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Ståhlberg, Gustaf (2004) Trying to find one’s way in life; Studies on literature, research
methods and case studies about peoples’ object-relations, existential/religious
orientations and applying for psychotherapy.

Abstract:  The focus of this dissertation is a group of individuals applying for psychotherapy.
They have attended an office that offers psychodynamic psychotherapy, based on a Christian
outlook on mankind. My research questions dealt with why they did apply for psychotherapy
and what their goals were. I had planned the study and selected my data collection methods
considering three domains of hypothetical reasons for their decisions to apply for
psychotherapy. These grounds were their object-relations, existential/religious orientations,
and psychological problems and goals for the treatment.

The first part of the dissertation is a survey of concepts, theories and former studies in the
mentioned domains. Concerning the object-relations I make use of psychoanalytical thinking
on the importance of early experiences in relation to parents and other persons but also its
application to a “religious relation”, namely to the relation of the individual to her/his so-
called God-representation. Concerning the existential/religious orientations I make use of
existential-analytical thinking on satisfaction and meaning of life and death as an existential
problem. I also make use of research from the psychology of religion on different dimensions
of religiosity and its correlations to mental health. In the second part of the dissertation there
is an account of my development of methods to be used in data collection. In this part of the
book one can also find data from a reference group of people not applying for psychotherapy.

The main part of the dissertation is the third part, describing the data of eight persons applying
for psychotherapy. The information, from interviews, projective methods and scales, from
each of the study subjects is put together, analysed and interpreted as intensive case studies.
Questions in the interview covered religious and existential matters, relations to important
persons during childhood and later, the persons’ descriptions of themselves, and the reasons
for applying for psychotherapy and their goals for the treatment. Their answers were analysed
using a hermeneutic method. The projective methods covered a picture and unfinished
sentences. The psychological scales covered religious beliefs and satisfaction and meaning of
life and a semantic differential the symbolic meaning of the words Mother, Father and GOD.

According to the results the influence of the object-relations on the decision to apply for
psychotherapy was sometimes direct. But on the whole the most obvious reason was the
persons’ experiences and descriptions of themselves as filled with conflicting feelings and
lack of or difficulties in controlling them. The influence of existential themes was not so
obvious and the effects of the religious orientations were sometimes direct and sometimes
only indirect. Peoples’ mental problems and goals of the psychotherapy influenced directly
their decisions to apply. Most individuals had been in therapy before. There was some
difference in the description of goals between those individuals who finished recently and
those applying for the first time or long time after an earlier therapy. The latter having more
well-defined goals. Theoretically it is possible to classify goals into treatment and life goals,
but in real life they often stick together. One important conclusion was that, when the persons
experience themselves as filled with contradictory feelings or conflicting strivings and having
lack of feelings or difficulties in controlling them, they also experience themselves as
responsible to this and as a consequence they also apply for psychotherapy.

Key words: applying for psychotherapy, mental problems, goals, object-relations, self-
descriptions, death, meaning, religiosity, existential/religious orientations.
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Förord

Det avhandlingsarbete som jag härmed presenterar om en grupp människors sökande av
psykoterapi utgör första delen av något som är tänkt som ett större projekt. Detta avser att
utforska vilken nytta personer med en religiös/kristen tro och ett religiöst/kristet engagemang
kan ha av att gå i psykoterapi vid en mottagning som i sin verksamhetsbeskrivning framhåller
att den arbetar utifrån en psykodynamisk och kristen människosyn. Detta vidare
forskningsmål återstår att försöka realisera.

Det var – utöver kunskapssökandet – även några mera personliga målsättningar som
föresvävade mig när planerna för studien av de psykoterapisökande personerna påbörjades.
En första sådan var att genomföra en studie som låg nära den ”kliniska verkligheten”, i detta
fall en psykoterapeutisk verklighet. En annan önskan var att förbättra min (och kanske andras)
förmåga att lyssna till patienternas tankar om sina skäl för och mål med att söka psykoterapi.
Det som jag i detta sammanhang speciellt funderade kring var, om det fanns existentiella och
religiösa frågor och problem som de psykoterapisökande höll tillbaka trots att de hade sökt sig
till en psykoterapimottagning med ovan nämnda inriktning.

I mina funderingar kring existentiella och religiösa frågors betydelse för psykoterapipatienter
och för människor över huvud taget fann jag, efter flytten från Uppsala till Umeå, en
samtalspartner i professor Lars Jacobsson. Och jag fick i honom inte enbart en samtalspartner
utan också en person och handledare, som inspirerade mig till forskning och skriftlig
redovisning av forskningen. När jag nu står framme vid målet, kan jag undra hur samtalen
med Lars påverkade mig i en sådan positiv riktning. Jag tycker mig se följande tre
omständigheter: jag kom in i ett mera disciplinerat forskningsarbete, jag fick tid och ro att
ägna mig åt skrivande och jag fick tillgång till en tålmodig och inspirerande handledning. För
de goda samtalen, stödet och den tålmodiga och inspirerande handledningen är jag Lars djupt
tacksam.

Under mina många år i Uppsala och vid universitetet där hade jag möjligheten att fördjupa
mig i frågor kring religion – psykiska problem, religion – psykoterapi, psykologi - själavård
och liknande ämnen i samtal med professorn i religionspsykologi Owe Wikström. Jag hade
också förmånen att delta i en internationell forskargrupp, som i några år samlades och
diskuterade ämnen av nämnda slag och även andra frågor som jag har bearbetat i
avhandlingen. I denna grupp ingick som svenska deltagare förutom Owe Wikström och jag
även professorn i religionspsykologi vid Uppsala Universitet Valerie DeMarinis. Jag minns
med stor behållning dessa och andra sammankomster, och jag vill tacka dem även för senare
samtal och kunskapsutbyte.

Professorerna Valerie DeMarinis, Elisabet Sundbom och Bruno Hägglöf var mina
fackgranskare vid mittseminariet för drygt två år sedan. De fick mig att förstå, att monografin
nog var den publiceringsform som passade bäst för mitt material. Elisabet har senare också
gett mig värdefulla synpunkter på användningen av den projektiva bild som ingår bland mina
datainsamlingsmetoder. Professor Nils G Holm från Åbo Akademi var min fackgranskare vid
fördisputationen. Han kom med många konstruktiva förslag till förändringar i texten. Jag vill
tacka er samtliga.

Kurserna i klinisk psykoterapiforskning och de högre forskarseminarierna i psykiatri under
professor Lars Jacobssons ledning har betytt mycket för min kunskapsutveckling i ämnena
psykoterapiforskning och psykiatri. Vid dessa seminarier har jag också haft möjlighet att



presentera min egen forskning och fått värdefull kritik på denna. Jag tackar alla deltagare och
vill speciellt nämna doktorandkollegorna Karin Egberg Thyme och Annika Nordström.

Administratörerna Margaretha Lindh och Doris Cedergren har hjälpt mig i många
administrativa ärenden. Ett tack också till er.

Till psykiatriska kliniken och dess ledning vill jag uttala ett stort tack för s k ALF-tid. Utan
denna ledighet för forskning hade det varit mycket svårt för mig att genomföra mitt skrivande
parallellt med det kliniska arbetet.

Jag vill också tacka mina kollegor vid klinikens psykoterapimottagning. Ni och andra
personer vid kliniken som jag samarbetar med övertygar mig dagligen om nyttan av
psykoterapi. Ni har också lärt mig mycket annat av stort värde.

Och jag vill tacka mina vuxna barn Johanna och Daniel för stöd och uppmuntran under
avhandlingsarbetet.

Till slut vill jag tacka dem som deltog i undersökningen, mina informanter. Utan dem hade
det inte blivit någon empirisk studie. I ett försök att med alla till buds stående medel bevara
informanternas anonymitet har jag i avhandlingstexten inte nämnt namnet på den
psykoterapimottagning där jag fick tillfälle att träffa dem. Även om det denna gång också blir
utan namns nämnande, vill jag för deras hjälpsamhet tacka ledningen för mottagningen och
psykoterapeuterna, som förmedlade kontakten med informanterna. Som ett uttryck för min
stora tacksamhet mot mina informanter tillägnar jag dem denna monografiavhandling.

Nyåret 2004

Gustaf Ståhlberg



SÖKA SIG VIDARE I LIVET
Litteratur-, metod- och fallstudier kring människors objektrelationer, existentiella/religiösa
orienteringar och sökande av psykoterapi
 
Avhandlingens problemområde
Avhandlingen faller inom det forsknings- och verksamhetsområde som inom psykiatrin
brukar betecknas med begreppet diagnostik och inom psykologin och psykoterapin oftare med
begreppet bedömning (på engelska assessment). I fortsättningen används i första hand ordet
bedömning. Den bedömning som görs av mig inför påbörjandet av psykoterapierna bygger på
psykologisk och religionspsykologisk forskning utförd av mig och andra främst kring
människors existentiella/religiösa orienteringar och objektrelationer. Undersökningen av de
psykoterapisökande personerna kan därmed ses som en tillämpning av de tidigare mera
generella studierna. Bedömningen av de psykoterapisökande sker också mot bakgrund av
studier utförda av psykiatrer, psykoterapeuter och psykoterapiforskare avseende
psykiatriska/psykologiska problem och mål för behandlingen. Min studie av en grupp
psykoterapisökande personer omfattar åtta intensiva fallstudier. Personernas objektrelationer,
existentiella/religiösa orienteringar samt psykiska problem och mål för behandlingen ses som
möjliga ”orsaksfaktorer” till att de söker psykoterapi. Var och en av dem jämförs med övriga
psykoterapisökande samt i vissa frågor med tre referensgrupper bestående av personer, vilka
inte har sökt psykoterapi.

Frågan om bedömningens plats i det psykoterapeutiska arbetet har en intressant och
”ideologipräglad” snarare än ”nyttighetsinriktad” historia inom psykoanalysen och den
psykoanalytiskt orienterade psykoterapin. Den ena, starkt ideologipräglade ståndpunkten
hävdar att en verklig bedömning är möjlig först när behandlingen är avslutad. Denna
ståndpunkt förefaller dock orealistisk redan av den orsaken att man som regel samtidigt
räknar med att patienten ”förflyttar sig” i det diagnostiska systemet, exempelvis från
”karaktärsstörning” till ”neuros” till ”normal”. Den andra, starkt nyttighetsinriktade
ståndpunkten kan innehålla övertygelsen att det finns en ”rätt behandling för rätt person”, som
det gäller att identifiera. Oftast handlar det då om en speciell teknik eller metod, med vars
hjälp patienten kvalitativt bäst och/eller tidsmässigt snabbast ska bli ”frisk”.

Den moderna psykoterapiforskning, se exempelvis Hubble, Duncan och Miller (1999), som
påvisat det stora inflytandet från s k ospecifika faktorer bakom terapiutfallet (främst
relationen patient - terapeut och terapeutens förmåga att hos patienten skapa hopp och
förväntningar om resultat), talar för det i grunden omöjliga företaget i att hitta
”supermetoden”. Å andra sidan tycks denna forskning visa betydelsen av inriktningen på ”rätt
patient”, eftersom den kunnat påvisa att uppemot hälften av terapiutfallet sammanhänger med
”utomterapeutiska” förhållanden som patientens personlighet och livsomständigheter, bl a
förekomsten av stöd från närstående och andra salutogena faktorer. Att verkligen lära känna
patienten ”på djupet och bredden” framstår därmed som högsta angelägenhet vid en strävan
att individualisera och effektivisera behandlingen. En på senare tid alltmer uppmärksammad
möjlighet i detta arbete är att starta bedömningsarbetet med att söka ta reda på de
psykoterapisökandes egna uppfattningar om vari deras psykiska problem består och hur dessa
har uppkommit. Vidare att ställa frågor kring vilken psykoterapeutisk hjälp som patienterna
själva anser vara den mest ändamålsenliga för dem.

Inom psykoanalys och psykoanalytiskt orienterad psykoterapi tycks också ett intresse för
bedömning och diagnostiska frågor vara i starkt växande. En orsak kan vara insikten att
utbildningar i psykoterapi i hög grad bedrivits ” `backward´, with a favored technique taught



before a trainee fully appreciates the conditions that give rise to the need for that technique”,
som den amerikanska psykoanalytikern och psykoterapeuten Nancy McWilliams (1999, p 10)
uttrycker saken. Andra orsaker finns att söka i strävanden att effektivisera behandlingarna på
grund av långa köer till psykoterapi, bristande ekonomiska resurser hos såväl vårdgivande
instanser som psykoterapisökande individer och inte minst krav på kostnadseffektivitet från
betalande instanser, exempelvis försäkringsbolag. Nancy WcWilliams framgång med sina
böcker i ”psykoanalytisk diagnostik” (1994) och ”psykoanalytisk fallformulering” (1999) kan
ses som tecken på detta ökande intresse för och behov av en djupare och mera allsidig
diagnostik före behandlingens början.

Även om avhandlingens problemområde kan sägas falla inom det psykiatriska och
psykoterapeutiska diagnostik- eller bedömningsområdet, kan man säga att det speciellt gäller
tre typer av frågeställningar inom detta område, nämligen sådana som berör de
psykoterapisökandes objektrelationer, livsmål och existentiella/religiösa orienteringar.
Betoningen av dessa frågor gör också bruket av referensgrupper nödvändigt. Jämförelser
mellan gruppernas svar kan antas bli till stor hjälp vid försöken att förstå i första hand de
existentiella och religiösa orienteringarnas betydelse för de uppkomna behoven av att söka
psykoterapi.

Frågor kring patienternas livsmål brukar i psykoanalytiskt orienterad psykoterapilitteratur
diskuteras först i samband med avlutningar av behandlingar. Så gör även Ernst A. Ticho
(1972, p 315), vilken ger följande användbara definition: ”Life goals are the goals the patient
would seek to attain if he could put his potentialities to use. In other words, they are the goals
the patient would aim at if his `true self´ (Winnicott, 1960) and his creativity were freed”.
Ticho föreslår också en indelning av livsmålen i professionella och personliga, de förra
hänsyftande i första hand på arbetsprestationer och de senare på vilken typ av människa man
skulle vilja bli.

