslutningsvis, identitetsskapande självreflektion. Resultatet visar att 

upplevelsen av den psykoanalytiska situationen är något upplösande som bryter med den 

vanliga livsvärldsupplevelsen. Den är något irrationellt svårfångat. Resultaten visar också hur 

upplevelsen präglas av relationen till analytikern, hur den möter motstånd och konflikt. 

Avslutningsvis hur det formas något nytt genom ett prövande och utforskande 

meningsskapande. 
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1 Inledning 

Efter att ha avslutat en mångårig psykoanalys kan jag bara med förvåning läsa den kritik som 

florerar i allt från bloggar till seriös media. Om ämnet kommer på tal är det inte ovanligt med 

fördomar om Freud i allmänhet och psykoanalys i synnerhet. Frågar jag vederbörande om den 

har läst någonting skrivet av Freud eller känner någon som har gått i psykoanalys blir svaret 

allt som oftast nekande. Det är intressant att så starka uppfattningar kan finnas utan grund.  

 

Det är också anmärkningsvärt med den nedmontering som pågår sedan tidigt 2000-tal. Bland 

annat har psykoanalysen förlorat sin status som psykoterapeutisk metod i vårdande syfte. 

Kanske har den en svårare pedagogisk uppgift att förklara vad som utmärker den, hur den 

fungerar och vad den kan bidra med, än andra mer direktiva och explicita terapeutiska 

metoder. Dessa kan på ett mer direkt instrumentellt sätt utlova resultat vid en specifik 

åkomma, exempelvis bota din spindelfobi på tio samtal.  Orsaken till att gå i psykoanalys 

handlar om något mer ospecifikt. Ett må dåligt eller lidande man inte vet vad det består i eller 

var det kommer ifrån.  En viktig aspekt är att skapa en förståelse som rör många dimensioner i 

människan. Den handlar om ett helhetsperspektiv där det inte går att bryta ut delar ur en 

komplex helhet, samt en genomgripande förändring för hela människan. Denna grundsyn 

baserad på upplevelse och meningsskapande är en rimlig utgångspunkt för forskning och vid 

utlåtanden om psykoanalys.  

 

Under det sista året på min beteendevetenskapliga utbildning har jag blivit alltmer intresserad 

av fenomenologisk forskning och dess syn på det subjektiva meningsskapandet som 

livsvillkor. Även psykoanalysen har utgångspunkt i det subjektiva där tillsynes obetydliga 

tankar, känslor och beteenden fyller en mening. Att använda fenomenologisk forskning för att 

beskriva psykoanalysen ser på förhand ut att vara fruktbart. Kanske kan ett sådant 

forskningsperspektiv tydliggöra vad psykoanalysen är. Det skulle kanske också, från en annan 

synvinkel, upprätta den och dess särart som behandlingsmetod. Att skriva denna studie kan då 

bidra till psykoanalytisk kunskap och på ett pedagogiskt sätt redogöra för vad den är samt 

vara ett inslag i samhällsdebatten. Det är också ett fint avslut på mina studier och den tid i 

psykoanalys som jag fick med S. Detta sammantaget gjorde mig intresserad av att göra denna 

studie. 
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2 Bakgrund 

Psykoanalysen har sin grund i Freud (1856-1939) och hans utveckling av teorier om 

människans psyke Freud var verksam från 1890-tal till 1940-tal och hans forskning 

förändrade synen på människan. Framför allt genom att belysa att vi har omedvetna motiv för 

det vi gör. Människan drivs av dunklare sidor som är bortcensurerade från det medvetna och 

vi är i konflikt mellan olika sidor av oss själva (Freud, 1963/1914). Psykoanalysen kan ses ur 

tre olika perspektiv: för det första som en vetenskap och teoribildning om människans psyke, 

för det andra som en metod för att erhålla sådan kunskap och avslutningsvis en 

behandlingsmetod mot lidande (Freud, 2006/1917). Som behandlingsmetod kallas den ofta 

kort för att gå i analys och klienten kallas för analysand. Genom att göra det omedvetna 

medvetet syftar behandlingen till att lindra lidandet och ge individen större möjligheter att 

styra sitt liv. Då den har dessa perspektiv är Freuds forskning omfattande och sträcker sig 

över ett brett fält. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan psykoanalytisk forskning som 

en inre vetenskaplig disciplin och forskning om psykoanalys. Den förra har utgångspunkt i 

dialogen mellan analysand och analytiker i den kliniska situationen, sedd ur analytikerns 

synvinkel. Den senare, akademisk forskning studerar psykoanalytiska begrepp och teorier 

samt behandlingens resultat och effektivet. Denna studie utgör akademisk forskning om 

psykoanalys och mer konkret om den psykoanalytiska situationen som den sker under 

psykoanalystimmen.  

 

2.1 Att gå i psykoanalys 

Orsakerna till att börja psykoanalys varierar men handlar om att lindra ett psykiskt lidande. 

En psykoanalys inleds genom att den potentielle analysanden och analytikern träffas. Under 

ca en vecka utvärderas om en överenskommelse att gå i psykoanalys kan vara givande för 

båda parter. Om en överenskommelse träffas börjar den strax därefter. Ett utmärkande 

karaktärsdrag är den fasta ramen. Analysand och analytiker träffas 3-5 ggr i veckan på 

analytikerns mottagning. Det finns vissa variationer men vanligvis är analystimmen 45 

minuter lång och träffarna sker på förutbestämda tider hos samma analytiker. Analystimmarna 

sker på vardagar. Psykoanalysen pågår i många år. Analysanden ligger oftast på en divan eller 

säng med analytikern sittande vid huvudändan. Denne ser analysanden men inte tvärtom. De 

har inte ögonkontakt förutom när denne hälsas välkommen och vid sessionens avslutande. 

Utanför analystimmen har de ingen kontakt. Psykoanalysen gör uppehåll för sommaren, de 

längre loven och helgdagar. Betalning sker vid slutet av varje månad. Förhinder att närvara 
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kommuniceras mellan analysand och analytiker. Det är en öppen utforskande metod där 

analysanden fritt får prata om vad han/hon vill. Tillsammans med analytikern försöker man 

förstå analysanden. Att avsluta psykoanalys föregås av en grundlig avslutningsprocess. Efter 

att detta har bestämts ligger den sista timmen vanligvis ett halvt till ett år framåt i tiden. När 

den sista analystimmen är över är psykoanalysen slut. 

  

2.2 Nedmontering av psykoanalysen i Sverige 

Psykoanalysen är satt under press. Sedan 2000-talets början pågår i Sverige en nedmontering 

av psykodynamiskt inriktad terapi i allmänhet och psykoanalys i synnerhet. Högskoleverkets 

utvärdering av legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar (Högskoleverket, 2007) ledde 

år 2008 till att 7 av 18 utbildningar förlorade examensrätten. Bland annat de två 

psykoanalytiska föreningarna. År 2009 lades Psykoterapiinstitutet ned, det ledande 

psykodynamiska forskningsinstitutet och de statliga subventionerna för 

psykodynamisk/psykoanalytisk terapi i behandlande syfte drogs in (Reeder, 2010). Besluten 

grundar sig i en tilltro till det positivistiska vetenskapsidealet som medel för ökad kvalitet 

inom psykoterapin (Socialstyrelsen, 2010). Idealet innebär en utgångspunkt i ett objektivt 

tredjepersonsperspektiv där kausalitet mellan uppmätta fenomen ges giltighet via statistiska 

samband.  En annan grundläggande aspekt med detta perspektiv är fenomenens mätbarhet.  I 

förlängningen gör detta sammantaget det möjligt att uttala sig i termer av empirisk validering 

och evidens. Evidensen gäller inte bara de psykoterapeutiska metodernas giltighet och resultat 

utan också diagnostiseringen av symptom, något som har kritiserats av Bohman (2009) där 

elva forskare inom psykoterapi menar att den positivistiska evidensen används alltför snävt 

vid diagnostisering och utvärdering av psykoterapeutiska behandlingsmetoders effektivitet. 

Med ett positivistiskt vetenskapsideal kan man likställa evidens för terapeutisk behandling av 

psykiskt lidande med evidens för medicinsk forskning kring läkemedel. Det kan exemplifieras 

genom att patienten X har ett symptom Y, via tester konstateras att det handlar om en diagnos 

Z med en viss sannolikhet. Patienten ges läkemedel av typ L som är rigoröst utprövad i 

randomiserade tester med ett statistiskt säkerställt resultat. Läkemedel av typ L fungerar 

(statistiskt med viss avvikelse) på patienten X med symptom Y och diagnos Z.  
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2.3 Problematisering av evidensbegreppet 

Vad gäller den psykoanalytiska skolbildningen kritiseras den ur detta positivistiska ideal både 

för brister i vetenskaplighet och evidens för metodernas och behandlingens effektivitet och 

resultat. Den ses inte kunna framlägga samband av typen beskrivna ovan. Karlsson (2011) 

håller med kritikerna om att den psykoanalytiska traditionen kunde ha gjort mer för att 

vetenskapligt tydliggöra sin position och vad den kan bidra med. Han problematiserar dock 

den positivistiska traditionens evidens som alltför snäv och inte tillämplig på psykoanalysens 

forskningsområde som är det subjektiva meningsskapandet. Han menar att det inte finns något 

hinder för ett evidensbegrepp som rör både psykoanalysen som vetenskap och behandlingens 

resultat. Ett evidensbegrepp med samma vetenskapliga anspråk men det mänskliga 

meningsskapandet som utgångspunkt. Karlsson (2011) menar dock att det återstår såväl 

psykoanalytisk som akademisk forskning för att ett sådant begrepp skall kunna definieras. 

Han ser det som troligt att fördjupandet av förståelse för psykoanalysen kan gå hand i hand 

med utveckling av denna typ av evidens. Ur ett akademiskt forskningsperspektiv skulle 

kanske fenomenologin med dess utgångspunkt i det mänskliga meningsskapandet kunna 

bereda väg för en sådan fördjupad förståelse. Det är med denna utgångspunkt som denna 

uppsats har sin plats, att genom ett förstapersonsperspektiv försöka ge en fördjupad förståelse 

för den psykoanalytiska situationens möjligheter.  
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning om den psykoanalytiska situationen 

Innan den fortsatta genomgången av det rådande kunskapsläget är det bra att påminna om den 

tidigare beskrivningen att forskningen rör två olika discpliner med olika kunskapsdomäner. 

Dels den psykoanalytiska forskningen, som en egen inre vetenskapliga disciplin, och dels 

forskning om psykoanalysen ur ett akademiskt perspektiv. Forskning i det förra avseendet 

utförs av psykoanalytikern och utgår från empiriskt material i form av fallstudier från den 

kliniska situationen med analysanden. Dessa kliniska fallstudier ligger sedan till grund för ett 

psykoanalytiskt begrepp och teoribygge. Psykoanalysen har flera aspekter då den kan ses som 

en vetenskap, en metod för att få kunskap om människans psyke och en klinisk 

behandlingsmetod. Sammantaget gör det den psykoanalytiska forskningen omfattande. Denna 

studie har den psykoanalytiska situationen som forskningsområde vilket har sin plats inom 

fältet för psykoanalys som klinisk behandlingsmetod. Redogörelsen för den tidigare 

psykoanalytiska forskningen sker därför inom detta område. Vetenskapsteoretiska och 

metodologiska aspekter på psykoanalys lämnas i denna studie därhän.  

 

3.1.1 Psykoanalytisk forskning 

Inom den psykoanalytiska forskningen sammanfattar Sandler, Dare, och Holder (1973) den 

rådande forskningen om den psykoanalytiska situationen genom ett antal begrepp. Dessa 

begrepp utgör grunden för att kunna beskriva, förklara och förstå den psykoanalytiska 

behandlingsprocessen. Det handlar exempelvis om centrala begrepp som överföring, 

motstånd, utagerande och behandlingssamarbetet. Begreppen beskriver det som sker i den 

psykoanalytiska situationen. Med överföring menar Sandler m.fl. (1973) hur det material som 

patienten tar upp förr eller senare kommer att handla om känslor och tankar rörande 

psykoanalytikern i någon förvrängd form. Dessa har samband med analysandens önskningar, 

upplevelser och relationer i det förgångna. Motstånd beskriver hur denne undviker att ta upp 

vissa ämnen eller uttrycka tankar mot den psykoanalytiska proceduren. Trots motstånd mot 

samarbetet fortsätter analysanden behandlingen vilket beskrivs som behandlingssamarbetet 

och som utgör en del av motivationen för att gå i psykoanalys. Inom ramen för samarbetet 

kommer analysanden att ge uttryck för tidigare och aktuella känslor. Inte verbalt, utan genom 

beteenden och handlingar vilket beskrivs som utagerande. De menar också att begreppet 

klinisk regression är av central betydelse för att beskriva det som sker. Det innebär att 

analysanden uppvisar infantila beteenden eller tendenser från det förgångna som ”anses 



 

6 

representera återkomsten av funktionssätt som har övergivits eller förändrats” Sandler m.fl. 

(1973, s. 25). 

 

Även om det finns en allmän beskrivning av begreppen så är de inte entydigt definierade, 

vilket problematiseras av Sandler m.fl. (1973). Olika inriktningar inom psykoanalysen ger 

begreppen olika innebörd och olika teoretiska förklaringar till dess uppkomst och relation till 

varandra. Det finns en aspekt av att varje historisk epok ger sin förklaring.  De flesta av 

begreppen myntades av Freud. Men även under hans forskningsperiod ändrade han 

innebörden av psykoanalysen. Även efter Freud utvecklades teorier som förklarar 

bakomliggande orsaker till det som sker i den kliniska situationen. Sandler m.fl. (1973) ser 

denna utveckling i olika faser. I den första fasen ses förklaringen ligga i Freuds fokus på 

underliggande trauman som orsak till lidande. Behandlingen skulle då inriktas på att 

framkalla trauman, exempelvis genom hypnos. I den andra så kallade topografiska fasen sker 

en förskjutning från trauman till det omedvetna. Freud ser psyket i en uppdelning mellan det 

medvetna, förmedvetna och det omedvetna. Fokus ligger i att förstå hur det omedvetna i form 

av önskningar, impulser och drifter relaterar till det som manifesterar sig. Det omedvetna kan 

också ge sig tillkänna i drömmar. Här fokuseras situationen på att klargöra relationen mellan 

det medvetna och omedvetna som ett led i minskat lidande. I den tredje strukturella fasen ger 

Freud ytterligare en synvinkel på psyket genom att strukturera det i en indelning av detet, 

jaget och överjaget. I denna fas sker en förskjutning från det omedvetna till att se lidandet 

som orsakat av inre konflikter. Dessa kan kort beskrivas härröra från att människans inre 

lustar (detet) och vårt samvete (överjaget) är i konflikt där jaget försöker balansera mostridiga 

önskningar. Lidandet består i att jagets nödvändiga kompromisser är allt för komplicerade för 

att upprätthålla. Den fjärde fasen i psykoanalysens utveckling utgör forskningen som tog vid 

efter Freud. Där kan kort nämnas bland annat jagpsykologin som även ser en grundläggande 

psykisk utveckling men inte som resultat av konflikter. I den efterföljande forskningen har det 

bildats ett stort antal olika skolbildningar. 

 

Wallerstein (Fonagy, Cooper. & Wallerstein, 1999) ser 50 års utveckling av psykoanalys där 

varje årtioende har sin egen teoretisk bakomliggande förklaring till vad det är och hur det 

fungerar. Bland annat objektrelationsteorin där den inre utvecklingen sker genom 

mentalisering till yttre och inre objekt, med företrädare som Melanie Klein. 

Relationspsykoanalys som ser personlighetsutvecklingen formas mot både verkliga och 
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inbillade relationer. Förgrundsfigurer inom de olika inriktningarna har namn som Anna Freud, 

Melanie Klein, Donald Winnicott och Jaques Lacan. 

 

Sandler m.fl. (1973) menar att även om en enhetlig och entydig definition vore önskvärd så är 

detta ett ouppnåeligt mål beroende på den mängd olika sammanhang som begreppen används 

i. Han menar vidare att historiciteten i begreppens innebörd inte går att undvika. Dessa måste 

därför tolkas i sitt sammanhang och ligger i betraktarens ögon och dennes utgångspunkt.  

 

Beskrivningen av den psykoanalytiska situationen som något i rörelse och förändring pågick 

redan under Freuds tid men gick emot hans ambition om ett enhetligt förklarande system. Han 

ansatte ett forum av medarbetare, de sju så kallade ringbärarna för att befästa gränserna för 

vad psykoanalys är (Wallerstein, 1992). Enligt Freud (1963/1914, s. 51) så är psykoanalys i 

den kliniska situationen: 

the facts of transference and of resistance (överföring och motstånd). Any line of investigation 

which recognize these two facts and takes them as a starting point of it works has a right to call 

itself psychoanalysis, even though it arrives at results other than my own. But anyone who takes 

up other sides of the problem while avoiding these two hypotheses will hardly escape a charge 

of misappropriation of property by attempted impersonation, if he persists in calling him a 

psychoanalyst. 

 

Därmed menar Freud att en central beskrivning av den kliniska situationen handlar om 

överföring och motstånd samt att psykoanalysen definieras som det som undersöker och 

skapar förståelse för dessa händelser.  

 

Att det finns flera tolkningar och beskrivningar av hur psykoanalysen skall förstås, som 

beskrivet av Sandler m.fl. (1973) skapar konceptuella problem. Vad är då egentligen 

psykoanalys? Wallerstein (1992) menar dock det att det finns en gemensam grund i 

psykoanalysen. Att denna grund finns i den kliniska verksamheten och att det därmed finns 

anledning att prata om psykoanalysen som endast en psykoanalys. Wallerstein (1992, s. 60) 

skriver: 

At the same time, psychoanalysts in their daily work with the shared phenomena of our 

consulting rooms employing interactional techniques built around the dynamic of the 

transference and countertransference, as we try to reach out patients’ present unconsciouses, the 

psychic pressures that disturbs their current lives and bring them to us, In that equally real sense 

there is but on discipline of psychoanalysis. 

 

Här menar dock Wallerstein (1992) att det krävs vidare forskning om den kliniska 

verksamheten för att nå en enhetlig beskrivning av vad psykoanalys är och hur den fungerar. 

Rätt tolkat öppnar han även för att empirisk forskning (akademisk, min not) kan ge ett sådant 
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bidrag till en fördjupad förståelse av såväl psykoanalytisk teori som klinisk verksamhet. Det 

råder dock delade meningar om hur och om annan vetenskaplig forskning kan ge 

psykoanalytisk kunskap. Green (Sandler A., Sandler J., Davies & Green, 2000, s. 47) menar 

att ”the scientific method ‘til the present has proved to be sterile in psychoanalysis.” Han 

menar vidare att metoderna inte bevarar den psykoanalytiska andan. Wallerstein (1975) söker 

också förklara psykoanalysens gränser genom att sätta den i relation till andra psykoterapier. 

Genom att undersöka ett stort antal olika terapeutiska teorier och utgångspunkter söker han 

undersöka om och i så fall hur psykoanalysens särart kan beskrivas. Ett utmärkande drag är att 

den fokuserar på det som sker mellan analysand och analytiker. Den utpräglade fokusen på 

detta material utmärker den gentemot andra terapier.  

 

3.1.2 Akademisk forskning 

Först en kort kommentar om Wallerstein (1975, 1992) och Sandler m.fl. (1973, 2000). Dessa 

studier har delvis karaktären av att vara litteraturstudier där de rådande psykoanalytiska 

perspektiven har sammanfattats. Samtidigt sätts de i relation till psykoanalytiska teorier och 

begrepp. Därmed är dessa studier inte rent psykoanalytiska i avseendet att de tar utgångspunkt 

i den kliniska situationen. Studierna befinner sig i ett gränsland mellan psykoanalytisk och 

akademisk forskning.  

 

Fonagy m.fl. (2001) har sammanställt resultaten från de senaste årtiondens omfattande 

akademiska forskning kring psykoanalys. Fonagy m.fl. (2001) menar att det finns två 

kategorier av akademisk forskning. En kategori, som undersöker resultatet och effektiviteten 

av psykoanalytiska behandlingar och en kategori som via empiri undersöker de 

psykoanalytiska begreppen och teorierna. Deras sammanställning rör i huvudsak den förra 

kategorin av forskning kring resultaten av psykoanalytisk behandling. Den akademiska 

forskningen har andra metodologiska utgångspunkter än den psykoanalytiska forskningen och 

redogör för de metodologiska svårigheterna med att undersöka psykoanalytisk behandling. De 

välkända kvalitativa och statistiska, kvantitativa metoderna som används inom samhälls- och 

humanvetenskaperna har också använts för forskning på psykoanalytisk behandling. Det 

handlar om fallstudier, narrativa studier, randomiserade kontrollstudier, process-utfallsstudier, 

uppföljningsstudier, skalstudier med formulär m.fl. Varje metod har sina styrkor och 

svagheter, men ett genomgripande problem är att dessa endast fångar en aspekt av den 

komplexa helheten i behandlingen. Formulären fångar exempelvis inte i detalj vad som sker 
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under analystimmen. De förlorade detaljerna medför att de inte lyckas förena mångfald till en 

helhet. Liknande metoder används även inom empirisk forskning kring psykoanalytiska 

begrepp och teorier. Det kan handla om begrepp som drömmar, depression eller det 

omedvetna (Masling, 1990), eller om psykoanalytiska teorier som objektrelationsteorin 

(Masling & Bornstein, 1994). Metoderna är anpassade för att undersöka ett visst begrepp 

istället för att visa på resultatet från psykoanalysen. Den senaste tidens utveckling inom 

neurovetenskap har medfört att dessa också används för att undersöka psykoanalytiska teorier, 

exempelvis Solms och Turnbull (2005).  

 

Vad gäller akademisk forskning som tar sin utgångspunkt i analysandens upplevelse är den 

ytterst begränsad. Nästan ingen forskning ur analysandens perspektiv går att finna. När den 

däremot har utgått från detta, sätts det i samband med psykoanalytisk teori eller specifika 

delar av den psykoanalytiska processen som då är tagna för givna. Exempelvis Werbart och 

Levander (2011) utgår från ett analysandperspektiv men sätter analysandens och analytikerns 

tankar om den process de genomgår i relation till resultatet av psykoanalysen. Det vill säga 

hur deras föreställningar om vad processen är och vilket resultat den förväntas ge, påverkar 

resultatet av behandlingen.  

3.1.3 Skönlitteratur 

Skönlitterära verk har ingen vetenskaplig status. De kan därför inte direkt tillföra något på det 

psykoanalytiska eller akademiska kunskapsområdet. Samtidigt ger de uttömmande 

beskrivningar av psykoanalys ur ett analysandperspektiv. Dessa kan utgöra empiriskt material 

för vidare studier inom exempelvis fenomenologisk forskning. Bland de mer välkända är 

Marie Cardinals (1978), Orden som befriar. I Sverige släpptes för bara några år sedan Anna 

Lytsy (2009), Fru Freud och jag och Lotta Thorsén (2008), Aldrig som hon. Det finns också 

en rad analysandbeskrivningar tillgängliga på internet exempelvis Helfgott (2012).  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Genomgången av akademisk och psykoanalytisk forskning visar på en lucka i 

kunskapsområdet vilken denna akademiska studie har som fokalpunkt. Luckan kan ses från 

tre dimensioner som utgör studiens utgångspunkter. Dessa ska betraktas som delar av en 

helhet. För det första handlar det om den psykoanalytiska situationen som en 

helhetsupplevelse. I ingen av forskningsdisciplinerna fokuseras primärt på den som sådan 

utan delar bryts ut ur en psykoanalytisk helhet. I akademisk forskning är den vidare endast av 
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sekundärt intresse exempelvis vid studier av behandlingens resultat. Det andra outforskade 

handlar om hur analysanden upplever den. Det är denna upplevelse som utgör studiens 

förstapersonsperspektiv. Psykoanalytisk forskning utgår från fallstudier men begrepp och 

teorier är definierade i tredjepersonsperspektiv. Detta skall tolkas som att analysandens 

perspektiv är endast implicit given via analytikerns tolkningar. Den akademiska forskningen 

har med något undantag lämnat detta outforskat. De få undantagen, exempelvis Werbart och 

Levander (2011) behandlar specifika psykoanalytiska begrepp där den psykoanalytiska 

situationen som upplevelse inte är i fokus. Avslutningsvis har fenomenologiska 

undersökningar inte använts i akademisk forskning vid empiriska undersökningar av den 

psykoanalytiska situationen.  

 

Begreppet fenomenologi finns inom psykoanalysen men skall inte förväxlas med begreppet 

som används i denna studie. Stolorow och Atwood (1984) beskriver hur  

den psykoanalytiska fenomenologin har ett gemensamt ursprung i Husserls filosofi. Till 

skillnad från begreppet i denna studie menar de att hur struktureringen av upplevelserna går 

till säger något om jaget och personlighetsstrukturen, och är en del av hur psyket fungerar 

(Stolorow & Atwood, 1984, s. 99) skriver: 

“The evolution of our framework has led us to propose an additional, 

more general, supraordinate motivational principle: that the 

need to maintain the organization of experience is a central motive 

in the patterning of human action.” 