De psykoterapisökande individernas objektrelationer, psykiska problem och livsmål ses som
nära relaterade till deras medvetna och omedvetna existentiella/religiösa orienteringar.
Preciseringen av vad som kan sägas utmärka ett existentiellt problem, en händelse, fråga, kris
eller orientering från icke-existentiella sådana skulle i sig kräva en omfattande
begreppsanalys. I avhandlingsarbetet har denna analys begränsats till att ta fasta på fyra
utmärkande drag eller karakteristika hos de problem, händelser, frågor och kriser som
betecknas som existentiella: de ska kunna sägas vara allmänmänskliga i den meningen att de i
princip drabbar alla människor; de ska vara betydelsefulla för människan i hennes
livssituation; de ska vara verkliga eller faktiska oberoende av hur de tolkas; de ska ha
aktualiserats eller förväntas aktualiseras inom en inte alltför avlägsen framtid. En existentiell
orientering i sin tur är en beredskap hos människan att svara eller reagera enligt vissa
återkommande sätt (”mönster”) på de existentiella problemen, händelserna etc. Utifrån dessa
allmänna kriterier och i anslutning  till Irvin D. Yalom (1980) har fyra existentiella frågor
eller problemområden identifierats: livets mening, ansvar - skuld, ensamhet - gemensamhet
och den egna döden.

I avhandlingen görs också en anknytning till den meningsteori som utformats av Viktor L.
Frankl. I denna utgår han från vad han kallar tre mänskliga grundfakta: lidandet, skulden och
döden. Människan har behov av att – och kan – hitta en mening i sådana företeelser eller
händelser. Meningsupplevelsen eller kanske snarare aningen om en mening kan dock inte
konstrueras av den enskilda människan själv (eller av någon annan åt henne), utan den måste



”upptäckas” av henne. Det utmärkande för ett existentiellt problem eller en existentiell
händelse kan därmed utifrån Frankl karaktäriseras på följande sätt: en allmänmänsklig
situation som kräver ett individuellt svar från den drabbade människan. I avhandlingen
används det s k Purpose in Life (PIL-testet), i syfte att operationalisera centrala tankegångar i
Frankls meningsteori.

De existentiella och religiösa orienteringarna sammanförs i avhandlingen oftast till ett studie-
eller problemområde. Denna sammankoppling speglar ett idag vanligt synsätt inom modern
religionspsykologi, där ett religiöst engagemang ses som ett (bland flera) sätt att närma sig,
bearbeta och söka lösningar på existentiella frågor eller problem. Ett exempel på detta synsätt
är den religionsdefinition som ges i den mycket spridda läroboken av Batson, Schoenrade &
Ventis (1993), där de ger följande bestämning: ”We shall define religion as whatever we as
individuals do to come to grips personally with the questions that confront us because we are
aware that we and others like us are alive and that we will die.” (p 8).

I den citerade boken ges ett stort utrymme åt att beskriva tre ”dimensioner”, som utmärker
enskilda individers religiositet och som karaktäriserar religiösa orienteringar som visat sig ha
praktiska konsekvenser för deras liv, bl a samband med personernas psykisk hälsa. I
avhandlingen anknyts direkt till denna internationella empiriska forskning, där man också
försöker förstå vilka drivkrafter eller motiv som kan ligga bakom de skilda religiösa
orienteringarna. Man talar om tre slag av orienteringar som speciellt intressanta: för det första
en extrinsikal (”utifrånstyrd”) egocentrisk orientering, som innebär att personen ifråga låter
den egna religiositeten bli ett medel för att klara inre psykiska konflikter eller att han/hon
använder sin tro för egen vinnings skull i sociala sammanhang. För det andra talar man om en
intrinsikal (”inifrånstyrd”) orientering, där individens religiösa engagemang är ett mål i sig
själv eller där drivkrafterna bakom engagemanget är autonoma. För det tredje talar man om en
quest (”sökande”) orientering. Denna har tre karaktäristika: personen ifråga kan möta
existentiella frågor utan att reducera deras sammansatta natur; han/hon har en positiv syn på
tvivel och ifrågasättande när det gäller både den egna tron och religionen över huvud taget;
han/hon tillskriver det egna religiösa engagemanget ett tentativt drag, vilket gör att det ses
som ofullständigt men att det medför ett fortsatt sökande efter större klarhet. Viktigt är att
lägga märke till att det i detta dimensionstänkande ligger ett antagande om att de religiöst
engagerade individerna uppvisar större eller mindre karaktäristiska drag från samtliga tre
orienteringar. I avhandlingen används en s k Likertskala, i syfte att operationalisera de olika
dimensionerna i ett religiöst engagemang.

Utöver dessa socialpsykologiskt orienterade tankegångar kring innebörden och betydelsen av
den enskilde individens religiositet används i avhandlingen synsätt hämtade från företrädare
för den gren av psykoanalysen som benämns objektrelationsteori. Detta gäller främst den från
Argentina till USA inflyttade läkaren och psykoanalytikern Ana-Maria Rizzuto. I ett föredrag
hållet vid Modum Bad Nervesanatorium i Norge uttrycker hon följande ståndpunkt när det
gäller vikten av en religiös anamnes inför påbörjandet av en psykoterapi: ”The mental health
professional who evaluates a person for psychotherapy needs to remember that no psychiatric
assessment is complete if it does not include in the psychiatric history an evaluation of where
the patient stands in relation to God and religious faith.” (1995, p 5).

Rizzuto framhåller tre skäl för att denna bedömning är nödvändig. För det första handlar det
om en viktig del av en patients liv, när det gäller frågan om var han/hon står i relation till Gud
och religiös tro. För det andra att ta del av en persons religiösa upplevelser, känslor och
trosföreställningar är ett mycket raffinerat sätt att få kunskap om viktiga aspekter av



hans/hennes objektrelationer, vilka under personens utveckling tillhandahöll de
psykodynamiska komponenter som formade objektrelationerna. För det tredje menar Rizzuto
att bedömningen av patientens religiösa tro har ett prognostiskt värde. Den erbjuder nämligen
en möjlighet att få kännedom om det sätt på vilket patienten placerar sig själv i universum
liksom hans/hennes känsla av hopp eller misströstan och tillit eller misstro.

Rizzutos andra skäl för nödvändigheten av bedömningen av patientens religiositet kan sägas
vara en tillämpning av hennes objektrelationsteoretiska synsätt, vilket i korthet berörs nedan.
Det första och speciellt tredje skälet har mera drag av existentiella tankegångar. I sin bok från
år1979 talar hon om två existentiella kriser (övergången från barn till vuxen och inför mötet
med den egna döden) som perioder i en människas liv, när hon knyter an till sin tidigare mer
eller mindre slumrande eller bearbetade gudsrelation.

I den nyss nämnda boken utvecklar Rizzuto sin teori om Gud som ett speciellt slags
”övergångs-” eller ”omvandlingsobjekt”. Detta objekt är både ”skapat” och ”funnet” av barnet
i samband med idealiserade och verkliga upplevelser av modern, föräldraparet, fadern, den
egna personen och den omgivande kulturen. De erfarenheter barnet gjort i dessa relationer
finns kvar inom det i form av minnen, s k representationer, som benämns moders-,  faders-
och självrepresentationer. Från dessa upplevelser av mänskliga relationer förs samtidigt
material över till något/någon utöver människorna: den s k Gudsrepresentationen. Denna
aktualiseras eller får liv främst i situationer när barnet eller den vuxne befinner sig i psykisk
obalans. Det kan handla om tillfällen när individen känner sig missnöjd med sig själv eller
kanske ännu oftare sviken eller övergiven av andra människor. Individen ifråga har då behov
av en vilopunkt eller balansskapande plats (ett s k övergångs- eller omvandlingsområde), där
han/hon med hjälp av övergångs- eller omvandlingsobjektet kan återvinna sin styrka och sin
kreativitet. Rizzuto talar här om att övergångsobjektet får liv i övergångsområdet med
nämnda positiva resultat.

Sambanden mellan föräldra/självrepresentationer och Gudsrepresentationen leder till en
utvecklingsgång som innebär kontinuitet eller konflikt mellan föräldrarnas och barnets
religiösa engagemang. I det senare fallet kan det uppstå ambivalenta känslor och divergerande
eller motsatta ”komponenter” inom barnets Gudsrepresentation. Till exempel kan de motsatta
känslorna vara speglingar av å ena sidan en god modersrepresentation, som är medveten för
den religiöst engagerade, och å andra sidan en ond fadersrepresentation, som är omedveten.
Den eventuella följden av konflikten kan bli att personen i fråga talar mycket om Guds kärlek
men har svårt för att känna att den gäller honom eller henne själv.

Det nämnda exemplet kan samtidigt utgöra en beskrivning av vad som möjligen kan kallas
omedveten religiositet. I detta fall tycks nämligen delar av det religiösa engagemanget styras
av psykodynamiska ”komponenter” inom Gudsrepresentationen, om vilkas innehåll och
emotionella laddning bäraren av representationen inte själv är medveten. Exemplet gäller
också en situation, där särskiljandet mellan medveten och omedveten religiositet skulle kunna
få en direkt praktisk tillämpning i samband med exempelvis en psykoterapeutisk behandling. I
avhandlingen gör jag direkta anknytningar till intervjufrågor, som Rizzuto (1979) använde i
sin stora undersökning. I avhandlingen används även en s k semantisk differential, utarbetad
av Vergote & Tamayo (1980), som avser att kartlägga det symboliska innehållet i
Gudsrepresentationen genom att relatera det till det symboliska innehållet i orden fader och
moder.



Tidigt i psykoanalysens historia kom frågor kring omedvetna processer att relateras till
begrepp som psykisk konflikt, ångest och försvarsmekanismer, det vill säga s k
psykoanalytisk försvarsteori. Enligt denna antas försvarsmekanismerna ha en allmänt
förvanskande inverkan på individens upplevelser och beskrivningar av sig själv, andra
människor och olika händelser med provocerande eller ångestväckande innebörd.

I avhandlingen görs ett försök att fånga in de psykoterapisökande personernas förmedvetna
och omedvetna existentiella/religiösa orienteringar med hjälp av s k subliminal
stimuleringsteknik. Subliminal stimulering innebär att en bild först projiceras under
igenkänningströskeln, varefter tiden för projiceringens längd stegvis ökas fram till dess att
informanterna är säkra på bildens faktiska innehåll. I undersökningen används en
”separationsbild”, som avser att ha ett ångestväckande och existentiellt/religiöst innehåll.
Under vägen fram till den korrekta beskrivningen antas informanterna använda sig av olika
typer av försvarsmanövrer och objektrelaterande, som således samtidigt antas spegla
förmedvetna och/eller omedvetna existentiella/religiösa reaktioner. Eftersom bilden är ny och
tolkningen av reaktionerna på den är osäker, sker tolkningen av bilden i ljuset av
informanternas svar i intervjuerna.

Mitt avhandlingsarbete består av följande tre delar: (I) En litteraturgenomgång av för
problemområdet relevanta, tidigare utförda studier, bestämningar av centrala begrepp och
anknytningar till utprövade och förmodade fruktbara teorier, (II) Metodutveckling genom
egna metodprövningar av kvantitativa och kvalitativa metoder, (III) Intensiva fallstudier av en
grupp personer som  söker psykoterapi.



DEL I
En litteraturstudie:

Bestämningar av centrala begrepp, teorianknytningar och tidigare studier
inom avhandlingens problemområde

I detta kapitel berörs litteratur av relevans med avseende på avhandlingens generella
forskningsområden, metodstudierna och fallstudierna. Studierna har sammanförts under
avhandlingens tre stora intresseområden: människors objektrelationer, existentiella/religiösa
orienteringar och sökande av psykoterapi. Som det kommer att framgå av redogörelsen har
studierna sinsemellan många beröringspunkter och placeringen av dem under de tre områdena
kan därför ibland framstå som godtycklig.

I slutet av kapitlet berörs två religionspsykologiska undersökningar av västerbottnisk kristen
fromhet och tro. Dessa är avsedda att – om än kortfattat - i ett mera historiskt och samtida
perspektiv spegla den religiösa/kulturella kontext vilken såväl de personer som ingår i
metodprövningarna som de psykoterapisökande personerna i större eller mindre grad varit
delaktiga i och haft att förhålla sig till.

Objektrelationer och till dessa relaterade begrepp, teorier och forskning samt testmetoder
och studier kring subliminal aktivering av försvarsmekanismer och objektrelaterande

Laplanche & Pontalis om termen object
Laplanche & Pontalis, i deras bok om centrala begrepp i det ”psykoanalytiska språket”,
diskuterar (1980, p 273) termen object ur tre aspekter:
  ”I. In correlation with the instinct: the object is the thing in respect of which and trough
which the instinct seeks to attain its aim* (i.e. a certain type of satisfaction). It may be a per-
son or a part-object*, a real object or a phantasied one.
  II. In correlation with love (or hate): the relation in question here is that between the whole
person, or the agency of the ego, and an object which is itself focussed upon in its totality
(person, entity, ideal, etc.).
  III. In the sense traditional to the philosophy and psychology of knowledge, in correlation
with the perceiving and knowing subject: an object is whatever presents itself with fixed and
permanent qualities which are in principle recognisable by all subjects irrespective of
individual wishes and opinions (the adjective corresponding to this sense of `object´ is
`objective´).”