Den har därmed sin grund i psykoanalytisk begreppsbildning. Husserl´s fenomenologi är 

befriad från sådana antaganden om struktureringarnas betydelse för personligheten. För 

Husserl handlar det om att genom upplevelsen nå sakerna själva utan att teoretisera om vad 

det är. Stolorow och Atwood (1984) menar att en anledning till att fenomenologin inte är 

tillämplig som metod för psykoanalytisk forskning är att den inte tar plats i den kliniska 

situationen. Den fenomenologiska metoden utgår från informantens beskrivande av 

fenomenet. Ytterligare en anledning till att fenomenologi inte används inom psykoanalysen 

kan ha sin grund i Husserl´s vetenskapsdomän som utgår från det medvetna medan Freud i 

huvudsak har det omedvetna som forskningsområde (Smith, 2010). Detta skulle diskvalificera 

fenomenologisk forskning då denna inte skulle kunna nå kunskap om det omedvetna. Smith 

(2010) tolkar psykonalysen efter Husserl´s begrepp, exempelvis den passiva syntesen. 

Tolkning gör det omedvetna till en möjlig kunskapsdomän även inom fenomenologin. Han 

ser därför inte några metodologiska hinder för fenomenologisk forskning på det omedvetna.  
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Med denna studies fenomenologiska utgångspunkt följer några centrala begrepp som 

genomsyrar undersökningens metod och resultat. Det handlar om begreppen livsvärlden, 

medvetandets intentionalitet och meningsperspektivet som beskrivs i avsnitt 3.5.  

3.3 Den psykoanalytiska situationen som studieobjekt 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie skiljer sig från tidigare akademisk 

forskning genom den unika kombinationen av tre utgångspunkter.  För det första att den utgår 

från analysandens förstapersonsperspektiv och sätter den levda erfarenheten av psykoanalys i 

centrum. För det andra är studieobjektet helheten i den psykoanalytiska situationen som 

praktik utan teoretiseringar om vad det är.  Och för det tredje är utgångspunkten den 

fenomenologiska filosofin och vetenskapen, vilket bland annat sätter människans 

meningsskapande som ontologisk utgångspunkt. Studien sätter därmed alla delar av den 

psykoanalytiska teoribildningen och dess resultat på undantag och undviker också 

diskussioner om dess giltighet. Avslutningsvis utmärker sig denna studie också vad det gäller 

resultatet. De resultat som presenteras är ur ett förstapersonsperspektiv av psykoanalys utan 

teoretiska begrepp eller hypoteser uttryckt i konkret vardagsspråk.  

3.4 Litteratursökning 

För att hitta relevant akademisk forskning om denna studies specifika forskningsområde har 

följande nyckelord använts: phenomenology & psychoanalysis & empirical. Sökningen har 

skett genom Stockholms Universitets biblioteks hemsida i följande databaser:  

ProQuest (advanced med 16 databaser bland annat ERIC, PsycInfo m.fl.) gav 20 artikel 

träffar. 

Academic Search Premium gav 0 träffar.  

Litteratursökning visar därmed att ingen relevant forskning hittades inom det specifika fält, 

med utgångspunkterna ovan.  

3.5 Livsvärlden, medvetandets intentionalitet och meningsskapande 

Styrkan i det fenomenologiska perspektivet är att det försöker förklara fenomenet i så 

vardagliga termer som möjligt genom att distansera sig från hypoteser, teoretiska förklaringar 

eller modeller för fenomenet som man studerar. Detta kan vara speciellt användbart i 

undersökning av psykoanalys med många teoretiska begrepp som både är svårtolkade och 

tvetydiga.  Fenomenologin går så att säga bakom de teoretiska begreppen.  
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Ett centralt begrepp inom fenomenologin är livsvärlden (Husserl, 2002/1911; Bengtsson 

2001). Enligt Husserl (2002/1911) är det genom att undersöka upplevelser i livsvärlden som 

vi kan förstå människan. Det är världen som vi föds till och växer upp i och är verkligheten 

som vi möter varje dag då vi går till jobbet och där vi skapar våra minnen och upplevelser. 

Det är världen som tagen för given. I livsvärlden gäller den naturliga inställningen. 

Människan tar världen som självständigt existerande utan att reflektera över hur upplevelsen 

påverkas av dem själva. Det medför att vi ser oss själva som också tagna för givna. Vi 

reflekterar inte över de självklarheter som utgör den yttre och inre världen. Upplevelserna 

hänger ihop så att en upplevelse bygger på en tidigare upplevelse i ett nät av inneboende 

konstruerad logik. I den vardagliga upplevelsen reflekterar vi inte över dess funktion eller 

teoretiserar över dess innehåll. Enligt Heidegger (1993/1927) fyller objekten i vår omgivning 

en funktion hur de är relevanta i form av dess användbarhet. Exempelvis är en kaffekopp till 

för att ha kaffe i. Objekten har en betydelse för oss i termer av dess praktiska användbarhet. 

Detta medför att objekten är meningsfulla för oss. De behöver inte vara fysiska föremål utan 

kan också vara inre föreställningar, fantasier eller känsloyttringar.  

 

Grundläggande för fenomenologin är begreppet intentionalitet vilket kan översättas 

tillriktadhet. Vårt medvetande är alltid riktat mot någonting. Oavsiktligt eller ej så 

konstituerar medvetandet sina objekt, det vill säga hur de framträder hos oss. 

Intentionalitetsbegreppet hänger samman med medvetandets meningsbestämmande. 

”Intentionaliteten hänger samman med mening” (Karlsson, 1999, s. 336). Som sådan kan den 

ses som den ihophållande länken mellan objekt och subjekt. Dessa utgör inte motpoler utan är 

snarare delar av en helhet där intentionaliteten är kittet mellan dem. Intentionalitet och 

meningsskapande är centralt för denna studie. Medvetandet lägger mening i en företeelse 

innan man har hunnit tänka (Simon, 2009). På det sättet är världen först och främst 

meningsskapande (Merleau-Ponty, 2012/1945). Medvetandets intentionalitet är knutet till det 

egna inifrånperspektivet. I ett frigörande från den naturliga inställningen är det möjligt att via 

upplevelsen nå bakom till det dolda meningsinnehållet i fenomenet. Upplevelsen av 

fenomenen har speciella kännetecken som gör dem till just dessa fenomen. Det handlar inte 

om varför man har upplevelsen utan om vad och hur upplevelsen gör sig gällande. Men inte i 

en deterministisk mening, att alla upplever allt på samma sätt, utan det ska förstås som unika 

upplevelser av de generella kännetecknen. Strukturen beskriver hur kännetecknen förhåller sig 

till varandra. Kännetecknen ska ses som delar av en helhet, som en kanelbulle. Bullen är inte 



 

13 

bara kanel, socker och mjöl utan en sammansatt komplex helhet där helheten är det som avgör 

upplevelsens karaktär. 

 

4 Syfte 

Fenomenologins uppgift är att studera och beskriva ett fenomens meningsstruktur det vill säga 

hur det upplevs ur ett förstapersonsperspektiv. I detta fall handlar det om analysandens levda 

upplevelse av den psykoanalytiska situationen.    

 

Syftet med denna studie är att klargöra de kännetecken som tillsammans formar analysandens 

upplevelse av den psykoanalytiska situationen och att klargöra dess meningsstruktur. 

 

Till detta syfte kopplas frågeställningarna: 

 Vilka är den psykoanalytiska situationens kännetecken? 

 Hur kan den psykoanalytiska situationens meningsstruktur beskrivas och vilken är 

dess särart ur ett fenomenologiskt meningsperspektiv? 

 

5 Metod och urval 

Studiens frågeställningar har utgångspunkt i ett fenomenologiskt meningsperspektiv: Vilka är 

den psykoanalytiska situationens kännetecken? Hur kan den psykoanalytiska situationens 

meningsstruktur beskrivas och vilken är dess särart? Likt fenomenologiska studier har 

besvarandet av dessa frågor karaktären av grundforskning för att öka kunskapen om 

fenomenen (Karlsson, 1993). Det kan ses som en kartläggning att ur ett nytt perspektiv 

försöka beskriva vad det är och hur det fungerar. Det är inte frågan om en absolut sanning 

men som en rimlig tolkning av möjligheter från det empiriska materialet. Studien utgår 

således inte från någon hypotes. Tvärtom grundar den sig i utforskandet av datamaterialet 

bestående av informanternas berättelser om konkret varseblivning av fenomenet. 

5.1 EPP-metoden 

EPP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological method) är utarbetad av Karlsson 

(1993). Metoden syftar till att ge kunskap om medvetandet och speciellt medvetandets 

upplevelser av fenomenen, det så kallade fenomenets meningsstruktur. Metoden besvarar 

frågor om hur strukturen ser ut i det upplevda och vilken mening den har. ”Metodens styrka 

ligger i att kunna ge en djup förståelse för det studerade fenomenet utan att forskaren 
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använder någon hypotes, modell eller annan konstruktion för det.” (Simon, 2009, s. 51). Den 

har sin utgångspunkt i den fenomenologiska teorin, mer specifikt inspirerad av Husserl´s 

eidetiska reduktioner genom tolkning.  

 

Så som namnet avslöjar är EPP en empirisk metod. Det empiriska materialet utgörs av 

konkreta beskrivningar av de upplevda fenomenen. Beskrivningarna är ur ett 

förstapersonsperspektiv och landar typiskt i form av en text. Ett viktigt drag i metoden är det 

strukturerade analys- och tolkningsarbetet som sker av texten. Analys och tolkning är enligt 

Husserl nödvändiga då meningsinnehållet är dolt (Karlsson, 1993). Tolkningsarbetet har 

tydliga hermeneutiska inslag. För det första genom att sätta det i relation till forskarens 

förförståelse. Det går inte att tolka en text från en helt naken position.  ”Det uppstår en 

spänning mellan forskarens förförståelse och forskarens strävan av att vara så öppen som 

möjligt som tolkningen i EPP-metoden växer fram” (Karlsson 1999, s. 343). Det finns en 

spänning mellan det som är bra i hermeneutiken, vilket syftar på det förra, och det som är bra 

inom fenomenologin, vilket syftar till det senare. Metoden syftar till att sätta den 

hermeneutiska förförståelsen på undantag. För det andra har den hermeneutiska inslag genom 

den hermeneutiska cirkeln, att tolka texten i en dynamisk rörelse mellan delarna och helheten. 

Analys och tolkningsarbetet leder i fem steg fram till strukturen och meningsinnehållet i det 

upplevda, vilket blir metodens resultat. De fem stegen redovisas i analysdelen nedan. 

 

Meningsstrukturen utgörs av ett mönster av karaktärsdrag som kan ligga på flera nivåer. 

Sanningsanspråken för de specifika och generella karaktärsdragen ligger på en empirisk nivå. 

Men metoden stannar inte där. Här finns även möjlighet att röra sig mot ett ontologiskt 

sanningsanspråk. Resultaten har ett absolut sanningsanspråk men med nödvändighet inte 

fullständigt. Det kan vara fel, men är inte relativt i sin natur. ”Sanningen är på marsch” lär 

Husserl ha sagt (Karlsson, 2005). Denna studie aspirerar inte på att röra sig mot en ontologisk 

kunskapsnivå utan stannar vid en empirisk nivå.  

 

5.2 Urval 

Att gå i psykoanalys är på många sätt något privat. Såväl i dess form av ett slutet rum som ur 

analysandens upplevelser och analytikerns tystnadsplikt. Att hitta analysander är därför ingen 

lätt uppgift. Exempelvis att sätta upp anslag på en psykoanalysmottagning låter sig inte göras 

då detta är ett ingrepp i den psykoanalytiska ramen vilket riskerar att förändra den till något 
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annat. Många känner heller inte att de vill prata om sin psykoanalys då den kan ha varit 

smärtsam och berört känsliga ämnen. För att hitta analysander har flera former av kanaler 

används. Undersökning av fenomenet är baserat på fyra individers upplevelsebeskrivningar, 

två kvinnor och två män. En av individerna har kontaktats via anslag som har varit uppsatta 

på psykologiska institutionen och södra husen, en har gjort sin upplevelsebeskrivning 

offentlig och två via personliga kontakter.  

 

Vid urvalet har ett antal ställningstaganden gjorts för att ge studien validitet. Inom 

fenomenologin är det viktigt att fenomenet kan förmedlas så rikt, detaljerat och fullödigt som 

möjligt. Därav ska informanten ha gått i psykoanalys minimum 3 år, 3-4 ggr i veckan. Detta 

för att ha kommit in i processen och att den ska ha hunnit bli intensiv. Psykoanalysen kan vara 

pågående eller avslutad och ha genomförts hos en SPAF(svenska psykoanalytiska föreningen) 

ansluten analytiker, vilket innebär att vara sanktionerad IPA (International psychoanalytical 

association) analytiker. I urvalet är samtliga analyser avslutade. En viktig aspekt från en 

fenomenologisk utgångspunkt är att informanten har förmågan att nyanserat kunna redogöra 

för och beskriva sina upplevelser. Då psykoanalysen i sig själv handlar om att uttrycka 

känslor och upplevelser där alla är myndiga ses detta som uppfyllt.  

 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det fördelaktigt ju större spridning det är i upplevelsen 

av fenomenet. Det är därför önskvärt med en stor spridning av ålder, kön och bakgrund på 

analysanderna. I denna studie är det fyra olika analytiker, tre kvinnliga och en manlig. Den 

psykoanalytiska situationen är något väldigt unikt och personligt. Upplevelsen berör 

människans inre föreställningsvärld och har därmed stor variation till sin natur. Yttre 

förhållanden har här mindre betydelse än i mer vardagliga fenomen som kan upplevas väldigt 

olika beroende av utbildning eller ålder.  
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5.3 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom tre stycken öppna intervjuer och en via upplevelsebeskrivning 

i form av en essä (Jäderling, 2011). I två av intervjuerna är personerna uppsökta och i ett fall 

har individen sökt upp mig via ett anslag. Data om informanterna visas i tabell 1 nedan där 

namnen har indexerats. Författaren till essän har index V och texten är i original. Varje 

intervju tog en timme och spelades in. Dessa genomfördes på plats vald av informanten.  

Tabell 1. Informanter. 

Informant Ålder Kön Yrke 

LT 55 K Journalist 

V (via essä) 42 K Litteraturkritiker, redaktör 

L 44 M Psykolog 

G 59 M Forskare, samhällsvetare 

 

Intervjuerna var öppna med uppmaningen: beskriv så konkret som möjligt en situation eller 

händelse då du upplevde att det här är en typisk psykoanalytisk situation. Berättelserna 

utvecklades sedan med följdfrågor som syftade till att fördjupa och förtydliga upplevelsen tills 

beskrivningen kom till någon form av mättnad. Vilka upplevelser som valdes var upp till 

informanten. De psykoanalytiska upplevelserna rör sig ofta i någon form av upplöst 

verklighet vilket är omöjligt att hitta på eller påverka. Det var i samtliga fall mycket 

överraskande och oväntade upplevelser.  

 

Egen erfarenhet av psykoanalys nämndes inget om till informanterna då detta skulle kunna 

förhindra de detaljerade och naiva beskrivningar som behövs för att uttömma fenomenet. 

Samtliga informanter kunde relativt omgående berätta om någon situation som kunde 

uttömmas i många olika riktningar. Fördelen med analysander som informanter var att de är 

mycket vana att utforska upplevelser och sig själva vilket underlättar för grundliga 

beskrivningar. Den egna erfarenheten var till hjälp då fenomenet behövde utforskas både 

intellektuellt och känslomässigt. Det var naturligt att följdfrågor innehöll dessa aspekter. 

Svårigheten låg inte i att förstå det konceptuella med psykoanalysen utan snarare att sätta sin 

förförståelse på undantag. Att distansera sig från sin egen bild av vad den psykoanalytiska 

situationen är. Denna distans upprätthölls genom att under intervjun återkomma till frågan, 

vad säger detta om fenomenet? Hur går det att förstå? Det underlättades också av att de 

individuella beskrivningarna på flera plan är väldigt långt från de egna upplevelserna. Detta 

distanserande var viktigt i intervjusituationen, men kanske framför allt i analysprocessen som 

beskrivs nedan. 
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5.4 Analysprocess 

Intervjuerna transkriberades för att på så vis kunna betraktas som texter innehållande 

meningsinnehållet för fenomenen. Alla namn ändrades och tilldelades fingerade identiteter. 

Dessa individuella texter kommer att refereras till som protokoll. Upplevelsebeskrivningen i 

form av en essä behandlades på samma sätt som det transkriberade materialet. Datamaterialet 

analyserades med EPP-metodens fem steg. Dessa har genomgåtts för varje studie för sig. 

Stegen sker sekventiellt men processen pendlar samtidigt mellan de olika stegen i en 

cirkelrörelse. Man rör sig hela tiden mellan delarna och helheten tills en kongruent massa har 

skapats. Slutligen sammanförs alla analyser till en gemensam struktur. 

 

Steg 1 

I det första steget börjar det konkreta analysarbetet med att läsa igenom hela materialet för att 

få en känsla både för helheten och för en förståelse av relationen mellan delarna och helheten. 

Redan här börjar den fenomenologiska reduktionen. Texten läses med ett öppet 

förhållningssätt för att undvika att teoretisera runt materialet. De egna föreställningarna om 

materialet är viktigt att observera och ifrågasätta.  

 

Steg 2 

I det andra steget delades texten in i enheter där det skedde en förändring av innebörden utan 

grammatiska regler. För varje enhet och informant gavs en unik sekventiell indexering 

exempelvis V1, V2, … Indexeringen grundar sig på den fingerade identiteten. Genom detta 

underlättades de kommande stegen då enheter behövde flyttas och sammanställas inom olika 

teman. 

 

Steg 3 

I detta steg fördjupades det fenomenologiska perspektivet. Från vardagsformuleringen i 

protokollen översattes dessa till mer generella meningsenheter bortom de specifika 

formuleringarna. Meningsinnehållet formulerades i vardagsspråk och man undvek 

teoretiserande av vad det är. Den ledande frågan i detta steg är: vad säger denna meningsenhet 

om den psykoanalytiska situationen? Frågan är också vägledande för att tydliggöra sin egen 

förförståelse och ger en möjlighet att inte låta den påverka undersökningen oreflekterat. Detta 

steg var särskilt viktigt relaterat till egna erfarenheter av psykoanalys. Här tydliggörs 

utgångspunkten att all upplevelse har en form av mening hos informanten.  
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Steg 4 

I steg fyra sammanfördes meningsenheter som handlar om samma tema i en situerad struktur. 

Alla enheter delades in i grupper där de som inte verkade vara relevanta för fenomenet togs 

bort. Genom denna gruppering minskade antalet meningsenheter till specifika kännetecken. 

Detta gjorde också att det fenomenologiska meningsperspektivet generaliserades ytterligare 

från det specifika fallet. Kännetecknen gavs namn genom en kort beskrivning. Dessa 

kännetecknande meningsinnebörder utgör fenomenets karaktärsdrag för de ingående 

protokollen. 

 

Steg 5 

I det sista steget skedde en ytterligare abstraktion från det empiriska datamaterialet. 

Karaktärsdragen jämfördes för att hitta gemensamma kännetecken som sträcker sig över alla 

protokoll. I denna fas kunde också nya mönster skönjas så att materialet behövdes formas om 

på nya sätt med nya teman. De nya strukturerna kunde fånga än mer träffande beskrivningar 

av data som påvisade en mer generell meningsstruktur. Detta steg krävde tolkning av 

materialet och var det mest krävande momentet. De gemensamma kännetecknen bildade den 

psykoanalytiska situationens generella struktur och utgör analysprocessens resultat.  Dessa 

resultat är på en empirisk nivå gällande för protokollen. För att resultaten ska nå en ontologisk 

nivå krävs vidare reduktioner inspirerade av Husserl´s eidetiska reduktioner genom fri 

variation i fantasin. Den generella strukturen är då gällande för alla tänkbara fall av fenomenet 

i fråga (Karlsson, 1993). Dessa reduktioner har utelämnats varmed studiens resultat inte gör 

anspråk på ontologisk utan endast empirisk nivå. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vid varje forskningssammanhang är det viktigt att etisk hänsyn tas, det vill säga att följa 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande individers rättigheter i forskningssammanhang. 

Individen får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelser eller kränkningar och 

individskyddskravet måste följas. Det är sammanlagt fyra stycken krav som ska uppfyllas: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet uppfylldes då vi informerade informanterna om vilket syfte vi hade med 

denna studie. Konfidentialitetskravet tillgodosågs då informanterna försäkrades om att de 

skulle förbli anonyma och att deras personliga uppgifter inte skulle spridas vidare efter 

avslutat arbete. Nyttjandekravet syftar till att undersökningens resultat enbart används i 
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forskningsändamål samt att informanterna var väl insatta i syftet med studien (Johannessen & 

Tufte, 2003, ss. 59-66). Kraven framfördes muntligt vid varje intervjutillfälle för var och en 

av informanterna. De informerades att deltagandet var helt frivilligt och att de själva fick 

bestämma hur länge de ville vara med och under vilka villkor de ställde upp. Här tillgodosågs 

även samtyckeskravet. 

 

5.6 Metoddiskussion/reflektion 

Frågeställningarna och syftet är formulerat ur ett fenomenologiskt perspektiv. Det innebär att 

den fenomenologiska teoribildningen är tagen som epistemologisk utgångspunkt för studien 

och för hur kunskap om fenomenen kan erhållas. EPP-metoden är grundad i denna 

teoribildning och syftar till att tydliggöra ett fenomens generella kännetecken. Detta gör den 

till en valid metod för fenomenologiska undersökningar i allmänhet och för våra 

frågeställningar i synnerhet. Varken fenomenologin eller EPP-metoden har några 

begränsningar vad gäller vilka fenomen som kan studeras (Karlsson, 1993). Allt som finns i 

livsvärlden eller som fångar vårt medvetande är objekt för studier. Metoden är därför 

tillämplig vid utforskande av detta specifika fenomen; den psykoanalytiska situationen. 

 

Inhämtning av data har skett via ostrukturerade intervjuer med informanterna. Den enda 

uppmaningen till informanterna var att beskriva så konkret som möjligt en situation eller 

händelse då de upplevde att det här är en typisk psykoanalytisk situation. I en fenomenologisk 

studie är det viktigt att få en så bred och detaljerad beskrivning av upplevelsen som möjligt 

från informanten. Denna omfattar känslor, tankar och beteenden, utan ett teoretiserande från 

forskaren. Detta intresse av att utforska informantens upplevelse utan en ram eller riktning i 

intervjun motiverar användandet av ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). I ett av fallen 

användes en essä. De negativa implikationer för studiens validitet som detta medför handlar 

om att inte kunna ställa följd- eller fördjupande frågor. Av två anledningar kan ändå essän 

användas med fortsatt validitetsanspråk. För det första är essän inte självbiografisk i sin 

karaktär utan en upplevelsebeskrivning ur ett förstapersonsperspektiv. För det andra är EPP-

metoden en textbehandlande metod med hermeneutiska inslag varför detta kan anses som 

rimligt. Texten som essä kan likställas med de transkriberade intervjuerna.  

 

En av utmaningarna med denna studie var att genomföra intervjuerna. Eftersom fenomenet är 

en terapeutisk situation kan materialet vara känsligt. Samtidigt som intervjun inte får vara ett 
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terapeutiskt samtal behöver man utforska händelser, känslor och tankar vilket kan upplevas 

som privat. Enligt de etiska principerna meddelades att informanten var fri att utan motivering 

avböja att svara om så önskades. Egen erfarenhet av psykoanalys och utbildning i 

professionella samtal var till stor hjälp för att kunna få ut nödvändig information till studien, 

samtidigt som en etisk gräns där samtalet kunde upplevas för utelämnande eller privat inte 

överträddes. Bryman (2002) betonar vikten av att kunna ställa olika typer av frågor i 

kvalitativa intervjuer för att få relevant information. På detta sätt och med det upplägg som 

intervjuerna genomfördes uppfylls kraven för reliabilitet i datamaterialet.  

 

Har tillräckligt många informanter använts? Som med annan kvalitativ forskning handlar det 

för forskaren om att få en mättnad i materialet. Detta är kopplat till frågan om hur man ska 

veta att tillräckligt heterogent datamaterial har använts så att upplevelsen av fenomenet ges en 

tillräckligt stor spridning. I denna studie har fyra stycken både manliga och kvinnliga 

analysander med olika analytiker varit informanter. Samtidigt är fenomenet så varierat och 

individuellt att det genererar en form av heterogenitet. En begränsande faktor är studiens 

omfattning i tid och det tidskrävande med EPP-metoden och den fenomenologiska analysen. 

Även om analysen av de generella kännetecknen gav en mättnad är det möjligt att ytterligare 

informanter skulle kunna ge en förfinad bild av resultatet. Det som framförallt kunde öka 

spridningen är med ytterligare informanter som har avbrutit eller är under en pågående 

psykoanalys.  

 

Johannessen och Tufte (2003) menar att validitet inte ska uppfattas som något absolut utan är 

ett kvalitetskrav som kan vara tillnärmelsevis uppfyllt (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 47-48). 