Igra om begreppet objekt
Igra (1996, s 73f) framhåller att begreppet objekt är bitvis gåtfullt och svårfångat. Termen kan
också upplevas som teknisk och distanserad. Han anför tre skäl för att ändå behålla termen: 1)
Ett objekt innefattar inte enbart människor utan även andra känslomässigt viktiga  företeelser
som djur, föremål och platser, 2) Psykoanalysen har påvisat att en människa relaterar inte
enbart till personer utan även till delar av personer, s k delobjekt, 3) Det finns en tvetydighet i
termen objekt, som är fruktbar och som sammanhänger just med att den syftar på både
människor och inre objekt hos en människa: ”Varje möte med en annan människa utlöser och
aktiverar det omedvetna fantasilivet, där de inre objekten har en central betydelse. Den
omedvetna relationen till inre objekt bestämmer i hög utsträckning vilka människor och
situationer vi dras till och vilka vi uppfattar som frånstötande… Fantasier både utvecklas
genom samvaron med andra och påverkar relationerna i den yttre verkligheten….  Det inre



objektet påverkar vårt förhållande till världen utanför oss och erfarenheter vi gör med andra
människor förändrar den inre objektvärlden. Det är psykologiskt omöjligt att etablera en
relation till ett rent yttre objekt och inte heller är det möjligt för en människa att upprätta ett
helt och hållet intrapsykiskt skapat inre objekt.” (s 74).

Laplanche & Pontalis om termerna objektrelation och objekt
För termen objektrelation (object-relation(ship)) ger Laplanche & Pontalis (1980, p 277-78)
först följande sammanfattning: ”Term enjoying a very wide currency in present-day psycho-
analysis as a designation for the subject’s mode of relation to his world; this relation is the
entire complex outcome of a particular organisation of the personality, of an apprehension of
objects that is to some extent or other phantasied, and of certain special types of defence.
  We may speak of the object-relationships of a specific subject, but also of types of object-
relationship by reference either to points in development (e.g. an oral object-relationship) or
else to psychopathology (e.g., a melancholic object-relationship).”

I den följande kommentaren framhåller Laplanche & Pontalis (p 278) att det är lätt att miss-
förstå termen object i psykoanalytiskt språkbruk, men att ”there is nothing pejorative in this –
no particular implication that the person concerned is in any sense not a subject.”  Vidare
framhåller de apropå termerna relation och objektrelation att “ `Relationship´ should be
understood in the strong sense of the term – as an interrelationship, in fact, involving not only
the way the subject constitutes his objects but also the way these objects shape his actions. An
approach such as Melanie Klein’s lends even more weight to this idea: objects (projected,
introjected) actually act upon the subject – they persecute him, reassure him, etc….
  That we speak of the `object-relationship´ rather than of the relationship to the object serves
to point up this connotation of interaction: to use the second formulation would imply that the
object or objects predate the subject’s relations with them and, by the same token, that the
subject has already been constituted.”

Mangs & Martell om objektrelationers funktion
Vidare när det gäller objektrelationers funktion framhåller Mangs & Martell (1995, s 140):
”Att bygga upp inre representationer är ett huvudvillkor för all psykisk utveckling. Intima
bindningar till andra människor är det nav kring vilket vårt liv rör sig och detta gäller såväl
för småbarn som tonåringar och vuxna. Att ha objektrepresentationer att framkalla ger också
skydd mot ensamhet.”

Carlberg om objektrelationsutvecklingen
Den dynamiska utvecklingspsykologins intresse för objektrelationsutvecklingen har enligt
Carlberg (1994, s 34) främst gällt ”hur barnet kommer att uppfatta sig som skilt från
omvärlden, samt hur barnet tar in och gör aspekter av omvärlden till sina, och det omvärlden
gör med barnet till något det kan göra själv och med sig själv.”

Om Igras positionsbestämning av objektrelationsteori
De olika formera av psykoanalys som vuxit fram efter Freud och den klassiska
psykoanalysen, brukar karaktäriseras i förhållande till denna. Ludvig Igra har i ett flertal
böcker behandlat olika aspekter av modern objektrelationsteori. I sitt arbete från år 1984 gör
han en jämförelse mellan freudiansk psykoanalys och objektrelationsteori och kommer fram
till följande definition (1984, s 11f): ”Mycket kortfattat kan objektrelationsteorin
positionsbestämmas som en tyngdpunktsförskjutning, där den centrala position som drifterna
och deras omvandling haft inom psykoanalytisk teori ersätts av en betoning av formerna för
objektrelationerna och deras omvandlingar. Med objekt förstås här personer, delar av personer



eller ting som fyller viktiga känslomässiga funktioner, positiva och negativa, i individens liv.
Med objektrelationer menas här inre relationer, dvs yttre relationer som i omarbetad form
existerar i den inre världen.”

I en senare bok från år 1996 med titeln ”Inre värld och förändring” framhåller Igra, att
utgångspunkten för den objektrelationsteoretiska analysen är individen med sitt inre liv och
sin inre verklighet. Samtidigt betonar han att människan rör sig i två sammanvävda
verkligheter: den yttre och den inre.  Att upprätthålla balansen mellan dessa verkligheter
innebär en allmänmänsklig utmaning och för människor med svårare livsproblem ”reduceras
den yttre verkligheten till rekvisita i förverkligandet av ett inre drama.” (s 67). Denna
situation av upprepningstvång leder också hos den drabbade människan till upplevelsen av att
livet inte går att förändra.

Roys och Adams om objektrelationsteorin och den yttre verkligheten
Objektrelationsteorin i dess olika utformningar har – vid sidan av betoningen av tidiga
upplevelsers formativa inverkan på individens fortsatta utveckling och liv – en mycket tydlig
inriktning på människans inre psykiska liv och då inte minst processer inom människan om
vilka hon inte är medveten. Kritiker av teorin har därför mycket ofta framhållit, att
objektrelationsteoretikerna försummat att ta in betydelsen av den yttre, vad man kan kalla
verkliga världen, i sitt teoribyggande och psykoterapeutiska arbete. Denna kritik har inte
minst gällt den s k kleinianska inriktningen. Denna kritik är förståelig bl a mot bakgrund av
den nyss nämnda starka betoningen av omedvetna fantasiers styrande funktion i människors
liv. Den är dock knappast berättigad, om man centrerar begreppet den yttre världen till att
gälla mänskliga omständligheter som förluster av närstående samt separationer och
övergivanden människor emellan.

Att dessa frågor är aktuella även i de kleinianska kretsarna kan man förstå av framställningen
i en bok, som diskuterar den kleinianska psykoterapitraditionen. Där bemöter bl a Ph. Roys
(1999, p 14) den nämnda kritiken. Han understryker att i kleiniansk teori ses inre och yttre
värld som två storheter, som hela tiden samspelar och påverkar varandra. I ett annat kapitel i
boken framhåller Mary Adams (pp 75-92) de yttre faktorernas betydelse, när hon redogör för
ett fall av ”misrepresentation and the denial of life events”. Här handlar det om en svårt störd
narcissistisk patient, som under hela tiden försöker att undvika att komma in på den viktiga
omständigheten att hans far ligger på sin dödsbädd och senare under sonens terapi avlider.
Förvrängningen (misrepresentation) tolkas utifrån begreppet ”psychic retreat” (p 79), som i
detta fall har innebörden av att försöka undvika att uppleva den smärta som förlusten innebär
och det plågsamma arbete som ett sörjande av en förälder måste medföra.

Om Winnicotts objektrelationsteoretiska  begrepp övergångsobjekt och övergångsområde
När Winnicott (1953) exemplifierar det lilla barnets övergångsobjekt, talar han om följande
”utvecklingsgång”: näven i munnen, tummen, gosefilten, olika ljud, teddybjörnen, dockan
osv. Om man frågar efter funktionen hos dessa och senare utvecklade övergångsobjekt, kan
den beskrivas allmänt som lugnande, tröstande och skapande av hopp i överensstämmelse
med den funktion som representationsbegreppet kan få, (se Rizzuto nedan). Den upplevda
disharmonin hos barnet eller den vuxne föregås ofta av någon form av hot om separation eller
något annat hot om psykisk obalans. Hos barnet kan det exempelvis handla om att bli lämnad
av sin mor eller hos den vuxne exempelvis den verkliga eller symboliska förlusten av ett
kärleksobjekt eller förlusten av en stark självbeundran. Genom att med fantasins hjälp
”skapa” eller genom att något yttre inträffar ”finna” ett övergångsobjekt, som aktualiserar och
representerar det förlorade objektet, kan barnet eller den vuxne uppleva ny inre styrka och ett



nytt hopp. Detta kan i sin tur hjälpa barnet eller den vuxne att söka efter nya och mer
utvecklade former av lösningar av sina problem.

Enligt Winnicott inträffar dessa upplevelser på ”gränsen” mellan individens inre och yttre
verklighet i det s k övergångsområdet. Detta område aktualiserar den hotande eller inträffade
förlusten. Samtidigt aktualiserar det ännu mera hoppet om en lösning. Det är en viloplats dit
man får dra sig tillbaka och samla kraft, som sedan kan möjliggöra bearbetningar av de brutna
eller knappt existerande banden. Genom att både aktualisera individens konflikt och samtidigt
möjliggöra en personlig lösning kan övergångsobjektet upplevas som både ingripande och
livräddande.

Ana-Maria Rizzuto om minnen och representationer
Ett viktigt begrepp i den argentinsk-nordamerikanska läkaren och psykoanalytikern Ana-
Maria Rizzutos (1979) teori om Gud som ett slags övergångsobjekt är individens minnen av
de primära objekten (främst modern och fadern) och av sig själv. Hon framhåller, att minnena
av objekten och av en själv är resultatet av många faktorer som perceptuella
syntetiseringsprocesser, försvarsmanövrer, förvrängningar orsakade av libidinösa och
aggressiva önskningar, behov av att få idealisera och nedvärdera andra samt omvandlingar
som resultat av växande självrepresentationer. När det gäller dessa minnens funktion, är det
speciellt i två situationer som det finns behov av dem och som de aktualiseras. Den ena är när
personen upplever diskrepans eller disharmoni mellan hur han känner att han är och hur han
borde vara. Den andra är när det är en disharmoni mellan hur personen känner att han önskar
att ”den andre” skulle vara för att ge honom en känsla av välbefinnande och hur den andre
faktiskt är i den aktuella situationen. När dessa minnen organiseras i form av representationer
är de i princip oförstörbara. Utifrån vem minnesmaterialet kommer ifrån eller m a o dess
innehåll skiljer Rizzuto mellan moders-, faders-, själv- och Gudsrepresentationer.

Rizzutos tillämpning av Winnicotts övergångsobjekt och övergångsområde
Utgångspunkten i Rizzutos analys är att barnet upplever ångest i separationssituationer och
därför försöker lösa denna nödsituation med hjälp av det s k övergångsobjektet i ett
övergångsområde, som antas vara ett slags tredje verklighet mellan barnets inre psykiska
verklighet och den yttre verkligheten. Av stor betydelse är här barnets förmåga till
fantiserande och kreativa inompsykiska skapande, även om påverkan från den omgivande
kulturen med sin religiösa tradition kan spela en allt större roll när barnet kommer upp i åren.
Så långt gäller Winnicotts teori och de teoretiska tankegångar Rizzuto anknyter till varje män-
niskas psykologiska fungerande.

Rizzutos teori om Gudsrepresentationen och Gud som ett slags övergångsobjekt
Rizzuto är också medveten om att det finns många mentala representationer som barn och
vuxna använder som övergångsobjekt. Men hon menar att de beskrivna begreppen och
tankegångarna är användbara även när det gäller att försöka förstå människors upplevelser av
att stå i relation till en levande Gud. Det beror i sin tur på att Gud har en speciell plats i vår
kultur som en skapelse, som står till människans tjänst i hennes privata och offentliga
bearbetningar av de emotionella band och relationer som följer henne från födelse till död. På
liknande sätt som det lilla barnet i sin separationskonflikt behöver ett övergångsobjekt för att
klara sin ångest, behöver varje människa en följeslagare, speciellt i situationer med stora
förändringar eller när hon står inför sin egen död. Gud som övergångsobjekt fungerar
psykologiskt som en följeslagare i människans existentiella utsatthet och kamp. I linje med
detta kan man säga att Gud som övergångsobjekt framför allt handlar om att och hur
individen upplever Gud och Guds handlande. Gud som Gudsrepresentation eller som



objektrepresentation däremot handlar främst om att och hur individen kommer ihåg Gud och
Guds handlande. Samtidigt gäller det att de två begreppen intimt hänger samman med
varandra och att förändringar i Gud som övergångsobjekt kan leda till förändringar i Gud som
objektrepresentation och vice versa.

Rizzuto om Gudsrepresentationens källor eller ”grundmaterial”
Om man frågar efter ”grundmaterialet” till Gudsrepresentationen, hänvisas man till följande
fem källor: 1) den idealiserade och verkliga modern, 2) de idealiserade och verkliga
föräldrarna i relation till varandra, 3) den idealiserade och verklige fadern, 4) barnets
grandiosa och verklighetsbetonade bild av sig själv, 5) den omgivande kulturen med sina
religiösa traditioner. Av dessa punkter framgår att innehållet i Gud som övergångsobjekt och
Gud som representation från början är resultatet av upplevelser som barnet gjort tillsammans
med föräldrar och andra viktiga personer liksom i relation till sin egen upplevelse av sig själv.
Denna karaktär av tidigt gjorda upplevelser i relationer består livet ut även om de påverkas av
senare och aktuella relationer till make/maka, barn, vänner osv, vilka under långa perioder av
en människas liv kan fungera som den viktigaste ”följeslagaren”. Denna relationskaraktär i
Gudsförhållandet kan också ses som en förutsättning för individens möjligheter till
kommunikation med sin Gud, exempelvis genom bön. En annan följd kan antas vara att
innehållet i Gudsrepresentationen förändras som en följd av erfarenheter gjorda i olika
mänskliga relationer liksom att upplevelser av Gud och Guds handlande kan påverka
innehållet i objekt- och självrepresentationerna. Så långt i framställningen har beskrivningen
av upplevelsen av disharmoni enbart gällt negativa händelser eller upplevelser och
övergångsobjektets funktion enbart varit av hjälpande och hoppingivande karaktär. Det går
dock också att finna exempel på till synes positiva händelser, som kan leda till psykisk
obalans, liksom att övergångsobjektet kan få ett negativt innehåll. Övergångsobjektet, troligen
under påverkan av negativa representationer och ett negativt händelseförlopp, kan då skifta
karaktär från något gott och livräddande till något ont och livshotande.