I den fenomenologiska analysprocessen blir den egna förförståelsen synad och utgår vidare 

från ett icke teoretiserande av datamaterialet. Att tolkningar ses som delar i en logisk helhet är 

en viktig del i validitet (Kvale, 2007). Slutsatser och logiska resonemang har därför redovisats 

med kopplingar till det empiriska materialet för att läsarna själva ska kunna ta ställning till 

validitetsanspråken. Graden av generaliserbarhet av resultatet är kopplat till den 

fenomenologiska analysen, där de kännetecknen som redovisas redan är generella utsagor om 

fenomenet. Dess giltighet är kopplat till om det underliggande datamaterialet ger en 

tillräckligt stor spridning i beskrivningarna av upplevelsen. Trots vissa brister anser 

författaren att med grund i den gjorda argumentationen, metodologiska ställningstaganden 

och överväganden är kvalitetskravet i denna studie uppfyllt. 
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6 Resultat 

 

Avsnitten i detta kapitel har strukturerats för att både skapa förståelse för resultatens 

detaljerade beskrivning och för dess helhet. Först redovisas fenomenets generella kännetecken 

i figur 1 i avsnitt 6.1. Dessa utgör studiens första resultat och besvarar frågeställningen: Vilka 

är den psykoanalytiska situationens kännetecken? I avsnitt 6.2 redogörs för kännetecknens 

generella meningsstruktur. Genom en synopsis beskrivs hur de individuella kännetecknen 

relaterar till varandra och hur meningsstrukturen ska förstås som en gestalt i en helhet. Genom 

några övergripande perspektiv tydliggörs dessa förhållanden och besvarar därmed studiens 

andra frågeställning: Hur kan den psykoanalytiska situationens meningsstruktur beskrivas och 

vilken är dess särart ur ett fenomenologiskt meningsperspektiv? Synopsisen har karaktären av 

att sammanfatta och analysera studiens resultat varför ytterligare resultatanalyser ses som 

överflödiga och därmed utelämnas. Strukturen på avsnitt 6.1 och 6.2 syftar till att underlätta 

för förståelsen av de detaljerade beskrivningarna av varje individuellt kännetecken som följer 

i avsnitt 6.3. 

 

I den detaljerade beskrivningen av resultatens kännetecken i avsnitt 6.3 redovisas utdrag ur 

informantens upplevelsebeskrivning i form av kursiverade citat. Citaten syftar till att öka 

förståelsen för de individuella kännetecknens unika karaktär. Dessa har valts för att de på ett 

tydligt sätt fångar meningsinnehållet i det empiriska materialet. Vissa citat inleds med en 

kortare icke kursiv text. Denna inledning syftar till att ytterligare förtydliga meningsinnehållet 

för läsaren. Citaten är indexerade med informantens fingerade identitet och löpnumret som de 

fick i steg 2 i analysprocessen. Ändringar i texterna har endast gjorts för att göra dem mer 

läsbara utan att förändra innehållet. I vissa citat finns (paus) utskrivet, dessa har lämnats vid 

de tillfällen som de anses tillföra ett förtydligande av meningsinnehållet.   
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6.1 Den psykoanalytiska situationens generella kännetecken 

 

För att tydliggöra studiens första resultat presenteras de generella kännetecknen sammanfattat 

i figur 1 nedan. En detaljerad beskrivning av varje kännetecken följer i avsnitt 6.3. För att 

skapa större förståelse för fenomenenet redovisas i det följande avsnittet hur kännetecknen 

nedan ska förstås som en meningsstruktur i en helhet. Kännetecknen ska inte läsas som i en 

ordning utan är olika aspekter av upplevelsen av fenomenet, den psykoanalytiska situationen. 

 

 

Figur 1.  De generella kännetecknen för upplevelsen av den psykoanalytiska situationen. 

 

 

 

  

 
Analysanden upplever den psykoanalytiska situationen som svårfångad. 

Den psykoanalytiska situationen som ett upprepat omprövande. 

Den psykoanalytiska situationen som ett arbete. 

Den analytiska situationen präglas av konflikter och motstånd. 

En upplösning av tid och rum. 

Delkännetecken: Objekt/subjekt 

Delkännetecken: Tid 

Delkännetecken: Verklighet/vanförställning 

Ett möte med analytikern. 

Ett rum för självutforskande och ansvarstagande 

Identitetsskapande självreflektion. 
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6.2 Synopsis 

Här följer en beskrivning av fenomenets meningsstruktur vilket utgör studiens andra resultat 

och besvarar frågeställningen; Hur kan den psykoanalytiska situationens meningsstruktur 

beskrivas och vilken är dess särart ur ett fenomenologiskt meningsperspektiv? Synopsisen 

sammanfattar och sätter kännetecknen i relation till varandra i en meningsstruktur. 

Beskrivningen utgår från analysandens förstapersonsupplevelse där uttalanden har stöd i det 

empiriska materialet som redovisas utförligt i nästa avsnitt. Att synopsisen kommer före den 

detaljerande beskrivningen syftar till att underlätta den detaljerade beskrivningen av 

kännetecknen. 

 

För det första visar resultatet att upplevelsen av den psykoanalytiska situationen präglas av att 

vara ett brott med den vanliga livsvärldsupplevelsen där det instrumentella tänkandet sätts på 

undantag. Saker som i vardagen passerar oreflekterat blir genom ett rum för självutforskande 

förvandlade till något annat. En tillsynes oviktig kommentar eller tanke kan visa sig vara 

betydelsefull. Det sker också en upplösning av tid och rum. Tidigare händelser genomlevs i 

nuet och relationer från det förflutna tar plats i terapirummet exempelvis då analytikern blir 

till en god förälder. Den självklarheten som man normalt betraktar världen med luckras upp 

och ger plats för en förvåning eller förvirring över sig själv, sin situation och sina ageranden.  

 

För det andra handlar det om hur upplevelsen och innehållet är bortom logiskt rationellt 

tänkande. Upplevelsen är något svårfångat, paradoxalt och motsägelsefullt både vad gäller 

vad den är, och dess resultat. Vidare kan irrationella tankar och infall vara viktiga ledtrådar till 

insikter och genombrott. Dessa händelser är både utanför analytikerns och analysandens 

direkta kontroll. Situationen inbegriper också många nivåer i analysanden där betoningen 

ligger på en helhet som inte lätt låter sig betraktas i dess delar. En form av irrationalitet kan 

också ytligt betraktat ses i form av de konflikter och motstånd som sker.  

 

Resultatet visar också att mycket av upplevelsen sker i relation till analytikern. Både genom 

materialet i samspelet, men också hur analysanden behöver ta ställning och förhålla sig till 

analytikern. Det är en upplevelse av det främmande, obeskrivliga som väcker reflektioner om 

sig själv som människa. Situationen upplevs som ett arbete som tidvis kan vara krävande och 

uttråkande. Trots att den präglas av ett självutforskande så sker det tillsammans med och i 

relation till analytikern. Relationen är drivande för upplevelsen. Materialet som sker mellan 

dem är det viktiga. 
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Situationen präglas av ett självutforskande. Analysanden hålls omsorgsfullt kvar i den och blir 

konfronterad med sig själv. Genom ett gradvis erkännande sker ett ökat ansvarstagande för 

det den känner, tänker och agerar. Genom ett sådant ansvarstagande beskrivs ett sökande och 

skapande av mening. Situationen präglas också av ett återupprepat omprövande av tidigare 

föreställningar vilket ger ny innebörd och som fördjupar upplevelsen och meningsskapandet. 

Att göra synligt sina egna föreställningar och förhållningssätt till omvärlden är ett centralt 

genomgående tema i den generella strukturen. Kännetecknen är därmed en del i detta 

meningsskapande som ständigt pågår och som det snarare handlar om att bereda väg för. I 

erkännande av det självutforskande materialet, att analysanden gör det till sitt, upptäcks nya 

möjligheter att vara. Meningsskapandet är ett identitetsskapande som sker i prövning mot 

analytikern. Genom detta prövande ges nya sätt att reflektera över sig själv, vem man är och 

kan vara. Identitetsskapandet ska ses i form av nya möjligheter, inte som en färdigt formad 

identitet. Tidigare begräsningar behöver inte gälla men de nya möjligheterna behöver prövas i 

verkligheten utanför den psykoanalytiska ramen. Det handlar om att leva med att inte vara 

perfekt. Att omfamna och skratta åt sina fel och brister. Identitetsskapandet har inget 

definitivt slut utan är i ständig förändring. Man blir aldrig helt klar. 
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6.3 Detaljerad beskrivning av kännetecknen 

Analysanden upplever den psykoanalytiska situationen som svårfångad.  

Det är svårt att förklara vad psykoanalys är, hur den fungerar eller vilket resultat den ger. Det 

finns flera aspekter på det svårfångade i den psykoanalytiska situationen. För det första rör det 

sig om något motsägelsefullt som är svårt att sätta ord på.  

 

LT33. ”För jag vet inte hur fan går det här till? Jag förstår inte. Jag förstår inte metoden 

eftersom jag inte märker någon metod på det sättet. Genom att hon hela tiden liksom låg steget 

före mig.” 

 

V8. ”Att gå i analys är helt klart att ta sig vatten över huvudet. Det är att ta sitt liv på så stort 

allvar att det är bisarrt och stor humor. Men ibland går kungsvägen till förändring via det 

bisarra.” 

 

Analysanden har motsägelsefulla känslor som exempelvis tillit och rädsla för analytikern, 

trygghet och sårbarhet i situationen och en känsla av frihet i att bli kontrollerad. Denne drivs 

också av en vilja till lindrat lidande samtidigt som det finns ett motstånd och en önskan att 

inte påverkas och förändras.  

G44. ”samtidigt hade ju jag den där tilliten, jag kom ju till timmarna. Jag hade ju tillit till 

personen ifråga. 

Kom tilliten efter den här prövningen? Var det avgörand? Väcktes den efter det här? 

 Jag tror det fanns den här rädslan att bli attackerad bli sönderslagen i konkreta fantasier fanns 

nog där. Men det fanns samtidigt någon annan slags trygghet. Jag var inte så rädd att jag 

avbröt eller avstod från att komma. Det var ändå någon känsla att det (paus) ja (paus) det är i 

mina fantasier men det är ändå att det känns som en verklig risk att det är en realitet i det” 

 

För det andra inbegriper den många nivåer i analysandens existens. Det kan vara tillfälliga 

önskningar om kamp och konflikt som visar på djupare upplevelser av trygghet och tillit.  

LT32. ”Det som var viktigt med henne var att jag inte kunde lura henne.” 

 

Det kan vara något ytligt, en suck från analytikern, som väcker irrationella och omedvetna 

känslor och tankar. Vad som väcker reaktioner och griper tag i analysanden är svårfångat och 

dolt för honom/henne.  

L5. ”Men något sådär specifikt för mig då. Det var ju kanske små saker blev väldigt 

betydelsefulla. När man inte har ansikte mot ansikte kontakt, så bara ett andetag eller en suck 

eller en rörelse. Analytikern vrider sig lite i stolen, vad var det nu? Var det något jag sa som 

hon reagerade på, på något sätt eller vill hon markera någonting här?” 

L6. ”Bara det där lilla mötet när man kommer och säger hej och går och lägger sig på soffan. 

Dom sekunderna blir också så väldigt informationsrika. Man kanske skapar mycket information 

av väldigt lite.” 

 

En tredje aspekt är det svårfångade i att beskriva hur psykoanalysen fungerar. Det finns en 

dialektik mellan något vardagligt oinspirerat och starka inspirerande ögonblick. Material för 

utforskande kommer både ur det knappt märkbara som ur det välkända och delvis kartlagda.  
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LT26. ”Då lassade hon ner så att jag hade en servett eller nåt och gjorde ingen grej av det, utan 

jag menar det hände ofta men inte så ofta som jag trodde. Och jag vet att dom gånger jag hade 

riktiga sån här gråtomgångar då vet jag att jag kände nu har det gjort nytta. 

LT27. ”Men så enkelt var det ju inte utan dom gångerna när jag bara malde kanske eller när 

jag inte fick ur mig så mycket, kanske dom gjorde minst lika mycket nytta. Bara att det känns ju 

skönt när någonting blir så fysiskt som gråt är.” 

 

Händelserna har karaktären av att både vara isolerade i nuet och en del av en process. 

Samtidigt som ramen för situationen är ett rationellt logiskt utforskande präglas den av det 

oväntade plötsliga och irrationella där händelserna varken ligger inom analysandens eller 

analytikerns direkta kontroll. 

 

Avslutningsvis är en aspekt av det svårfångade kännetecknet resultatet av den 

psykoanalytiska situationen. Analysanden har svårt att förklara hur det fungerar eller vilket 

resultat det ger, men är en upplevelse av att det fungerar, något som bär. Resultatet är en 

förändring som aldrig blir som man väntat sig. Det kan vara upplevelser av befrielse, nya 

perspektiv på sig själv och sin situation, ett formande av identiteten med en tydlighet inför sig 

själv och andra, men som samtidigt inte lättvindigt låter sig förklaras utanför den 

psykoanalytiska ramen. 

 

Analysens resultat är svårfångat men samtidigt något specifikt. G49.”Man kan ibland undra 

liksom, känna så här ger det något eller vad blir det för effekt av att gå i analys så där. Och det 

kan vara rätt svårt så där att ringa in det. (paus) Men det är ändå något kring det som definitivt 

är att något sånt där unikt samtal då (paus) som man inte kan få med någon annan i någon 

annan situation som känns väldigt värdefullt, en värdefull erfarenhet”  

 

L57, 58. ”Jag tycker att jag är mycket mer medveten om många delar av mig själv och tryggare 

i många situationer. Eller i olika sammanhang blivit lite mer tydlig för mig själv och kanske för 

andra också då. Ja sen är det klart att jag inte kan säga att det är analysen, det kanske är andra 

händelser i mitt liv som har (paus) det kanske är hur min relation till mina föräldrar har 

förändrats och har det med analysen att göra? Hänger det ihop eller? Men det är klart jag har 

utvecklats under fyra år och jag tror att det har mycket med analysen att göra för att det är där 

som jag verkligen har tittat på mig själv. Försökt förstå mig själv” 

V38. ”Denna årligen återkommande rutin var en av de få saker som faktiskt sa mig att jag 

genomgick en analys, att den hade effekter, om än inte på det sätt som jag inledningsvis 

förväntade mig.” 

 

Den psykoanalytiska situationen som ett upprepat omprövande. 

Genom att analysanden förs tillbaka i situationen förändras upplevelserna. Tidigare 

upplevelser blir omprövade och innebörden förändras och utgör en ny upplevelse, som i sin 

tur kommer att omprövas. Det sker en återkopplande process som påverkar och förändrar 

tidigare och senare upplevelser. Med sin karaktär av omprövande sker ett meningsskapande 

som överskrider och fördjupar tidigare perspektiv. 
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LT upplever initialt att det finns andra som behöver tiden mer. Men ur ett prövande av denna 

upplevelse inser LT att hon har rätt att gå dit. Från den positionen upplever hon nu att det får ta 

lång tid i situationen. Att det finns tid för henne vilket stöder rätten att gå dit. Meningskapandet 

blir då tydligt i återkopplingen av upplevelser. Det vill säga hon har rätt att gå dit. LT3.”Jag 

skulle ju kunna berätta om någon situation när jag kände att det hände någonting så där. Det 

tog ungefär ett år innan jag själv tyckte att jag hade rätt att gå dit.” 

 

LT4. ”Innan (paus) jag hade dåligt samvete innan jag var där, därför att jag tyckte att det säkert 

fanns många andra som behövde det här mycket mer än jag” 

 

LT5. ”Så en situation kanske var när, när det blev ett tillåtande från min sida att gå dit. 

 

 

Den psykoanalytiska situationen som ett arbete.  

Genom de nästan dagliga mötena under lång tid får situationen karaktären av ett arbete. Något 

återkommande, ansträngande som kräver disciplin och energi. Bra dagar, dåliga dagar spelar 

ingen roll. Det är också ett arbete att möta det ofta krävande i den och konfronteras med 

smärtsamma upplevelser. Att utforska sig själv i en motsägelsefull situation där man ofta 

upplever att man tappar kontrollen. Arbetet kan vara belönande men också verka hopplöst. 

Tvivel kan uppstå om det verkligen leder någonvart. Det upplevs inte alltid som ett fritt val 

utan något som man är tvingad att göra. 

 

G60 ”Det känns som om man har en plats för de här sakerna som man jobbar med eller kämpar 

med. Det finns ändå på ett rätt nära avstånd så att säga även när man liksom går därifrån. 

(paus) Samtidigt som det kan vara jättejobbiga situationer när man längtar efter att komma 

därifrån, från att slippa att hålla på att rota i det där, det känns ju jobbigt att komma till 

timmen” 

 

Arbetet sker inom bestämda ramar vilket är en överenskommelse som analysanden behöver ta 

ställning till på flera nivåer. Ramarna är i sig själv material för utforskande, både genom det 

som är inom ramen och dess gränser. Överenskommelsen är kännbar genom ett stort 

ekonomiskt åtagande. Det är också en känslomässig överenskommelse om att godta den 

psykoanalytiska ramen och att göra sig tillgänglig.  

L37. ”Ja ja tycker inte det är så märkligt, att om man inte vet vart det tar vägen eller att det 

finns ett slut då kan det vara väldigt jobbigt att gå in i en känsla eller fantasi eller någonting 

som är obehagligt. Om man vet att det är 45min och det tar någon ansvar för, så jag kan släppa 

lös mig själv. Jag kommer inte fara iväg hur långt som helst. Det finns någon där som tar 

ansvar för ramarna och håller ihop det. Som i vanlig terapi försöker kanske samla ihop lite gran 

en person på slutet så att dom får göra en djupdykning men att (paus) att veta att det är någon 

som tar ansvar för att man inte går ut som en blöt fläck ut rummet. Det blir en trygghet och ger 

en ökad frihet tänker jag.” 

 

Den psykoanalytiska situationen präglas av konflikter och motstånd. 

Det tar sig uttryck på olika nivåer inom individen mellan motiverande drivkrafter och 

motstånd till förändring. I drivkraften finns ett bejakande och en vilja till förändring. Det finns 
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också önskningar och förhoppningar om innehållet och resultatet. Men det som ytterst 

motiverar är ett lindrat lidande som analysanden inte nödvändigtvis förstår. Mot detta väcks 

ett motstånd mot att förändra invanda tankar och förhållningssätt.  

 
V7. ”Förutom att bli en gladare människa, hoppades jag i smyg göra en del rent estetiskt 

personlighetsmässiga vinster (kreativ, varm, vacker) som rimlig kompensation för mitt lidande 

(utsvulten, girig, hämmad).” 

 

V6. ”Tillsammans med psykoanalytikern L, som hon hette, skulle jag slutgiltigt reda ut trasslet i 

mitt omedvetnas gåtfulla trädgård.” 

 

Konflikten tar sig också uttryck antingen direkt mot analytikern eller som uttryck genom 

tystnad, kontroll eller tal. Analysanden behöver hjälp för att lindra lidandet men har samtidigt 

ett motstånd mot den frihet och närhet som analytikern erbjuder. Det är också ett motstånd 

mot att göra sig sårbar, att kapitulera inför vissa sanningar. Analysanden vill både vara 

beroende och oberoende av analytikern.  

V13. ”Min irritation över hennes raspande penna visste ibland inga gränser. Jag irriterade mig 

över hennes medelålders konservativa uppsyn, hennes syjuntafrisyr och lätt uppvinklade 

mungipor som inte var ett leende, hennes solenna värdighet, motsatsen till mitt famlande, 

läckande jag.” 

 

LT10. ”Det var såna gånger. Jag kunde komma dit och ha tänkt att prata om någonting för att 

jag vill alltid ha kontroll. Ja över saker. Då visste jag liksom, nu måste jag ha något intressant 

att berätta. Jag måste ha något att utgå ifrån.” 

 

G60. ” det är väl också någonting hur mycket motstånd det ändå är tänker jag. Som för min del 

när man träder in i det finns alltid ett motstånd att gå dit. Man kanske momentant kände att det 

skulle bli roligt men att det slog över till något mer negativt snarare. Det är något som man ska 

över för att ligga där (att börja)” 

 

En upplösning av tid och rum.  

I situationen sker en upplösning av blockerande och begränsande föreställningar och 

känslomässiga låsningar. Genom denna upplösning ges tillgänglighet till en mer genuin kärna 

i analysandens personlighet. Det sker en jag-upplösning som ger möjlighet till nya perspektiv 

och lindrat lidande. Upplösningen materialiseras i det yttre i tre dimensioner. Genom att 

gränsen mellan objekt/subjekt löses upp kan tidigare relationer bli utforskade. Tiden löses upp 

så att gamla händelser blir vitaliserade och genomlevs i nuet. I en upplösning mellan 

verklighet och fantasi kan vanföreställningar utforskas. 

 

Delkännetecken: Objekt/subjekt i 

Det sker en upplösning både i termer av att analytikern blir ett objekt att projicera på men 

också som ett subjekt, en egen individ genom vilken projektionerna kan tydliggöras. Genom 

att låta analytikern ta plats för projektioner kan vanföreställningar tydliggöras.  
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G30. ”Och som ju inte alls höll eller hade den faktiska innebörden riktigt och där han ju var 

någon slags fri person. Jag hade ju liksom tillskrivit honom verkligen projicerat idéer på honom. 

Tillskrivit honom som han inte alls behövde vara låst i och som inte alls heller hade den där 

innebörden.” 

 

G31. ”Genom ett inlägg så avslöjade han hela den där vanföreställningen. Och den hade en sån 

effekt när den blev avslöjad på något sätt, det liksom släppte det hela” 

 

Delkännetecken: Tid 

Händelser i det förflutna som även kan vara omedvetna ges tillträde till nuet. Genom en 

upplösning av tiden upplevs de i nuet med ibland starka känsloreaktioner. I nuet finns 

möjligheten att reflektera runt det som har hänt och läka sår från det förflutna. I nuet kan 

också tidigare relationer levas igenom. Analytikern kan ta plats som en förälder eller annan 

vuxen och analysanden som ett litet barn.  

Den verkliga förändringen upplevedes när tidigare händelser genomlevdes i nuet. Att beskriva 

och samtala gav ingen djupgående förändring. LT18, LT19. ”När jag liksom sa saker, som när 

jag förstod saker som jag hade pratat om tidigare, till exempel när jag gjorde mig illa när jag 

var liten och hur det gick till. Det har jag kunnat prata om, men först när jag var där och på nåt 

sätt var det lilla barnet som hade så ont som jag måste ha haft, så det är ju en sån situation jag 

verkligen kände att någon knut löstes upp eller att jag kunde gråta bort vissa saker eller lämna 

kvar dom. Då blev det en så fysisk situation att jag grät så att det blev alldeles svart på kudden 

och det var också det som jag hade gjort mig illa på som var svart. Det var som om jag kunde 

lämna det där.”  

 

LT16. ”Jag upplevde på något sätt dom åren som att jag gick igenom hela eller delar av min 

barndom och ungdom med C som ställföreträdande förälder” 

 

Delkännetecken: Verklighet/vanföreställning 

Analysanden får kontakt med sitt vansinne, både kring sig själv och sin omgivning. 

Irrationella tankar, känslor och ageranden styr, vilket skapar lidande. Det finns en känsla av 

upplöst verklighet där gränsen mellan realitet och vanföreställning är flytande. Då irrationella 

krafter styr blottläggs djupare nivåer i personligheten. Då dessa är blottlagda kan de bli 

reflekterade kring och ge en förståelse för dess meningsinnehåll.  

G36. ”Det byggde på det där att från min sida kändes det verkligen som något tvångsmässigt. 

Det fanns en tvångsmässighet i det någon slags tvingande idé som jag måste iscensätta och som 

jag måste testa och kolla.” 

 
G50. ”Jag gissar ändå att det måste vara det här att närma sig det där (paus) liksom det som vi 

var inne på sist nyss, där man närmar sig nivåer inom en som är så irrationella (paus) som är 

så pass irrationella. Som nu när vi pratade om det så började jag skratta ha ha för att det är så 

tokigt, någonstans är man ju så tokig så att säga. Ett vansinne som ändå kan komma ut där i 

någon skyddande (paus) och där det kan komma ut på nåt bra eller bearbetningsbart sätt” 

 

V12. ”I hennes tysta närvaro växte min pladdrande förvirring.” 

 

V16. ”Det var ett år som präglades av en rent förnedrande vilsenhet: Vad gör jag? Vad gör 

hon?” 

 

Ett möte med analytikern.   
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Mötet med analytikern präglas av tillit och trygghet. Även om tilliten saknas är det material 

för utforskande, vilket i sin tur är trygghetsskapande. Tillfälliga yttringar av motstånd och 

konflikter kan även visa på en tillit på en djupare nivå. En fördjupad tillit och trygghet ger en 

fördjupad uppriktighet och ärlighet. Genom detta visar sig djupare rädslor för att bli sviken, 

sårad eller övergiven vilket blir material för självutforskande. 