Rizzuto om moders-, faders- och självrepresentationen respektive Gudsrepresentationen som
medveten, förmedveten eller omedveten
När Rizzuto talar om objektrepresentationerna, själv- och Gudsrepresentationen framhåller
hon att dessa kan vara medvetna, förmedvetna eller omedvetna för individen. Ofta påpekar
hon, att det kan finnas delar eller komponenter i representationerna, som individen inte är
medveten om och som kan vara antagonistiska i förhållande till övriga förmedvetna och
medvetna delar. Man kan tänka sig flera faktorer bakom en sådan situation. En faktor kan vara
om komponenten ifråga har ett positivt eller negativt innehåll. En huvudfaktor kan tänkas vara
individens mentala tillstånd vid det aktuella tillfället och då främst olika försvarsmekanismers
inverkan, psykiska kriser och mental ohälsa. En viktig faktor, när det handlar om
Gudsrepresentationen, torde vara om individen utifrån insikter i hur han/hon upplevt
mänskliga objektrelationer kan se hur upplevelser från dessa relationer förts och förs över till
Gudsrepresentationen och ”färgar denna”. Bakom positiva och negativa delar av eller
komponenter i Gudsrepresentationen kan man alltså ana speciella samband med upplevelser i
relationer till primära objekt och andra viktiga personer liksom den egna självupplevelsen.

Rizzutos fallstudier kring patienters Gudsrelationer i ett objektrelationsteoretiskt perspektiv
När Ana-Maria Rizzuto sammanfattar slutsatserna av sina teoretiska och empiriska
undersökningar i sin bok The Birth of the Living God (1979, Chapter Ten), inleder hon dessa
på följande sätt: ”This is not a book on religion. It is a book on object relations. Indeed, a
book about one object relation: that of man with that special object he calls God. God,
psychologically speaking, is an illusory transitional object.” Uttalandet är samtidigt en



påminnelse om hennes stora intresse för psykoanalytisk objektrelationsteori. Rizzuto startade
sitt kliniska studium av Gudsrelationen i ett teoriarbete, där hon i grunden accepterade Freuds
teorier om religion (den s k psykoanalytiska standardtankegången om Gud som en projektion
av barndomens fader som man älskat och fruktat). Samtidigt ansåg hon att teorin behövde
utvecklas och detta skulle ske med hjälp av teoretiska bidrag som främst Winnicott lämnat.
Men Rizzuto ansåg också, som hon skriver i förordet till sin bok, att ”intellectual honesty” (p
ix-x) krävde att hon kliniskt utforskade de hypoteser hon hävdat redan före utgivningen av sin
bok. Denna empiriska prövning påbörjade hon efter utflyttningen från Argentina år 1965 till
USA, när hon hade börjat sitt psykiatriska arbete vid Boston State Hospital och där
genomförde en pilotstudie. Den slutliga undersökningen genomfördes med 20 kristna och
judiska patienter vid en psykiatrisk klinik som tillhörde ett privat sjukhus. Ett mycket
omfattande material insamlades för varje patient. Av redovisningen framgår att till denna
materialinsamling bidrog läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och annan personal samt även
anhöriga.

Huvudmetoder var intervjuer, frågeformulär och två teckningar. Vid den första teckningen,
som gjordes i början av undersökningen, ombads patienten att rita en bild av Gud som
han/hon känt Gud vara. I slutet av undersökningsperioden gällde uppgiften att rita en bild av
den egna familjen. I appendix (p 213-219) till boken redovisas ”The `God´ Questionnaire”
och ”The `Family´ Questionnaire”. Frågorna eller påståendena har närmast karaktären av
ofullbordade meningar men med det tillägget att den svarande skall ge motiveringar till sina
svar. Det förstnämnda frågeformuläret är mycket omfattande och innehåller bl a frågor i
följande ämnen: upplevd närhet resp. distans till Gud; vad Gud önskar av en; kärlek från och
till Gud; rädsla för och bitterhet mot Gud; hur man känslomässigt önskar att Gud ska vara;
religiösa personer, helgon och bibliska personer man skulle vilja likna; om man tror på
djävulen och vad han önskar; om man ibland känt hat mot Gud; hur Gud ser på ens synder
och om han straffar och belönar människor; vad man för egen del förväntar sig av Gud och
vad Gud förväntar sig av en; om man kunde förändra sitt förflutna och sig själv vad man då
skulle vilja förändra; hur man förhåller sig till Gud om man är i nöd eller lycklig; om ens tro
har hjälpt en att leva; om att be till Gud är viktigt; om man önskar vara hos Gud efter döden;
om Gud ser till en; hur man vill beskriva Gud utifrån sina egna erfarenheter; vid vilken
tidpunkt man förändrade sin syn på Gud; under vilka år som ens religiösa tro varit viktig eller
oviktig för en samt om världen har eller inte har en förklaring utan Gud.

”The `Family´ Questionnaire” inleds med instruktionen att noggrant läsa igenom frågorna och
besvara dem ”giving as long an explanation as you need for us to understand your real
feelings” (p 217). Frågorna med förklaringar eller motiveringar gäller följande områden:
vilken medlem av familjen man kände sig närmast resp. längst ifrån; vilken medlem av
familjen man älskade mest resp. tyckte mest illa om; vem man fysiskt resp. emotionellt
liknade mest; vem i familjen som var ens favorit resp. vem man beundrade mest; hur man vill
rangordna familjemedlemmarna utifrån hur mycket man tyckte om dem; vem i familjen man
föraktade mest; vem som var ledaren, den som uppehöll disciplinen resp. försörjaren i
familjen; om man kunde förändra sig själv skulle man vilja vara lik sin…; hur nära man var
varandra i familjen; vem fadern resp. modern stod närmast; vem som var den viktigaste
personen i familjen; hur barnen i familjen betraktades; om familjen var indelad i grupper; hur
man skulle beskriva sig själv om man berättade hur man verkligen känner att man är; när man
ritade bilden av familjen hur gammal man kände sig och ritade sig själv, var familjen bodde
och vilket år det gällde.



Innan Rizzuto presenterar fyra fallstudier från sitt material, redogör hon för ett
bedömningsschema i tio punkter, som hon utgår från vid analysen och som även ska
underlätta jämförelser mellan de individuella fallen. Schemat gäller följande bedömningar (p
91):
1. Lokalisera individens position utifrån hans Gudsrelation genom att hänföra honom till en

av grupperna: a) tror på en Gud vars existens man inte betvivlar; b) undrar om man ska
tro på en Gud som man inte är säker på existerar; c) till gruppen av dem som är
förvånade, ilskna eller överraskade av att se andra människor djupt engagerade i en Gud
som inte intresserar dem själva; d) till dem som kämpar med en krävande, hård Gud, som
de skulle vilja bli av med men som inte är möjligt eftersom de är övertygade om hans
existens och makt.

2. Lokalisera de förhärskande dragen hos individens Gudsrepresentation vid den tidpunkt
när den formades. Karaktäristiken ska göras ur både ett deskriptivt och psykoanalytiskt
perspektiv.

3 .  Spåra källorna för individens representationer till de primära objekt som givit
representationerna sitt karaktäristiska innehåll.

4. Diskutera de utformningar och omformningar som föräldrarepresentationerna har
genomgått på vägen mot att bli en Gudsrepresentation.

5. Analysera de försvarsmekanismer som bidragit till att underlätta tron på eller bristen på
tro på individens privata Gud.

6. Beskriva individens typiska användning av Gudsrepresentationen för att upprätthålla en
psykisk jämvikt.

7. Rekonstruera de tidiga livsbetingelser och trauman som bidragit till den utformning som
barnet gjort av sin Gudsrepresentation.

8 .  Fastställa de möjliga sambanden mellan den Gud som den organiserade religionen
förmedlade och den enskilde individens privata Gudsrepresentation.

9. Kartlägga de behov varje person har i förhållande till sin Gud, även om behovet består i
att Gud inte existerar.

10. Lämna en diagnos för varje individ med hjälp av a) standardnomenklaturen enligt DSM
II-systemet och b) psykoanalytiska formuleringar kring psykodynamiska processer.

Nedan redogörs kortfattat för de resultat Rizzuto erhåller, när hon bedömer de fyra fallen
utifrån punkterna 3, 5 och 6 ovan. Fallen exemplifierar i nämnd ordning de fyra positionerna
av Gudsrelation, som nämns under punkt 1.

Fall 1: Källorna till Fiorella Domenicos (p 93-95) Gudsrepresentation härrör främst från
fadersrepresentationen, även om det finns inslag från modern och föräldrarna som par.
Försvaren handlar om bortträngning av sexuella och aggressiva önskningar, och den
libidinösa anknytningen till Gudsrepresentationen har genomgått en partiell sublimering. I sin
livssituation använder hon sig också av försvarsmanövrer som undvikande och
tillbakadragande. Den dominerande användningen av Gudsrepresentationen är att hålla kvar
en beundrande relation till den döde fadern, som ska ge fortsatt skydd och omvårdande kärlek.

Fall 2: Douglas O’Duffys (p 109-111) Gudsrepresentation är främst färgad av
modersrepresentationen. Den har drag från olika utvecklingsfaser men präglas främst av
ambivalens från speglingsfasen och en kompensatoriskt uppblåst självbild i samband med den
tidiga narcissistiska utvecklingen. Som försvar mot att tro på sin Gudsrepresentation använder
han bortträngning, reaktionsbildning och en grandios självbild. En massiv bortträngning
hindrar honom att bli medveten om innehållet i sin Gudsrepresentation. Som försvar mot
behoven av Gud och modern, ger han en bild av sig själv som utpräglat oberoende och



självtillräcklig. Gudsrepresentationen används som måltavla, genom förskjutning, för den
narcissistiska vrede han upplevt i relationen till moder. Denna förskjutning av raseriet från
modern till Gud skall hjälpa honom att ha en god relation till modern medan hon är i livet.

Fall 3: Källan till Daniel Millers (p 132-133) Gudsrepresentation är uteslutande från fadern.
Denne ses fortfarande utifrån perspektiv, som sonen hade i latensen och som speglar behov av
skydd från en kraftfull och aggressiv vuxen. Identifikationen hindras dock av en fruktansvärd
rädsla för faderns våldsamhet. Upproret är omöjliggjort och konsekvensen blir krav på total
underkastelse. Som försvar mot sin Gudsrepresentation använder han affektisolering,
intellektualisering, tillbakadragande in i sig själv, undvikande och en allmänt passiv hållning.
Försvaren ska hjälpa honom att slippa möta den rädda person han är och sin oerhört kritiska,
destruktiva och likgiltiga Gud. Han använder dock försvar som idealisering och
reaktionsbildning, när han ritar bilden av Gud. Denna bild liknar i hög grad bilden av fadern.
Han tillskriver Gud visdom och sorgsenhet över människornas inhumanitet mot varandra och
de lidanden som följer av deras kärlekslöshet. Hans försvar ska skydda en schizoid position
hos en människa som drivs av en stark önskan om närhet till och samtidigt en mycket stark
rädsla i förhållande till samma objekt. Hans användning av Gudsrepresentationen är paradoxal
i det avseendet att han inte vet om han tror på Gud samtidigt som han är ständigt upptagen av
funderingar kring denne Gud. Gud framstår till slut som en stor gåta för honom. Bakom
hållningen kan man ana en djup ambivalens, som inte är bortträngd utan kommer till utryck i
försvarsmanövrer som undvikande och affektisolering.

Fall 4: Bernadine Fishers (p 150-151) källor till sin Gudsrepresentation är främst
modersrepresentationen, eller delar av denna, samt material från fadern, farmodern och
uppväxtfamiljen. Hennes problem är de ambivalenta känslorna, som hindrat henne att
integrera intrycken till en sammanhållen Gudsrepresentation. Hon kan dock själv bli varse
olika aspekter av denna, när hon idealiserar eller uttrycker hopp, nedstämdhet och
narcissistiskt raseri. Tidiga intryck från relationen till modern finns med i
Gudsrepresentationen alltifrån tillfredställande kroppsupplevelser till mera strukturerade
upplevelser, som utmärker en fallisk utvecklingsnivå. Typiskt är alltså att materialet inte
härrör från en oidipal moder och att detta leder till en dyadisk Gudsrelation. De
försvarsmekanismer som kommer till uttryck i samband med Gudsrepresentationen är
projektion, förskjutning, partiell idealisering, användning av delar av Gudsrepresentationen
och nedvärdering av henne själv. Försvaren kan allmänt sägas ha ett självplågande syfte att
hålla kvar henne i ett tillstånd, där hon inte kan hoppas att någon ska erkänna henne och ge
henne kärlek. Och allt detta tycks bero på att hon uppfattar sig själv som en sådan dålig
människa. De plågsamma intrycken från hemmiljön och uppväxttiden förläggs nu till
Gudsrepresentationen och förskjuts på så sätt till en kosmisk nivå. Detta leder dock inte till
någon positiv förändring i hennes livssituation utan ökar hennes smärta och nöd.

Rizzutos fallstudier och tillämpning av objektrelationsteoretiskt tänkande på religion har haft
ett stort inflytande på diskussionen inom den kliniskt inriktade religionspsykologin.

Om implicita/omedvetna processer, psykoanalytisk försvarsteori och perceptgenetisk teori
Psykologin har under de senaste årtiondena återigen börjat intressera sig för psykiska
processer hos människor, som kan beskrivas som omedvetna, liksom över huvud taget för
effekterna av påverkningar, som människan själv inte är uppmärksam på eller medveten om
(eng. aware of). I facklitteraturen möter man teorier, som försöker förstå sådana fenomen
med begrepp som ”implicit” varseblivning, ”implicit” inlärning och ”implicit” minne i



motsats till ”explicit” varseblivning o s v. En relativt ny sammanfattning av forskningen på
området ges i en bok redigerad av Bornstein & Pittman (1992).

En central fråga för den psykologiskt/psykodynamiskt inriktade forskningen är innebörden av
de processer som kallas implicita och däribland frågan hur dessa förhåller sig till de klassiska
psykoanalytiska systemen ”medvetet”, ”förmedvetet” och ”omedvetet”. En mera allmän
kommentar i nusituationen kan vara att säga att ”det implicita” innebär en vidgning av ”det
omedvetna” till något som kan kallas ett ”aktuellt, present” omedvetet, exempelvis
situationsfaktorers inflytanden som personen inte uppmärksammar eller är medveten om,
utöver ett ”aktuellt, förflutet” omedvetet, exempelvis ett barndomstraumas ”återgestaltning” i
nusituationen. Det sistnämnda har ju i hög grad varit föremål för ett psykoanalytiskt studium
det sista århundradet. Problemen att definiera och via indikatorer operationalisera de
omedvetna processerna torde komma att vara mycket centrala för forskningen inom detta
område de kommande årtiondena.

Tidigt i psykoanalysens historia kom frågor kring omedvetna processer att relateras till
begrepp som ”psykisk konflikt”, ”ångest” och ”försvarsmekanismer”, d v s det som kom att
kallas psykoanalytisk försvarsteori. Denna är ett mycket omfattande ämne, och nedan
kommer endast några aspekter av ämnet att beröras. Redogörelsen anknyter till Hans
Sjöbäcks (1977) framställning av såväl de nyssnämnda begreppen som psykoanalysens
beskrivning av de enskilda försvarsmekanismerna.

Redan i sina första psykoanalytiska skrifter använde Freud begreppet bortträngning. Under
årens lopp kom han att göra en rad antaganden rörande andra försvarsmekanismer.
Gemensamt för dessa är, att de ska skydda individen mot ångest och psykisk smärta. Man kan
då fråga, varför sådana för individen plågsamma situationer eller tillstånd riskerar att
uppkomma. Det gängse svaret från psykoanalytiskt håll är att hänvisa till konfliktbegreppet:
”Enligt Freuds mening kan nu konflikter uppstå mellan jaget å ena sidan och detet å andra
sidan, därför att olika grundmotiv som hör hemma i de två systemen råkar i motsättning till
varandra. Överjaget anses kunna ställa sig på såväl den ena som den andra sidan i konflikten,
men regeln är att överjagets drifthämningskrav åstadkommer konflikter med jaget, som sedan
försöker `lyda överjaget´ och motstå detets önskningar.”, skriver Sjöbäck (s 100). Tilläggas
kan att andra författare i detta sammanhang också nämner konflikter mellan jaget och
omvärlden.

När det gäller ångestteorin, är det intressant att konstatera att Freud utvecklade helt nya
tankegångar rörande orsakerna till ångesten år 1926 i arbetet ”Hämning, symtom och
ångest”. Hans ursprungliga ångestteori från år 1895 kan sägas innebära, att ångesten är
resultatet av en uppdämning av och/eller ett inadekvat utlopp för libido. Den nya ångestteorin
består av två delar: en ”traumadel” och en ”signalångestdel”. Utgångspunkten är den att det
lilla barnet översvämmas av ”stimulusflöden” i ett antal nyckelsituationer. En sådan
traumatisk upplevelse brukar benämnas ångestpanik. När barnets kognitiva förmåga
utvecklas, börjar det kunna föregripa skeenden och däribland sådana som kan leda till ångest.
Inför en ”farosituation” känner nu barnet en ångest, som är mycket svagare än den som finns
i ångestpaniken. Denna föregripande ångest blir en ångestsignal till jaget, som omedelbart
mobiliserar sina försvarsmekanismer. Detta skeende är som regel omedvetet. Vad man
möjligen märker är olika förvrängningar och symtom, vilka således är resultatet av försvarets
neutralisering av ångesten och den psykiska smärtan.



Försvarsmekanismerna antas alltså allmänt ha en ”förvanskande” inverkan på individens
upplevelser och beskrivningar av sig själv och andra människor. En central fråga i samband
med forskning blir då, hur man i ett material, t ex utskrivna intervjuer, ska kunna se följderna
av individens förvrängande försvarsmanövrer. Ett sätt kan då vara att med en projektiv metod
först försöka få en bild av vilka försvarsmekanismer individen ifråga använder sig av vid hot
t ex med existentiellt och/eller religiöst innehåll. Därefter kan man göra jämförelser med
intervjusvar och annat insamlat material och förhoppningsvis bättre se individens
förvrängningstendenser. Den projektiva testmetodik som åsyftas benämns perceptgenetisk
metod, och den har blivit mest känd genom en stor mängd studier genomförda med testet
DMT (Defense Mechanism Test).

Den perceptgenetiska teori som DMT och liknande personlighetstest bygger på kan i korthet
sammanfattas i följande fyra punkter:

1) Perceptionen sker inte med en gång, utan den är slutprodukten av en process som sträcker
sig över tid. Därför är det möjligt att studera hur en perceptuell process startar och fungerar
under den s k förberedande (preparations-) P-fasen och därefter når en avslutande (conclud-
ing) fas, den s k C-fasen.
2) Det föreligger ett samband mellan perceptuella processer och personlighetens fungerande,
bl a vad gäller psykiska problem. I det avseendet intar perceptgenesen en annan ståndpunkt än
den klassiska psykoanalysen och hävdar att varseblivningen inte fungerar som en kamera utan
att den störs och förvrängs av motiv och personliga problem hos individen.
3) Det finns ett samband mellan tidpunkten under perceptionen och individens livshistoria,
dvs följder av tidiga upplevelser kan visa sig tidigt under de förberedande perceptionsfaserna
och senare upplevelser i efterföljande faser.
4) Innehållet i varseblivningen består av dels ”fokala element”, som hänger ihop med yttre
stimuli, ”verkligheten”, och dels ”kant- eller marginalelement”, som hänger ihop med
individens subjektiva upplevelser, behov och livshistoria. De subjektiva marginalelementen
framkommer tydligast om utifrån kommande stimuli har ett nyhetsvärde eller innebär en
provokation. De kommer också lättast tillstånd om stimuleringen visar en relation mellan två
människor.

Tilläggas kan att punkten 3) ovan om en parallellitet mellan tidpunkten under
perceptionsprocessen och individens livshistoria numera ifrågasätts av många
perceptgenetiska forskare och användare av DMT-testet. Likaså ifrågasätter en del forskare
antagandet att en metod som DMT verkligen operationaliserar samma fenomen som
psykoanalysens försvarsmekanismer handlar om, exempelvis Kline (1987). Enligt honom
hindrar det dock inte att DMT har både prediktivt och praktiskt värde.

Sundbom om Kraghs utveckling av DMT-testet och de tio huvudindikatorerna för
försvarsmekanismerna i DMT
I sin presentation av DMT-testet nämner Sundbom (1992, p 11 -13) att Ulf Kragh utvecklade
testet under 1950-talet under inspiration av synsätt inom den s k ”new look of perception”
rörelsen i USA och med lån från den gamla tyska forskningen kring s k ”Aktualgenese”. En
av hörnstenarna (utöver de under avsnittet ovan nämnda) var, att människans processande av
yttre och inre stimuli i verkligheten sker på identiska sätt. Vidare att de processer som sätts
igång med ”takistoskopmetod” med konfliktrelaterade stimuli kan antas aktualisera
försvarsmekanismer av samma slag som ”i verkliga livet” förekommande yttre och inre hot.
Freuds tidigare nämnda signalångestmodell skulle alltså vara tillämplig även vid tolkningen
av DMT-data.



DMT-testningen kräver tillgång till ett takistoskop (”snabbt tittskåp”), som möjliggör
geometriskt ökande stimu-lusexponeringar från 5 millisekunder till 2 sekunder i 22 steg.
DMT-bilderna visar en sympatisk person (Hero) i centrum av bilden. Hero avser att inbjuda
betraktaren till identifikation med gestalten. I bakgrunden står en hotfull äldre person (den
perifera personen eller bipersonen, bp). Framför hero finns ett attribut eller instrument, (instr),
som hero sysslar med. Det är skilda bilder för kvinnor och män och till var och en av
orginalbilderna finns en parallellversion. Kragh (1985) utvecklade under många år en manual
för poängsättning av testprotokollen, som består av både en enkel teckning och en verbal
beskrivning av vad testpersonen tyckte att han/hon såg. Avvikelserna från bilden kallas för
tecken och tolkas som testpersonens sätt att hantera den väckta ångesten. Avvikelserna antas
ha samma defensiva funktion som försvarsmekanismerna, nämligen att hålla ångesten borta
från medvetandet och möjliggöra innehållsliga förvrängningar av stimuleringen. I samband
med kodningen skiljer man mellan första eller preparationsfas (P-fas), tröskelfas (T-fas) och
sista eller concluding fas (C-fas). P-fas inträder första gången försökspersonen på mittfigurens
plats ser en levande eller avbildad varelse eller ett föremål; T-fas första gången
försökspersonen ser hot från bipersonen; och C-fas när försökspersonen första gången ser hot
från bp, som mänsklig figur, mot hero.

I enlighet med manualen kodas mer än 60 tecken, som förs in under nedan nämnda tio
huvudindikatorer för försvaren eller försvarsmekanismerna:
 1. Bortträngning (Repression)
 2. Isolering (Isolation)
 3. Förnekande (Denial)
 4. Reaktionsbildning (Reaction formation)
 5. Identifikation med angriparen (Identification with the aggressor)
 6. Vändning mot det egna jaget, ”introaggression” (Turning against the self)
 7. Introjektion av motsatta könet (Introjection)
 8. Introjektion av något annat objekt (Introjection)
 9. Projektion (Projection)
10. Regression (Regression)

Om PORT och Nilssons preliminära kodningsschema
Perceptgenetiskt objektrelationstest (PORT) tillhör den lundensiska perceptgenetiska
traditionen och har konstruerats successivt av Alf Nilsson (1993), med början under de sista
åren av 1970-talet. Testet är avsett i först hand för kliniskt bruk och att på så sätt vara ett
komplement till DMT och MCT (MetaKontrastTekniken). I jämförelse med de andra testen
knyter det i betydligt större grad an till objektrelationsteoretiskt tänkande med referenser till
teoretiska arbeten av Bowlby, Mahler, Winnicott, Kernberg och Kohut. Testet kan därför
sägas fokusera preoidipal och preneurotisk problematik.
                                   

Nilssons studie (1993) gäller dels interbedömar- och parallelltestreliabilitet, dels
konstruktionen av ett preliminärt kodningsschema för PORT. Två olika material användes för
prövningen av interbedömarreliabiliteten respektive parallelltestreliabiliteten: 22 patienter
antagna till korttidsterapi i den förstnämnda och 56 frivilliga normalpersoner i den senare.
Interbedömarreliabiliteten var mycket hög: medelvärdet för det totala antalet gemensamma
kodningar var 98.2%. Vad gäller parallelltestreliabiliteten var genomsnittligt Kappa för
kodade kategorier och underkategorier för testets tre bilder: anknytningstemat 0.59,
separationstemat 0.63 och oidipaltemat 0.60. Nilsson (s 32) påpekar att resultatet av
interbedömarreliabiliteten gäller för två kodare med stor erfarenhet av PORT, och att han ser
fram emot jämförelser med resultat erhållna av andra bedömare.



PORT-testet består av tre originalbilder (gällande anknytnings-, separations- och oidipalt
tema) och tre parallellbilder. Separationsbildens innehåll beskrivs av Nilsson (s 5) enligt
följande: ”I separationstemat finns i bakgrunden till höger (för fp) en kvinna (moder), som
lämnar ett rum genom en dörr. Kvinnan, klädd i kappa och med en väska i vänster hand, är till
hälften vänd mot ett påklätt barn, omkring ett år i ålder. Barnet, som finns i förgrunden till
vänster på bilden, ligger i krypställning med högra armen sträckt mot kvinnan. Några
leksaksklossar finns nere till höger på golvet intill barnet.”

Vid kodningen av teckningar och verbala svar till PORT-bilderna tar Nilsson (s 6) avstånd
från antagandet om en parallellitet mellan fas i perceptgenesen (steg i serien av stimuleringar)
och individens ontogenetiska utveckling, med hänvisning till Freuds begrepp ”nachträglich”
(senare livshändelser kan förändra upplevelsen och tolkningen av tidigare händelser). Han
framhåller också, att de av Kline framförda invändningarna kring DMT:s förmåga att
operationalisera psykoanalysens försvarsmekanismer givetvis också gäller PORT, men att
”Konceptualiseringen bygger på den `face´ och `construct validity´, som innehållet i de
förekommande förvanskningarna kan antas ha.” (s 7). När det gäller konceptualiseringen och
benämningen av kodningskategorierna anknyter han främst till Kernbergs och Kohuts
begrepp. Mot bakgrund av de nämnda validitetsproblemen framhåller Nilsson att hans
benämningar måste ses som preliminära och vara öppna för revideringar.

Nedan nämns delar av innehållet i kodningskategorierna för separationstemat (s 11–14):
(1) Ångest  kodas i tre underkategorier: a) total gestaltupplösning, b) partiell

gestaltupplösning c) och svartläggning av partier eller delar av bilden.
Upplösningsångest betraktas som ett allvarligare tecken än svartläggning.

(2) Depression kodas i fyra former: a) depressiv utslagenhet (person död, medvetslös eller
svårt sjuk), b) depressiv utslagenhet/värdelöshet (social utslagenhet), c) depressiv
värdelöshet (kvinnan 60 år eller ändre), d) depressiv sorg (barnet gråter, skriker eller
är förtvivlat). Oklart om kodningen gäller för klinisk depression.