L45. ”Det fanns en tillit ganska tidigt. Jag var inte orolig för att ge mig in i det efter ha träffat 

henne en gång eller två gånger. Men sen så kanske jag ökade eller jag vågade mera. Det växte 

lite grann men från en ganska hög nivå kanske man kan säga. 

 
LT60. ”Ett var ju att hon aldrig (paus) hon skulle aldrig sagt något dömande om mig. Aldrig. 

Och de tog också tid innan jag insåg. Innan jag vågade säga saker som att det här var ju inte så 

bra gjort av mig.” 

 

Så tillvida är mötet med sig själv något som testas i mötet med analytikern.  Det är någon som 

tar emot när analysanden kastar sig ut. Relationen som skapas i situationen är något genuint 

ärligt som läker och där denne inte kan gömma sig. Mötet och analytikern upplevs nästan som 

något med magisk kvalitet, analytikern som ouppnåelig. Men där fördjupningen i relationen 

går hand i hand med att båda upplevs som mänskliga med egna fel och brister. 

L35. Men det fanns olika känslor, det gjorde det. Framför allt kanske kärlek eller respekt eller 

som från min del jag tyckte ju om situationen. Jag tyckte om att hon fanns där för mig. Ja, 

tryggheten på något sätt. Jag vet ju inte vad hon kände gentemot mig. Man vill ju inte tro att hon 

var oberörd av vårt möte och kontakt.  

 

V28. Ingen kände mig som hon, men henne kände ingen. Hade hon och jag och det där rummet 

överhuvudtaget existerat? 

 
LT62. Vad var det hos henne som möjliggjorde det modet att se dom sidorna, kan du se något?  

Det var nog en sak, att jag såg henne röka en gång. När jag gick förbi där utan att jag skulle gå 

in så såg jag henne i parken utanför och röka. Och jag har ju verkligen spytt galla över rökare 

alltså jag hatar rökare. Då blev jag så här, fan är hon en vanlig människa liksom just det att 

hon. Så frågade jag henne, röker du? Ja sa hon, det är min tröst liksom. 

 

Mötet med analytikern är inte bara något språkligt, en utväxling av ord, utan ett möte och 

närhet på en annan nivå. Det är något oändligt som ständigt pågår och som grundlägger 

arbetet i situationen genom ett fritt samtal och ett fritt associerande. Samtidigt är det inte 

något rent intellektuellt eller känslomässigt utan överskrider detta till något varande. Något 

som omfattar hela uppenbarelsen.  

 

 

Ett rum för självutforskande och ansvarstagande   

I situationen upplever analysanden att det finns tid att fritt ta upp ämnen där analytikern 

hjälper till att skapa förståelse. Det skapas även mycket material i det som sker som 
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analysanden kanske inte direkt vill adressera. Analytikern återför denne tillitsfullt och med 

värme till att fortsätta betrakta sig själv.  

LT36, 37. Sen var det ju också så att hon hörde ju när jag försökte fly från någonting.  Hon lät 

mig liksom inte komma undan om hon förstod att det var något som var svårt att prata om. Så är 

det ju man försöker så är det ju för alla. Sen är det ju väldigt vackert i träden idag 

Då kunde hon liksom med en väldigt varsam fråga liksom, det här du sa om, hur var det 

egentligen med det? I vanlig samtalsterapi leds man fram av frågor mycket mer och så. Det här 

var hela tiden, vi följde mig mycket mer eller det som hände inom mig.” 

 

I detta självutforskande ges en möjlighet till ett gradvis erkännande av materialet vad denne 

tänker, säger och gör. Det är en upplevelse av att möta ett eget ansvar i situationen. Det är ett 

ansvarstagande att genomföra självutforskandet och omfattar också ett internaliserande av 

upptäckterna av det som är en själv. Att göra det till sitt eget. Ansvaret axlas utan bekräftelse 

vilket kan upplevas som krävande men underlättas av att analytikern tar ansvaret för ramen av 

situationen, att inte analysanden tappar fästet. Processen av att bli tagen på allvar stöds vilket 

underlättar för att ta sig själv på allvar. Det allvarliga tas på allvar. 

L13.  ”Det finns en sån frustration för att det är en väldig trygghet att ligga där och ha det 

(paus) att veta ramen att det är så här vi gör på något sätt. Men man kan ju också sakna kanske 

bekräftelse ibland att man inte får någonting. Man har sagt någonting man ser inte någon 

reaktion man hör ingenting å man kan ju känna sig mera ensam då kan jag tänka” 

 

L18. ”Jo så är det. Det är en sårbar situation men samtidigt finns det en trygghet. Man är lite 

mer ansvarig själv för att ta hand om det man säger eller kommer på eller tänker och göra 

någonting med det själv. För man kan inte liksom sådär direkt ändra sig, vad skulle jag göra, 

vad tänker du om det här. Man kan men då kan man behöva stå ut lite med den frustrationen att 

hantera det” 

 

L30. ”Vissa saker fastnade hon vid. Men jag kunde tycka att hon kom tillbaka till vissa saker 

med en ganska stark envishet.  Jag har släppt det där, jag tänkt och känt kring det där och jag 

är ganska trygg och jag förstår att det kan finnas andra bitar som jag inte ser eller så, men att 

jag är inte så intresserad av att prata om det där just nu. Jaha varför då (undrar hon) och så 

kanske det fanns någonting mer så klart.” 

 

L24. ”Att bli tagen på allvar och kanske att hon markerade att jag köper inte att du sitter och 

skojar, att det kanske finns någoting annat där med värme och en nyfikenhet eller vad jag ska 

säga. Så det är något i analytikerns förhållningssätt, att allt material är viktigt på något sätt, 

som gör att man själv kanske tar sig själv på lite mer allvar än vad man gör i vissa situationer” 

 

Genom självutforskandet och internaliseringen av upptäckterna skapas något nytt. Något som 

är meningsfullt för analysanden men som är dolt i livsvärlden där den är tagen för given.  

 

Identitetsskapande självreflektion.  

Det finns en identitetsskapande karaktär i situationen. Genom analysandens självutforskande 

och meningsskapande prövas nya sätt att förhålla sig på. Dennes reflekterande över vilka 

konskevenser händelser har fått och vem han/hon har blivit har identitetsskapande drag. Detta 
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kan ses som nya möjligheter att vara inte som en färdigt formad identitet. Tidigare 

begräsningar behöver inte gälla men att det behöver levas i verkligheten utanför den 

psykoanalytiska ramen.  

V20. ”Så småningom, efter många år, lärde jag mig således något om konsekvenserna av att du 

– det vill säga alla objekt för mina strävanden – är något annat än jag. Separationen är (lite 

grundligare än innan analysen) utförd och jag kan ta på mig ansvaret för det liv som är mig 

givet. Acceptera att jag är en helt vanlig kapabel, vuxen, hämmad, skam- och skulddriven 

människa som ibland behöver lite extra tröst.” 

 

G34. ”men jag minns bara att det hade en sån där tydlig effekt och befrielse. Det gick inte att 

testa honom på det där sättet. Det var fullständigt meningslöst. Det var min egen konstiga idé 

jag hade. Det var den känslan (paus) det var inte längre ett test på honom, om jag tänker och 

reflektera lite gran” 

 

En komponent i självreflektion och identitetsskapande är insikten om att man klarar av saker 

eller är värd att få ha det bra. Det handlar också om att leva med att inte vara perfekt, att 

omfamna sina egna fel och brister. 

Analysanden har upptäckt nya sidor hos sig själv. I en reflektion drar LT slutsatsen att det inte är 

så smickrande det som visar sig. LT gör reflektionen till identitetsskapande och säger; Man är 

rätt modig” det vill säga hon är modig som har gått i psykoanalys. Hon upplever att hon är en 

sådan som tittar på och accepterar sina egna svagheter, det är modigt. Det som har varit och den 

LT har blivit är en meningsfull enhet. Hon sätter det i relation till sina livsvillkor och relationen 

till analytikern. Det är något de har gjort tillsammas, hon är tacksam. LT61.”Även om jag(paus) 

liksom vissa saker är man alltid offer i. Det kan man aldrig ta ansvar för. Men det är inte alltid 

så smickrande att se sig själv, men man lär sig väldigt mycket kan jag säga om psykoanalys. 

Man är rätt modig när man går i psykoanalys. Ja just det inser jag efteråt. Om man får 

möjlighet att få en analytiker som är så(paus) jag har ju bara henne. Det är gott nog” 

 

En koppling verkar finnas mellan upplevelsen av kunskap om sig själv, identitetsskapande 

och meningsfullhet. Självreflektionen sker inte isolerad utan sker som en anpassning till den 

egna situationen och livsvillkoren. Det kan vara specifika eller mer allmängiltiga livsvillkor 

att vi behöver hjälp av varandra för att bli till, att tiden är begränsad och det är viktigt vad vi 

gör med den.  

G reflekterar över relationen till analytikern och hur han inte längre har behov av ett visst 

beteende. G vill inte längre vara sådan i relation till analytikern. G35. ”så är det väl det att han 

ändå blev någon mer autonom oberoende person för mig som jag inte kunde hålla på att 

manipulera (paus) och som jag insåg i mig känslomässigt väldigt tydligt att han inte var 

manipulerbar. Och att jag inte heller kände något behov av att manipulera det var en befrielse 

för mig själv (paus) att inte jag behövde gå in i det sättet att förhålla sig” 

 

En identitet med nya möjligheter och nytt meningsinnehåll. LT68.”Jag har förändrats från att 

ha varit självmordsbenägen och helt utan skydd liksom, jag tycker fortfarande inte att jag är 

världens bästa människa. Jag slåss jättemycket med min dåliga självkänsla och så men på ett 

helt annat sätt. Jag kan jobba istället för att vara sjukskriven.” 
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7 Resultatdiskussion 

Resultaten som framförs klargör den psykoanalytiska situationens generella kännetecken i 

figur 1, sida 22. Vidare framförs deras inbördes relation och meningsstrukturens särart. 

Upplevelsens meningsstruktur kännetecknas av: ett brott med den vanliga livsvärlden, den 

höga graden av irrationalitet som styr eller påverkar situationen, den stora betydelsen 

relationen till analytikern spelar och avslutningsvis att situationen präglas av ett 

meningsskapande. Resultaten besvarar forskningsfrågorna och därigenom uppnår studien sitt 

syfte. Att klargöra kännetecknen som tillsammans formar analysandens upplevelse av den 

psykoanalytiska situationen och att klargöra den psykoanalytiska situationens meningsstruktur 

och beskriva dess särart. 

 

De generella kännetecknen har drag gemensamt med de beskrivna i den psykoanalytiska 

litteraturen.  På en nivå ger studien därmed stöd till viss tidigare forskning. I situationen 

upplevs motstånd och överföringar vilka Freud (1963/1914) menar är centrala element i den. 

Resultaten visar också på upplevelser liknande behandlingssamarbete, utagerande, 

genomarbetningar och regressioner, vilka är begrepp som Sandler m.fl. (1973) använder för 

att sammanfatta den psykoanalytiska situationen. Samtidigt visar resultatet på upplevelser av 

något svårfångat, paradoxalt, en upplösning, ett arbete, och upplevelser av upprepat 

omprövande som inte framkommit i tidigare forskning.  På en annan nivå förefaller det finnas 

en skillnad på studiens kännetecken mot tidigare forskning genom förstapersonsperspektivet. 

Exempelvis begreppet motstånd beskriver Sandler m.fl. (1973, sid. 23) i tolkning av den 

psykoanalytiska processen utanför förstapersonperspektivet som; ”att patienten undviker att 

prata om vissa ämnen”. Detta skiljer sig från förstapersonsbeskrivning ”upplevelse av önskan 

att vara beroende och oberoende av analytikern” och ”upplever ett motstånd mot den närhet 

som analytikern erbjuder”. Tvärtom vad Green menar (Sandler m.fl., 2000), att akademisk 

forskning inte bevarar den psykoanalytiska andan, visar dessa resultat snarare på en 

fördjupning av förståelsen via analysandens perspektiv.  

 

Som en del i meningsskapande i den psykoanalytiska situationen ger resultaten också stöd till 

Wallerstein (1992) att materialet ur det som sker är av stor betydelse. Studien ger dock en 

kompletterande förklaring till hur det kan förstås, att det är något som rör sig på flera nivåer i 

analysanden och att relationen utvecklas till något mer genuint där fel och brister blir 

accepterade. Meningsinnehållet visar också hur allt material kan användas och vara viktiga 

ledtrådar i behandlingsarbetet. Studiens resultat visar vidare att kännetecknen inte är lösa 
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delar utan ska ses som en del i en meningsskapande helhet. Något som är beskrivet utan 

hypoteser eller teoretiska begrepp.  Den meningsskapande strukturen innehåller upplevelser 

av ett brott med livsvärlden, något paradoxalt, svårfångat och där det irrationella är en viktig 

aspekt. Dessa delar verkar vara viktiga element i analysandens förändringsprocess. Ytterligare 

forskning är nödvändig för att klargöra denna process och hur den relaterar till resultatet av 

behandlingen. Detta ryms inte inom ramen för denna studie och lämnas till senare forskning.  