(3) Klyvning  (”splitting”).
(4) Identitetsosäkerhet.
(5) Övergångsfenomen, begreppet är hämtat från Winnicott och har två innebörder i hans

beskrivning. Å ena sidan en utvecklingspsykologisk där vägen över övergångsobjekt
och övergångsfenomen är nödvändig för att barnet ska nå en differentiering mellan
”me” och ”not-me” liksom mänskliga och icke-mänskliga objekt, och å andra sidan en
defensiv innebörd som kan komma till uttryck hos barnet som en överdriven
”fixering” vid ett speciellt objekt eller att barnet på ett överdrivet sätt blir upptaget av
”övergångsmönster” i förhållande till de egna föräldraobjekten. Övergångsfenomen i
PORT gäller den defensiva innebörden och dessa uppträder som a) övergångsobjekt
vid rapporteringen av ett stimulusinadekvat föremål som teddybjörn, nalle, nussetrasa,
nappflaska, kudde, kniv, revolver etc i eller intill barnets och/eller kvinnans hand, b)
övergångszon när en stimulusinadekvat zon ritas mellan kvinnan och barnet. Denna
betraktas som ”utväg” eller ”nödutgång”, som fp/subjektet skapar i fantasin inför hot
om att bli övergiven. Övergångsområdet utmärks också av att samtidigt vara både
avgränsande och begränsande och inskränker fp/subjektets rörlighet vid hot eller i
situationer som kväver ett hanterande av separation eller övergivenhet.

(6) Primär dependens som försvar.
(7) Dependens har mycket gemensamt med den under (5) nämnda övergångszonen.
(8) Gränslöshet föreligger när en utomhusscen beskrivs som ”vid havet”, ”i en öken”, ”på

en strand”, ”på en gata” o dyl.
(9) Motorisk aktivitet.



    (10) Motorisk inaktivitet.
    (11) Utsöndring.
    (12) Ambitendens.
    (13) Sen eller ingen strukturering. Sen strukturering antas gå vid rapportering av innehåll
            först vid 13:e exponeringen eller senare.
    (14)Utan eller ingen C-fas kodas när fp/subjektet inte ger korrekt rapport om innehåll inom
           ramen för de 20 exponeringarna.

Existentiella/religiösa orienteringar och till dessa relaterade begrepp, teorier och forskning

Vad utmärker en existentiell fråga enligt  Yalom
För att avgöra vad som utmärker en existentiell fråga eller ett existentiellt problem från icke-
existentiella sådana skulle det krävas en omfattande begreppsanalys. Eftersom en sådan inte är
möjlig, utgår jag i avhandlingsarbetet från följande fyra mera omedelbara kriterier: ett
existentiellt problem ska vara allmänmänskligt i den meningen att det i princip drabbar alla
människor; det ska vara betydelsefullt för människans livssituation; det ska handla om något
verkligt oberoende av hur det tolkas; det ska handla om något som inträffat eller förväntas
inträffa inom en inte alltför avlägsen framtid. Utifrån sådana allmänna kriterier brukar
problem eller frågor kring livets mening, ansvar - skuld, ensamhet - gemensamhet och den
egna döden identifieras som existentiella frågor. Så gör exempelvis den amerikanske
existentialanalytikern Irvin D. Yalom (1980). Han talar också om olika försvarsmanövrer som
människan använder sig av inför existentiella hot och beskriver de välkända
försvarsmekanismerna. När hotet gäller mötet med döden, lägger han till två former:
”specialness” och ”an ultimate rescuer” (p 115 ff). Den första innebär en reaktion som om
hotet gällde andra medan man själv är odödlig och okränkbar. Den senare framstår som en
motsatt reaktion, eftersom den innebär en flykt till eller sammansmältning med något/någon
som ska rädda en undan faran. Yalom framhåller dock att en majoritet av människorna kan
använda sig av båda reaktionsmönstren.

Frankl om innebörden av mening
I en föreläsning från år 1985 ställer Frankl (1987, s 104) frågan vad mening betyder och ger
följande svar: ”… ordet används här i mycket `jordnära´ betydelse och avser konkreta
situationers betydelse för konkreta personer … I själva verket ställer varje situation som vi
möter i livet ett krav på oss, ställer en fråga till oss – en fråga som vi måste besvara genom att
göra någonting i och av den givna situationen. Perceptionen av mening skiljer sig därmed från
det klassiska begreppet gestaltperception genom att det senare inte betyder annat än att man
plötsligt blir medveten om en `figur´ mot en `bakgrund´, medan meningsperceptionen, enligt
min uppfattning, kan definieras som att man plötsligt blir medveten om en möjlighet med
verkligheten som bakgrund.”

Om Frankls  existensanalys och logoterapi
Den österrikiske läkaren och existensanalytikern Viktor L. Frankl är känd för sina många
böcker i ämnen som existensanalys, logoterapi och medicinsk själavård. Framställningen
nedan bygger främst på hans kanske mest grundläggande bok Ärtzliche Seelsorge (1946, 1982
9. upl), i svensk översättning Psykiatern och själen. Logoterapins och existensanalysens
grunder (1990). Frankl utgick i sin meningsteori från tre mänskliga grundfakta: lidandet,
skulden och döden. Människan har behov av att – och kan – hitta en mening i sådana
företeelser. Denna meningsupplevelse eller aning om en mening kan dock inte konstrueras av
den enskilda människan eller av någon annan åt henne. Den måste i stället ”upptäckas” av



henne själv (s 78). Kriteriet för en existentiell fråga eller situation skulle därmed, utifrån
Frankl, kunna preciseras som en allmänmänsklig situation som kräver ett individuellt svar
från den drabbade människan. Ett skäl att knyta an till Frankls meningsteori är också att den
kan användas som en psykologisk/psykiatrisk teori om salutogena faktorers betydelse för
individens psykiska hälsa och välbefinnande i vidare mening.

I inledningen till den nämnda boken anger Frankl sin avsikt med den som att bidra till att
psykoterapin återvänder ”till den samlade läkekonstens modersfamn” (s 30), ett uttåg som han
anser skedde med Freud. De positiva följderna av detta återvändande, skulle enligt Frankl
vara dels ”avmytologiseringen av psykoterapin” dels ”en rehumanisering av medicinen” (s
30). Det nämnda är samtidigt exempel på att många av hans formuleringar görs i dialog med
och ofta polemik mot Freud och Adler, som får stå som representanter för pandeterministiska
synsätt (strävan efter lust respektive makt). I polemik mot Freud, som uttalat sig om
människans frågande efter mening i livet som ett tecken på psykisk störning, hävdar Frankl att
motsatsen gäller. Att ställa sådana frågor och söka svar på dem är i grunden naturligt och sunt.
Upplevelsen av livsmening kan i princip varje människa nå och detta sker, som redan
framhållits, genom att den återskapas, dvs den finns där i människans livssituation redo att
upptäckas. Det är alltså individen i dennes livssituation och i de livshändelser som möter
honom som kan finna sin mening.

Spekulativa frågor om exempelvis ”varats mening” finner Frankl meningslösa att ställa.
Däremot framhåller han att övertygelsen om en meningsgivare bakom meningsupplevelsen är
naturlig och att den i själva verket kan förhöja upplevelsen. Han hävdar också (s 68) ”att tron
på en högre mening - vare sig som gränsbegrepp eller som religiös förlitan på en försyn – är
av största psykoterapeutiska och mentalhygieniska betydelse.” I sina texter använder Frankl
ordet Gud för meningsgivaren utan att gå in på några närmare religiösa eller teologiska
bestämningar. Om man går till Frankls exempel på vilka livsmeningar som människor
upptäcker, finner man främst exempel på olika handlingar, som innefattar och uttrycker en
människas intensiva engagemang. Det rör sig om uppgifter, kallelser och engagemang, som
inträffar i den egna livssituationen och som i hög grad genomförs i relationer till närstående
människor och till nytta för dessa. Man kan f ö lägga märke till att de flesta av Frankls
begrepp är ”relationellt” tänkta. En nutida läsare av hans texter kan nog förvånas över att han
var så ”interpersonell” i sitt teoretiserande.

När Frankl diskuterar möjligheten av att uppleva mening i olika existentiella livssituationer,
speciellt i samband med lidanden som är ofrånkomliga, för han in begreppet värden. Dessa
ger han den innebörden, att de handlar om vad en människa kan göra för att motverka
upplevelsen av meningslöshet. Värdena är av tre slag. Den första kategorin kallar han kreativa
värden och de utövas när människan är skapande, framför allt på ett sätt som kommer andra
människor tillgodo. Det andra slaget är upplevelsevärden, som framför allt är meningsgivande
för personen själv, t ex estetiska eller religiösa upplevelser. Den tredje typen,
inställningsvärden, kommer främst ifråga när de två förstnämnda inte kan användas, t ex när
människan drabbas av en obotlig sjukdom eller någon annan svår livshändelse, som inte
innehåller ett av individen själv valt lidande. Ett inställningsvärde handlar om att möta sitt öde
med värdighet utan att låta sig krossas av det. Frankl (s 240 ff) nämner bland andra exempel
en kvinnlig patient, som i sin obotliga sjukdom till slut fann tröst i att hon kunde bära sitt
lidande med tapperhet.

Om man fokuserar på centrala tankegångar i Frankls existensanalytiska människosyn, möter
man beskrivningar av människan som medveten och ansvarig. De två egenskaperna betingar i



hög grad varandra och de utesluter ingalunda att Frankl räknar med begrepp som omedvetna
processer hos människan. De innebär inte heller att han visar oförståelse för att människan
kan handla oansvarigt. I människans ansvarighet ligger även hennes sökande efter livsmening.
För att ytterligare teckna konturerna av Frankls människosyn, bör man ta med hans
beskrivning av människan som unik och enastående samt präglad av och på väg mot
självtranscendens. Det sistnämnda innebär, att hon hela tiden har behov av att nå eller sträcka
sig utanför sig själv. Man kan också tala om att höja sig över sig själv eller att föra sig själv
till ett högre plan. I samtliga fall finns det något yttre, ett värde eller mål av något slag, som
lockar eller attraherar människan. Frankl sammanfattar den mänskliga tillvarons
självtranscendens på följande sätt: ”Helt och fullt människa blir människan egentligen först
när hon helt går upp i en sak, helt hänger sig åt en annan person. Och helt sig själv blir hon
när hon – förbiser och glömmer sig själv.” (s 176).

Dessa formuleringar leder även tankarna mot begreppet andlighet. Man kan nämligen lägga
märke till att när Frankl talar om den andliga människan beskriver han det sant mänskliga
eller det som kan sägas vara det djupast mänskliga hos människan. Om sitt speciella bidrag
till psykoterapin, logoterapin (logos = mening och ande), använder han ord som en
”psykoterapi från andliga utgångspunkter” (s 40). Med betonandet av människans andlighet
vill Frankl också protestera mot en reduktionistisk människosyn. Exempel på en sådan finner
man, när den klassiska psykoanalysen talar om människan som om hon vore ”inget annat än
en driftsvarelse”. Mot en sådan reduktionism hävdar Frankl att människan är fri och att
hennes tillvaro utmärks av frihet. Detta gäller inte oberoende av hennes ”öde” (s 113).
Människan har möjligheter att träffa existentiella val, men hon blir aldrig fri från de
begränsningar som finns i hennes person och livssituation, biologiskt, psykologiskt och
socialt (s 52).

Ett annat exempel på Frankls kritik av de i hans tycke alltför snäva perspektiven på
människan är hans ifrågasättande av den psykodynamiska människomodellen (homeostasis-
eller jämviktsmodellen). Mot denna för han fram sin egen noodynamiska modell (s 92 f), där
spänningen finns mellan ”vara” och ”skola”, dvs spänningen uppkommer mellan var
människan står och vart hon är på väg eller vad hon skall bli. Begreppet nous står för mening
eller människans sökande efter mening. Om man går till Frankls kliniska men även icke-
kliniska exempel, kan man se att han samtidigt som han kritiserar den psykodynamiska
modellen känner sig fri att använda sig av den.

När man lämnar Frankls allmänna meningsteori och går till psykopatologins område, finner
man hos honom samma typ av kompletteringsönskan som nyss påpekats. Här möter man
nämligen å ena sidan en snävare neurosteori (i stort den gängse djuppsykologiska) och å andra
sidan en vidare (den existensanalytiska) med den nya neuroskategorin noogen neuros. Utifrån
olika undersökningar gör Frankl (s 41 och 246) skattningen att ca 20% av neuroserna i
västerländska samhällen kan betecknas som noogena. De återstående 80% är psykogena  och
vad han kallar somatogena pseudoneuroser.

När Frankl (s 41 ff) beskriver den noogena neurosen, betonar han att den är det sista steget i
en utvecklingsprocess, som startar i en allmänmänsklig livssituation. Denna utmärks av att
människan ifråga upplever meningslöshet och leda i tillvaron. Nästa steg i processen
beskriver han med termer som ”existentiellt tomrum” och ”existentiell frustration”. Dessa
tillstånd kan i sin tur leda till existentiell ångest. I likhet med vad som gäller vid uppdykandet
av andra psykiska varningssignaler, är det önskvärt att tomhetskänslan, frustrationen och
ångesten leder till att människan förstår, att hon behöver göra något åt sin livssituation. I detta



fall måste hon börja ställa frågor kring meningen med sitt liv och förhoppningsvis också börja
söka efter en personlig livsmening. Om hon inte gör detta på rätt sätt, kommer hon förr eller
senare att drabbas av en noogen neuros. Denna neurosform med utpräglad apati, kraftlöshet
och starka känslor av meningslöshet i den egna livssituationen, menar Frankl alltså vara en ny
form av psykiskt lidande i Västerlandet. Detta lidande är dessutom kvantitativt växande.

Noogen neuros är alltså en speciell neurosform vid sidan av den psykogena och somatogena.
Samtidigt gäller att den kan vara överlagrad eller underliggande en psykogen eller somatogen
neuros. Vid behandlingen kan de olika formerna försvinna olika snabbt. Frankl talar också om
att botande av en noogen neuros men hjälp av logoterapi kan lösa upp eller neutralisera de
andra neurosformerna. Man kan alltså tala om en form av salutogen inverkan. Frankl tar även
upp de noogena faktorernas betydelse vid melankolier och schizofrenier. Dessa delar av hans
framställning tas dock inte med i denna redogörelse, som begränsas till den noogena
problematiken i samband med ångest- och tvångsneuroser.

När det gäller ångestneurosens psykologi, framhåller Frankl i överensstämmelse med gängse
uppfattning, att den första uppgiften är att lära ångestneurotikern med sin fobi att göra just det
som han mest fruktar. I många fall är detta dock inte tillräckligt, eftersom försöket att gå förbi
ångesten inte är detsamma som en lösning av den existentiella ångesten: ”som både är en
ångest för döden och en ångest för livet i dess helhet” (s 183). Frankl talar i sammanhanget
om att den existentiella problematiken kan förtätas i ett lidande i ett visst organ eller i andra
mera psykiska symtom. Symtomet får alltså utöver den vanliga psykodynamiska funktionen
av att vara uttryck för kompromissen mellan det bortträngda och den bortträngande kraften
ytterligare en funktion, nämligen att vara en såväl konkret som symbolisk representation för
den existentiella problematiken. Omvänt kan man försöka förstå den existentiella
problematiken genom att analysera symtomet och patientens fungerande i den dithörande
livssituationen. I sina korta fallberättelser nämner Frankl exempelvis hypokondrikern, som led
av en kronisk skräck för att dö av ett carcinom, men som existentiellt led av samvetsångest,
”den fasa för döden som måste drabba en människa när hon – i stället för att förverkliga sina
möjligheter – bara har förverkat dem, så att hennes hittillsvarande liv måste te sig
meningslöst.” (s 183).

Om man går vidare till tvångsneurosens psykologi, finner man en existensanalys av liknande
slag. Skillnaden bestäms främst av den speciella neurosens karaktär, där Frankl för övrigt kan
tänka sig inverkan även av konstitutionella faktorer. Vid fobierna antog han, som framgått, att
den existentiella ångesten var förtätad i ett speciellt objekt. Vid tvångsneurosen har
förtätningen skett på ett bredare sätt inom en viktig del av tvångsneurotikerns livssituation.
Existensanalysens utgångspunkt är härvid, att vissa människor är alltför medvetna och
ansvarstagande. Den alltför självreflekterande hållningen leder till problem med den
omedelbara evidenskänslan och känslan för det rätta valalternativet (s 192).

Man kan också uttrycka det så, att det irrationella i tillvaron blir ett stort problem: allt måste
rationellt bevisas eller analyseras i sina detaljer innan det kan väljas. Skillnaden mellan stort
och smått går förlorad. Existentiellt kan det uttryckas så, att den tvångsneurotiska människan
inte nöjer sig med mindre än ett slags 100-procentig känsla av säkerhet och visshet. Frankl
antar, att bakom tvångsneurotikerns perfektionism och kontrolltvång ligger en stark
otrygghetskänsla. Denna leder till att neurotikern försöker ringa in områden, där han tror sig
kunna nå total kontroll mot otryggheten. Som redan framhållits blir det områden, i individens
liv, vilka främst har med överdriven verklighetskontroll (kontrolleringstvång) eller en alltför
stark rädsla för att göra något fel (skrupulositet) som drabbas.



Handboken The Human Quest for Meaning
Man kan nog säga, att Frankls meningsteori och logoterapeutiska behandlingsmetoder
knappast fått den uppmärksamhet i forskar- och terapeutvärlden som kunde förväntas.
Forskningen kring användningen av existensanalysen och logoterapin har dock fortsatt genom
åren. Ett exempel på detta är handboken The human quest for meaning. A handbook of
psychological research and clinical applications. (1998, Eds. Wong & Fry). Handboken  med
mer än sina 400 sidor text, vilken f ö tillägnas Frankls minne, sammanfattar även den
forskning och behandling som ligger utanför den franklska modellen. Ett allmänt intryck man
får av boken är att människors frågande efter mening i tillvaron i lika hög grad består i – och
bör bestå i – människors sökande efter mening som i uppnåendet av speciella svar. I kapitel 6,
”Implicit theories of meaningful life and the development of the personal meaning profile”,
sammanfattar Wong en mängd empirisk forskning kring vad folk i allmänhet finner vara
meningsfullt i tillvaron. Han (116ff) redovisar bl a undersökningsdeltagarnas preferenser, när
de fick frågor om vad som är ett ”idealt, meningsfullt liv”. Av dessa var 96 i åldern 18-29 år,
107 personer 30-59 och 86 personer i åldern 60+. Efter itemanalys kvarstod 59 påståenden.
Svaren på dessa faktoranalyserades och efter varimax rotering behölls nio faktorer, som
förklarade 63% av variansen. Faktorerna (med procent förklarad varians, antal items och
exempel på items) blev följande (s 117f):

1. Achievement Striving  (32,2%, 15 items, e.g., “Successful in achieving one’s
aspirations,” “Seeks to achieve one´s potentials,” and “Striving to do one’s best in
whatever one is doing”).

2. Religion (8.8%, 10 items, e.g., “Is at peace with God,” “Seeks to glorify God” and
“Believes that one can have a personal relationship with God”).

3. Relationship (4.6%, 6 items, e.g. “Cares about other people,” “Relates well to others,”
and “Is trusted by others”).

4. Fulfillment (4.3%, 10 items, e.g., “Feels fulfilled about what has been accomplished,”
“Feels good about the way things are going,” and “Is satisfied with life”).

5. Fairness-Respect (3.5%, 5 items, e.g., “Is treated fairly by others,” “Is highly regarded
by others”).

6 .  Self-confidence (2.7%, 4 items: “Has a positive outlook,” “Feel confident,” “Is
enthusiastic about what one does,” and “Feels optimistic.”)

7. Self-integration (2.5%, 4 items: “Has a sense of coherence and continuity in one’s
life,” “Is at peace with one’s past,” “Does not give up,” and “Engaged in creative
work.”)

8. Self-transcendence (2.5%, three items: ”Believes that one can make a difference in
this world, “ “Strives to make this world a better place,” and “Seeks higher values –
values that transcend self-interests.”)

9. Self-acceptance (2.3%, two items: ”Accepts one’s limitations” and ”Accepts what
cannot be changed.”)

I en kommentar framhåller Wong att religionsfaktorn innebär en tro på en högre makt och en
personlig relation till Gud. Den andliga dimensionen framstår som en väsentlig del av lekfolks
uppfattning om vad ett meningsfullt liv innebär. Att tjäna Gud och leva i hans närhet är det
bästa och mest meningsfulla livet för dem som tar sin religion på allvar. De övriga åtta
källorna är också viktiga sätt på vilka man söker mening. När man uppnår en känsla av
meningsfullhet, följer en känsla av belåtenhet och lycka i livet.



Nyare existensanalytiska formuleringar kring drivkrafterna bakom det existentiella sökandet
enligt Längle
När det gäller drivkrafterna bakom det existentiella sökandet, har man inom senare existens-
analys utvidgat motivationsteorin. Den österrikiske existensanalytikern Längle (2002)
sammanfattar: ”These motivations include even the physical and the psychical ones (drives,
coping reactions). They are therefore called `fundamental existential motivations´. Whereas
Frankl considered the search for meaning as one’s deepest motivation … recent Existential
Analysis has made out another three existential (or personal) motivations which precede the
motivation for meaning and which move man profoundly and constantly.

1. Man is moved by the fundamental question of existence: I am – but can  I be (a
whole person)? Do I have the necessary space, protection and support? A person experiences
these mainly when feeling accepted, which, in turn, enables him to embrace an accepting
attitude himself. The latter requires a sense of security for one’s own existence, otherwise this
must be fought for first. Disturbances on this existential basis lead to anxiety problems and
form the psychic component of schizophrenia.
2. Man is moved by the fundamental question of life: I am alive – do I like this? Do
I experience abundance, affection and appreciation of values?  Man experiences the value of
his life mostly in affection, closeness, love. This, in turn, enables him to devote himself to
causes or people. Devotion requires a feeling for the value of one’s own life. This
fundamental value consists of a deep feeling that it is good to be in existence (`that I am
here´). This feeling of fundamental value is at the same time a prerequisite for the
appreciation of values. – Lack of it leads psychopathologically speaking, to depression.
3. Man is moved by the fundamental question of the person: I am myself – but do I feel
free to be myself? Do I experience appreciation, esteem, respect, my own worth? This feeling
arises as the result of recognition, of being taken seriously and, actively, of holding one’s
own. This, in turn, makes it possible to give recognition to other people. Giving recognition
requires a sure delimitation of one’s own identity against everything else. – Deficits on this
level lead to the histrionic complex of symptoms as well as to the main personality disorders.
4. Man is moved by the question of existential meaning…: I am here – for what good? What
is there to do today to make my life part of a meaningful whole? In what greater affiliations,
which are not only concerned with me, do I see myself? – What do I live for? – Man
experiences meaning in tasks and worthwhile possibilities, in the adherence to superior
structures, in maturing and in religion… This enables him to synchronise himself with his
world and to find and to realise his personal meaning in each and every situation. – Deficits
lead, speaking to addiction and dependency.”

Om typer av religionsdefinitioner
I fråga om religionsdefinitioner brukar man inom religionspsykologin tala om två slag av
definitioner: substantiella och funktionella. En substantiell definition tar sikte på de olika
innehållen i religionen: läror, föreställningar, upplevelser, beteenden osv. Pratts definition
från år 1920 kan användas som exempel, även om den inte är utpräglat substantiell: religionen
är ”en allvarlig och social attityd hos individer eller grupper (Clarks kursivering) gentemot
den makt eller de makter, som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och
öden” (citerat efter Clark, Religionspsykologi. 1971, s 27). En funktionell definition tar fasta
på vilken betydelse religionen eller religiositeten har för individen: den kan exempelvis ge
trygghet, skydda mot dödsångest och dödsskräck eller ge en möjlighet att bearbeta andra
existentiella frågor som meningen i tillvaron, skulden och ansvaret i att vara människa.
Exempel på detta slag av definition utgör följande bestämning av Batson, Schoenrade &
Ventis (1993, p 8): ”We shall define religion as whatever we as individuals do to come to



grips personally with the questions that confront us because we are aware that we and others
like us are alive and that we will die.”

Om forskning kring intrinsikal, extrinsikal och sökande religiositet
De senaste femtio åren har man bland psykologer och religionspsykologer diskuterat och
forskat kring människors olika sätt att vara religiös på. En viktig del av detta arbete finns
redovisat av Batson, Schoenrade & Ventis (1993) i anslutning till deras genomgång av den
tredimensionella analysen av olika sätt att vara religiös på: en extrinsikal (the extrinsic, means
dimension), en intrinsikal (the intrinsic, end dimension) och en sökande (the quest dimension)
orientering. Som bakgrund till denna psykologiska forskning kring vilken betydelse det
religiösa engagemanget har för den enskilde individen kan anas en gammal teologisk
diskussion i såväl Gamla som Nya testamentet i Bibeln, exempelvis i Gamla testamentets
profettexter kring s k sann och falsk fromhet eller kult. Den psykologiska diskussionen i
ämnet har dock i första hand utgått från en analys av drivkrafterna eller motiven bakom det
religiösa engagemanget. Stort inflytande härvidlag har utövats av den amerikanske
psykologen G.W. Allport, som i början av 1950-talet gjorde en indelning i s k mogen
respektive omogen religiositet. Bakom dessa religiositetsformer låg alltså enligt honom skilda
drivkrafter, som gick tillbaka på personlighetsegenskaper (traits) hos individerna ifråga. I
slutet av 1950-talet lämnade Allport de värdeladdade beteckningarna och (tillsammans med
Michael Ross) införde han de nämnda orienteringarna extrinsic och intrinsic.

En extrinsikal religiös orientering innebär, att den religiöse låter den egna religiositeten bli ett
medel för att klara av inre psykiska konflikter eller använder sin tro för egen vinnings skull i
sociala sammanhang. I båda fallen kan man säga, att den egna tron får fylla egocentriska
motiv. Vid den intrinsikala religiösa orienteringen däremot låter den religiöse den egna
religiositeten vara ett mål i sig själv. Religiositeten sägs vara självmotiverande eller man säger
att drivkrafterna bakom det religiösa engagemanget är autonoma. Rätt snart uppkom dock
kritik av indelningen, speciellt vad gällde den senare dimensionen. Man hävdade att begreppet
intrinsic hade tappat egenskaper som komplexitet, tvivel och öppenhet. Istället hade man
fångat vad kritikerna kallade the true believer med den intrinsikala delskalan i The Religious
Orientation Scale, vilken avsåg att operationalisera de två religiösa orienteringarna. Batson &
Ventis (1982) presenterade därför en psykologisk skala för ”den tredje orienteringen” som de
kallade quest (frågande eller sökande). Den sökande orienteringen utmärks av tre drag:
komplexitet, som innebär en beredskap att möta existentiella frågor utan att reducera deras
sammansatta natur, b) tvivel, som innehåller både självkritik och en positiv syn på det
religiösa tvivlet, c) ett tentativt drag, vilket innebär att den religiösa inställningen ses som
ofullständig, men att den medför ett fortsatt sökande efter större klarhet.

Om religiositet och mental hälsa – mental ohälsa
Tidigt kom dessa former av religiöst engagemang att relateras till debatten och forskningen
omkring möjliga samband mellan religiositet och mental hälsa - mental ohälsa. Även om
forskningsresultaten byggde på korrelationsstudier, kunde man se att de uppdelningar som
gjordes av begreppen mental hälsa och individers personliga religiositet ledde till betydande
kunskapsvinster. Dessa gällde dels skälet till tidigare motstridiga forskningsresultat, dels
påvisandet av att sambanden mellan mental hälsa och religiositet framstod i hög grad olika
beroende på vilket religiositetsbegrepp man valde att fokusera. Om man valde den
extrinsikala dimensionen, framstod sambandet mellan religiositet och mental hälsa negativt.
Om man valde den intrinsikala eller sökande dimension blev resultatet mera positivt.