 

Studien kan också ställas i relation till Wallerstein (1992) som menar att det som förenar de 

olika teoretiska skolbildningarna i en gemensam grund är den kliniska psykoanalytiska 

verksamheten. Genom intervjuerna har den kliniska situationen från flera olika analytiker 

kommit till uttryck. De gemensamma kännetecknen visar empiriskt att det finns en sådan 

gemensam grund och dessutom visar något om dess natur. Om vi ställer resultaten i relation 

till tidigare akademisk forskning så tillför den kunskap om upplevelsen av psykoanalys. Dels 

utifrån de metodologiska ställningstagandena i det mänskliga meningsskapandet och den 

fenomenologiska metoden och dels utifrån resultatens presentation i form av ett 

förstapersonsperspektiv. Resultaten ger också stöd och utvecklar den psykoanalytiska 

forskningens beskrivning av begrepp och av den psykoanalytiska situationen. 

 

Vilken typ av kunskap har studien producerat? Med de gjorda metodologiska övervägandena 

och de vetenskapliga ställningstagandena är studien en valid och tillförlitlig akademisk 

fenomenologisk studie. Kan studien göra anspråk på att ge psykoanalytisk kunskap? Frågan 

om uppdelningen i kunskapsdomäner mellan akademisk och psykoanalytisk kunskap är 

djupare än den ytliga redogörelsen i studiens inledning. En grundläggande genomgång är 

dock utanför ramen för denna studie. Den kan dock genom att utgöra ett konkret exempel 

kanske visa på denna skillnad. 

 

I intervjuerna beskriver analysanderna upplevelsen av den psykoanalytiska situationen i ett 

sammanhang utanför denna. För Stolorow och Atwood (1984) är det inte tillräckligt för att ge 

psykoanalytisk kunskap. Det är endast genom den direkta dialogen i den kliniska situationen 

sådan kunskap kan nås. Resultaten tyder på att det finns en skillnad i resultaten från dessa två 

tillvägagångssätt att nå kunskap. Skillnaden är mellan studiens förstapersonsbeskrivningar av 

kännetecknen och de psykoanalytiska beskrivningarna över begreppen. Beskrivningarna ur 

analysandens förstapersonsperspektiv kan ses ge en både kompletterande och fördjupande 

beskrivning över situationen. Exempelvis det psykoanalytiska begreppet motstånd. Studien 
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ger stöd för att detta är ett kännetecken men visar på aspekter i meningsinnehållet som inte 

hittas i den psykoanalytiska forskningen. Med en sådan skillnad borde det innebära att 

beskrivningen fångar en annan typ av subjektivitet som skiljer sig från den psykoanalytiska 

subjektiviten. Hur skulle den kunna förklaras och vilka konsekvenser får det för 

psykoanalysen och fenomenologin? 

 

Ett viktigt element som resultatet indikerar är att meningsstrukturen präglas av att vara ett 

brott med den vanliga livsvärldsupplevelsen. Det innebär en upplevelse av en närmast 

alternativ verklighet där de vanliga ramarna för tid och rum är upplösta och som berör många 

nivåer inom analysanden. Det betyder vidare; att gå i psykoanalys som en hel levd erfarenhet 

innebär att både uppleva brott med livsvärlden, och när sessionen är över, att återgå till livet i 

den vanliga livsvärlden. Den har därmed två poler som analysanden rör sig mellan, 

psykoanalys och icke psykoanalys. Wallerstein (1975) menar att ett särdrag i psykoanalysen 

är dess fokus på materialet som sker under sessionen. Resultatet skulle då kunna tolkas som 

att detta endast är del i den större strukturen som utgör ett brott med livsvärlden. Det som då 

är utmärkande från andra terapier är denna upplevelse av brottet med livsvärlden. Kanske är 

det ett annat sätt att betrakta Wallerstein (1992), att det i praktiken endast finns en 

psykoanalys. Med utgångspunkt i resultatet skulle denna enda psykoanalys i praktiken 

beskrivas via de generella kännetecknen och dess meningsstruktur.  Det utmärkande med att 

gå i psykoanalys är således att röra sig mellan två medvetandedomäner. De andra terapierna, 

oberoende av inriktning, lämnar aldrig den intakta upplevelsen av livsvärlden.  

 

Betraktat ur detta perspektiv innebär det att psykoanalytisk forskning kommer att ske under 

en upplevelse av upplöst verklighet. Psykoanalytiska begrepp blir då under brott med 

livsvärldsbegrepp. De är således gällande i den situationen men på vilka grunder kan de ges 

giltighet utanför psykoanalysen? Tar dessa hänsyn till att analysanden också lever i den 

vanliga livsvärlden? Metoden i denna undersökning kommer å andra sidan att ske i den 

vanliga livsvärlden.  I den fenomenologiska forskningen kommer då 

upplevelsebeskrivningarna både innehålla livsvärlds- och brott med livsvärldsperspektivet. 

Detta betyder vidare att analysandens aggregerade förståelse och upplevelse bygger på både 

psykoanalys- och icke psykoanalysupplevelser. Denna syntes har skett på en annan 

medvetandenivå än de respektive utgångsdomänerna. En möjlig tolkning är att 

fenomenologiska studier rör en annan subjektivitet som har en bredare och kanske framför allt 

djupare förankring än den rena psykoanalysens. Med detta sagt innebär det inte att 
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fenomenologiska studier kan ersätta psykoanalytiska studier. De psykoanalytiska studierna 

behövs för att tydliggöra terrängen. En ytterligare konskevens av detta resonemang är att 

fenomenologiska, eller andra akademiska studier inte kan ersätta psykoanalytiska studier 

vilket också hävdas av Green (Sandler m.fl., 2000). Däremot innebär det att uppdelningen 

mellan akademiska studier och psykoanalytiska behöver betraktas från ett annat perspektiv.  

 

Med risk för att dra resonemanget för långt så kan detta i sin tur förklara svårigheterna inom 

psykoanalyssamfundet att förklara vad psykoanalys är. Något som beskrivs av såväl Sandler 

(1973; 2000) som Wallerstein (1992).  Med en kort utvikning går tankarna till Einstein som 

menar att ett problem inte kan lösas på den nivå där det uppstår. Närbesläktat är också 

logikern Gödels slutsaster på 1930-talet att ett system inom ramen för samma system inte kan 

förklara vad det är. Det går alltså inte att använda samma begrepp som är definierade inom 

systemet för att förklara vad det är. Det krävs en högre nivå för att kunna göra det 

meningsfullt.  Om Freud (1963/1914) och vissa efterföljare är rätt förstådda så var ambitionen 

med det psykoanalytiska projektet att se det som ett slutet system som förklarar hela den 

psykiska apparaten och som lägger grunden till psykologin. Med grund i Gödel och Einstein 

kommer då psykoanalysen att stöta på problem om man vill skapa ett sådant slutet system där 

begreppen både spänner upp systemet och används för att förklara vad det är. Frågan om 

psykoanalysen är ett sådant logiskt system kan diskuteras men kanske ligger det ändå något 

tankeväckande här? Resultaten skulle kunna tolkas som om det fenomenologiska 

angreppssättet kan vara en sådan högre nivå som kan förklara vad det är. Snarare än att det 

finns en uppdelning mellan akademisk och psykoanalytisk forskning rör sig fenomenologin i 

gränsen mellan dessa två, men på en högre nivå. Dessa behövs båda i en symbios för att göra 

den psykoanalytiska erfarenheten rättvisa. Den fenomenologiska forskningen ritar konturerna 

för vad psykoanalys är och kan därmed tydliggöra dess särart. Psykoanalytisk forskning 

behövs därmed för att fylla konturerna med innehåll.  

 

För vem är studiens resultat intressant? Slutsatserna från resonemanget ovan angående 

fenomenologin och psykoanalysens kunskapsområde visar på deras båda särarter. Både som 

fristående discpliner men också deras inbördes relation till varandra där fenomenologin utgör 

en metod att tydliggöra psykoanalysens konturer. Denna utgångspunkt kan vara relevant för 

både akademiska och psykoanalytiska forskare för att fördjupa kunskapen om vad 

psykoanalys är. Hur den är möjlig och hur den kan förstås som behandlingsmetod. 
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Studiens resultat kan också vara relevanta för beslutsfattare i frågor kring psykoterapeutisk 

behandling. Resultatet visar hur analysandens förstapersonsupplevelsen är ett brott med 

livsvärlden. Hur irrationella tankar och ageranden är viktiga element och hur samspelet med 

analytikern är viktigt. Det beskrivs hur det är svårt att förklara lidandet och metoden även om 

det är något specifikt. Till och med resultatet är svårt att beskriva även om det har gett 

uppenbara resultat. Mycket av det som sker visade sig också vara utanför både analysandens 

och analytikerns direkta kontroll, slumpmässiga och tillsynes obetydliga händelser hade 

påverkan på behandlingens resultat. Resultaten kan för beslutsfattare ge en mer 

grundläggande förståelse för psykoanalysen som behandlingsmetod och dess effekter på 

analysanden.  

 

Dessa beskrivningar kan också populärvetenskapligt vara intressanta som inlägg i 

samhällsdebatten kring förtydligande av vad psykoanalys är. För analytiker och terapeuter ger 

studien också en möjlighet att förstå analysandens perspektiv beskrivet utanför 

terapisessionen. Studien visar på viktiga element, sådant som kanske tidigare inte varit 

tydliggjort. Kanske kan det ge en ytterligare förståelse för den komplexa situation som utgör 

skådeplats för det psykoanalytiska samspelet. Avslutningsvis har studien gett en inblick 

inifrån analysanden och visat på upplevelsens kännetecken och särart. Studien ger därmed en 

försmak för den allmänt intresserade vad det innebär att gå i psykoanalys.  
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8 Konklusion 

Studien har sin bakgrund i ett behov av en fördjupad förståelse för psykoanalysen som 

behandlingsmetod och som Karlsson (2011) menar, en utveckling av evidensbegreppet ur ett 

förstapersonsperspektiv. Detta behov skall ses i en kontext av det senaste årtiondets 

nedmontering av psykoanalysen i Sverige och tilltron till det positivistiska vetenskapsidealet 

inom behandlande yrken. 

 

Genom den empiriska fenomenologiska metoden ges en förklaring till vad den 

psykoanalytiska situationen är utan någon utgångspunkt i en psykoanalytisk teoribildning. 

Studien kan därför bemöta kritiken om den splittrade teoretiska bilden av psykoanalys genom 

att bidra med en enhetlig beskrivning utan teoretiseringar. Studien ger den därmed upprättelse 

genom att visa på dess unika särart. Därmed är den också en inlaga i samhällsdebatten både 

vad gäller vad det är och i fråga om evidens. De generella kännetecknen och upplevelsens 

meningsstruktur beskriver psykoanalysen som något paradoxalt, upplösande, brott med 

livsvärlden som samtidigt formar något nytt. Situationen präglas av att vara bortom både 

analytikerns och analysandens direkta kontroll. För att besvara frågor om hur samtalet är 

möjligt, den psykoanalytiska processens särart och hur förändring sker är vidare forskning 

nödvändig.  Studien bemöter därför inte kritikernas påstående om bristande evidens. Snarare 

ifrågasätter den, genom empirisk exemplifiering, tillämpligheten med det positivistiska 

vetenskapsidealet evidens på det psykoanalytiska området.  

 

Studien kan ge ytterligare inslag i debatten beträffande psykoanalysen brist på 

vetenskaplighet. Att det inte skulle kunna gå att urskilja någon behandlingsmetod eller effekt. 

Med stöd i resultaten och den genomförda argumentationen visas hur fenomenologisk 

forskning kan vara en länk mellan akademisk och psykoanalytisk forskning. En sådan 

fenomenologisk forskning kan med utgångspunkt i det mänskliga meningsskapandet vara 

grunden för en utveckling av evidens ur ett förstapersonsperspektiv. En evidens som på 

fenomenologisk vetenskaplig grund kan visa på behandlingens särart och dess resultat. Här 

behövs vidare forskning för att epistemologiskt och ontologiskt säkerställa fenomenologins 

särart kring forskning om psykoanalys. Det krävs också vidare forskning för att utveckla 

denna evidens genom fenomenologiska undersökningar. Studiens resultat och en sådan möjlig 

fenomenologisk evidens bemöter kritikernas påstående om psykoanalysens bristande 

vetenskaplighet.  
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