Batson, Schoenrade & Ventis om samband mellan mental hälsa och religiositet
I kapitel 8 (Mental Health or Sickness) av sin bok konstaterar Batson, Schoenrade & Ventis
(1993) att den hittills utförda forskningen utmärks av en mängd motstridiga resultat och
tolkningar. Problemen med tolkningen hänger ihop med att det är fråga om korrelationsstudier
utan möjlighet att säkert avgöra vad som är orsak och vad som är verkan av de två storheterna
religiositet och mental hälsa. När det gäller de empiriska resultaten, har ett stort problem varit
vad man skulle mena med mental hälsa eller sjukdom resp. människors religiösa engagemang.
Forskarna startade därför med en genomgång av drygt ett hundratal artiklar för att se vad man
i dessa menat med mental hälsa. Man fann då tre begrepp, som gav en ”negativ definition”
(frånvaro av mental störning), och fyra begrepp som innebar en ”positiv definition”, med
innebörden att de karaktäriserade mental hälsa. Definitionerna var följande (p 235-239):

1. Absence of mental illness. Det bästa exemplet är identifierbara symtom på psykopatologi
enligt diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Associ-
ation (DSM, senaste version IV). Om sådana fattas är personen ”frisk”.
2. Appropriate social behavior. Definitionen är särskilt vanlig bland beteendeterapeuter och
sociala inlärningsteoretiker. Till fördelarna hör att det handlar om fenomen som är lätta att
identifiera och att de ofta är anledningar till att människor söker psykoterapi. Till nackdelarna
hör att kriteriet är i hög grad kulturpräglat och ofta får ett konservativt innehåll.
3. Freedom from worry and guilt. Frihet från psykologiska konflikter, ångest och skuldkänslor
är typiska psykoanalytiska mål, som antas möjliggöra de övergripande målen ”lieben und
arbeiten”. Karen Horney talar om den bakomliggande konflikten mellan ”the ideal self” och
”the real self”, där mål för terapin är att göra patienten fri från den orealistiska idealbilden och
därmed de neurotiska skuldkänslorna och den neurotiska oron och ångesten.
4. Personal competence and control. Behavioristiska och psykoanalytiska tankegångar om
möjligheten till spänningsreduktion som den mest centrala faktorn i människans
motivationssystem blev starkt ifrågasatta eller motbevisade under 1950-talet. Det framkom
nämligen i olika studier kring nyfikenhet och problemlösning, att både djur och människor
visade nyfikenhet och intresse för problemlösning utan att detta var förknippat med vare sig
spänningsreduktion eller belöning. Man började tala om behov av kompetens och av att kunna
handskas effektivt med den omgivande miljön. I förläggningen såg man känslan av
kompetens och kontroll som uttryck för mental hälsa samt upplevd hjälplöshet och avsaknad
av kontroll som orsaker till mental ohälsa, mest tydligt vid depressioner.
5. Self-acceptance or self-actualization. Carl Rogers antog, i likhet med Karen Horney, att
bakom de flesta neuroserna låg en upplevd diskrepans mellan vem personen var och vem han
ville/borde vara, m.a.o. självaccepterande leder till och är uttryck för mental hälsa. Abraham
Maslow gick ett steg vidare och talade om självförverkligande som en inifrån styrd
utvecklingsprocess och med individens förmåga att uttrycka sin sanna natur som mål.
6. Personality unification and organization. Enligt Gordon W. Allports personlighetsteori bör
personligheten bedömas utifrån dynamiken inom individens psykofysiska system och i
relation till individens miljö. Typiskt är då att den mogna personligheten är hierarkiskt
organiserad med ett centralt system och andra system underordnade detta. Typiskt är också att
den mogna personligheten har tillgång till något slag av förenande livshållning, som inte
behöver ha ett religiöst innehåll, inte vara verbalt formulerad och inte fullständig. Religiösa
intressen, när de är vitt omfattande, är i jämförelse med andra intressen de som i princip är
bäst ägnade att ha en personlighetsintegrerande funktion enligt Allport.
7. Open-mindedness and flexibility. Många är de psykologer som har betonat förmågan att ta
in och anpassa sig till ny information som viktig för den mentala hälsan. Motsatsen är den
slutna och stela eller rigida personligheten. Harvey, Hunt och Schroder menade sig kunna



identifiera fyra former av personlighetsfungerande, som gick från en extremt konkret och
rigid till en mycket abstrakt och flexibel nivå. Bakom denna ökande öppenhet och flexibilitet,
antog de, ligger en ökande förmåga till differentiering och komplexitet i individens kognitiva,
kreativa fungerande.

Med dessa definitioner av mental hälsa gick Batson, Schoenrade & Ventis (1993, p 239ff ) till
artiklarna kring sambanden mellan religion och hälsa. De flesta av dessa använde sig av ett
religiositetsbegrepp som gällde mängden av religiöst engagemang: religiöst medlemskap eller
inte; kyrkogångsfrekvens; mängden religiösa intressen; styrkan i religiösa attityder och
värderingar och styrkan i en renlärig (ortodox) tro. I kommentaren till resultaten framhåller
forskarna att totalt sett framstod sambandet mellan mental hälsa och mängden religiositet som
svagt, och om det fanns ett samband var detta snarare negativt än positivt.
Korrelationskoefficienterna var genomgående låga och det gällde speciellt för de positiva
korrelationerna. För måtten personal competence and control, self-acceptance or self-
actualization och open-mindedness and flexibility var sambanden med mängden religiositet
negativa. Det gällde också för begreppet freedom from worry and guilt utom för äldre
personer, där alltså mera religiöst engagerade personer rapporterade mindre oro och
skuldkänslor. För de två måtten absence of illness och appropriate social behavior framstod
sambanden med mängden religositet som positiva. För det förstnämnda måttet verkade det
dock inte gälla för präster och blivande präster utan enbart för lekfolket. Det – i och för sig
svaga - positiva sambandet med appropriate social behavior tycktes främst gälla minskade
föräktenskapliga förbindelser och minskad användning av tobak, alkohol och olagliga droger
hos unga människor.

Batson, Schoenrade & Ventis framhåller också, att indelningen av den mentala hälsan i de sju
måtten på ett intressant sätt belyser tidigare studiers motsägelsefulla resultat. Dessa tycks ha
varit giltiga vad avser de speciella mått man använt. Däremot är de inte nöjda med en slutsats
som skulle innebära, att deras resultat tas som intäkt för att betrakta religion som en form av
mental sjukdom. Att göra indelningar av mental hälsa är viktigt men lika viktigt är det att göra
indelningar av religionen eller människors religiositet. Det som då framstår för dem som
speciellt intressant är att ta hänsyn till den tredimensionella analysen av de tre sätten att vara
relgiös på: ”as an extrinsic means to some other end, as an intrinsic end in itself, and as a
quest.” (p 258).

Innan forskarna startade analysen försökte de utifrån Allports (1950) tankegångar och egen
forskning att förutsäga troliga samband mellan de tre religiositetsdimensionerna och måtten
på mental hälsa. Dessa prediktioner innebar i stort negativa samband mellan måtten för
mental hälsa och extrinsikal religiositet. Vidare positiva samband för begreppen appropriate
social behavior, freedom from worry and guilt, personal competence and control samt
unification and organization i relation till intrinsikal religiositet. Och likaledes positiva
samband för begreppen self-acceptance or self-actualization, personal competence and control
samt open-mindedness and flexibility i relation till sökande religiositet. Därefter gick de till
det insamlade empiriska materialet bestående av 61 olika studier med 197 erhållna resultat.
Det sistnämnda innebar att de flesta av artiklarna redovisades under flera mått för mental
hälsa.

Resultaten redovisas först i tabellform artikel för artikel. När det gäller dessa, kan det nämnas
att i de sju studier där PIL-testet användes som mått för mental hälsa (begreppet personality
unification and organization) framkom i tre av dessa inga reliabla samband med extrinsikal
religiositet. Däremot framkom det för de fyra återstående studierna signifikanta (p < .01)



positiva samband mellan ”purpose in life” och intrinsikal religiositet (p 279-280).  Efter
artikelredovisningen sammanfattades resultaten i en s k Line score tabel. Att man använde
line score och inte formell meta-analys motiverades med den ojämna kvaliteten i
forskningsmetoderna. Line score visar antalet gånger ett samband uppträder (eller inte är
säkerställt) mellan de tre formerna av religiositet och en typ av mental hälsa och om
sambandet ifråga är positivt (+), negativt (-) eller inte säkerställt (?). Line score visade
följande (p 286):

Table 8.7 Line score on research examining the relationship between mental
                 health and three different dimensions of individual religion
_______________________________________________________________________________________
                                                                         Dimension of individual religion
                                                                        ______________________________________________________
                                                                Extrinsic,
                                                                             means                       Intrinsic, end                            Quest
                                                                        ____________         __________________       ________________
Conception of mental health                           +        ?         -               +         ?         -                  +         ?         -
__________________________________________________________________________________________
Absence of illness                                           1         7        11           11         7         1                 0         2         1
Appropriate social behavior                            0         1         4              5         0         1                      No data
Freedom from worry and guilt                        0         7        15           15         5         4                1          4         3
Personal competence and control                    0         4         9            11        4         3                 2         2          0
Self-acceptance, self-actualization                  0         5         3              1        8         3                 2         3          0
Unification and organization                           0         3         0              5        0         0                      No data
Open-mindedness and flexibility                    0         4         6              1         6         2                3          1         0

Total                                                                1        31       48           49        30       14               8         12        4
__________________________________________________________________________________________

När det gäller den extrinsikala dimensionen, visade de empiriska resultaten stor
överensstämmelse med vad forskarna predicerade: 48 av de 80 resultaten visade negativa
samband och 31 inga klara samband. Det var dock skillnader mellan begreppen: tydligast
negativa samband visade sig med appropiate social behavior, freedom from worry and guilt,
personal competence and control och open-mindedness and flexibility. Vad gällde freedom
from worry and guilt uppträdde de negativa sambanden vid mått som handlade om
generaliserad ”trait” ångest och dödsångest men inte för skuldkänslor. I motsats till forskarnas
förväntningar framkom inga tydliga samband mellan self-acceptance or self-actualization
samt unification and organization och den extrinsikala religiositeten. De dominerande
negativa sambanden mellan extrinsikal religiositet och absence of illness var i allmänhet låga
och gick i några fall av depression och narcissism i motsatt riktning. Sammanfattningsvis
framhåller Batson, Schoen & Ventis, att det inte framkom några tecken på att den extrinsikala
religiositen skulle vara positivt förbunden med mental hälsa. Istället påträffades tydliga tecken
på att den var negativt sammankopplad med åtskilliga mått för mental hälsa. Samtidigt tycktes
det gälla att den extrinsikala dimensionen inte var så genomgående negativt förbunden med
mental hälsa som forskarnas prediktioner gick ut på. Inte minst de oklara sambanden med
self-acceptance and self-actualization och unification and organization visade detta.

För den intrinsikala dimensionen framkom totalt 49 positiva, 14 negativa och 30 oklara
resultat. De tre forskarna sammanfattar därför utfallet så, att även om detta var generellt
positivt var det inte så positivt som Allport antog men mera positivt än vad de själva tänkte
sig. Det positiva sambandet med appropriate social behavior var mest tydligt när studierna
byggde på s k själv-rapporter från svarspersonerna. För freedom from worry and guilt var det
övervägande positiva resultatet delvis osäkert: ett negativt samband med (således minskad
frihet från) generaliserad ”trait” ångest och dödsångest men samtidigt tecken på ett positivt



samband med (således ökad frihet från) skuldkänslor. Vid personal competence and control
var den främsta bakgrunden till det positiva sambandet upplevelsen av Guds kontroll.
Resultatet blev mindre oklart än de tre forskarna antog vid måttet absence of illness, eftersom
det gick i riktning mot att bli positivt beroende på generellt negativa – om än låga –
korrelationer med mått på depression och patologisk narcissism samt positiva – om än låga –
korrelationer med mått för livstillfredsställelse, hälsa och välbefinnande. Sambandet mellan
self-acceptance or self-actualization och den intrinsikala religiositeten var fortfarande oklart.
Det gällde också i stort för open-mindedness and flexibility, där de tre forskarna antog att ett
negativt samband skulle föreligga (i motsats till Allport). De sätter dock fortfarande ett
frågetecken för resultatet och hävdar att det finns stöd för antagandet att intrinsikalt
orienterade människor i hög grad är angelägna om att framstå som öppna (open-minded),
vilket skulle kunna försköna resultatet vid papper-och-penna-test som det här var fråga om.

De tre forskarnas förväntningar vad gällde sökande dimensionens samband med mental hälsa
var, att den i hög grad skulle skilja sig från den intrinsikala (och självklart den extrinsikala)
dimensionen. Undantaget utgjordes av begreppet personlig kompetens och kontroll, där båda
religiositetsdimensionerna förväntades vara positivt relaterade till begreppet men av mycket
olika orsaker: de intrinsikala därför att de förtröstade på Gud och de sökande därför att de
förtröstade på sig själva. De antagna skillnaderna var dock inte möjliga att klarlägga av den
anledningen att antalet studier kring sökande orienteringen var så förhållandevis få, även om
de under senare år varit i ökande. Till detta kom att av de 24 identifierade resultaten var
hälften oklara eller osäkra. De återstående fynden kunde däremot sägas gå i förväntade
riktningar.

Tydligast var det predicerade positiva sambandet mellan sökande orienteringen och begreppet
open-mindedness and flexibility. Svagare stöd fanns för de positiva sambanden med personal
competence and control och med self-acceptance or self-actualization. För det antagna
negativa sambandet mellan sökande orienteringen och freedom from worry and guilt gick det
att få ett kvalificerat stöd utifrån förekomsten av rapporterad ångest, speciellt dödsångest, men
ej för social ångest. Den enda studie som gällde skuldkänslor gav inget klart resultat.
Sambandet mellan sökande orienteringen och måttet unification and organization var också
oklart.

De uppdelningar av begreppen mental hälsa och individers personliga religiositet som Batson,
Schoenrade & Ventis gjorde, visade sig ge stora kunskapsvinster. Dessa gällde främst
orsakerna till förekomsten av tidigare motstridiga resultat och klarläggandet av att bilden av
sambanden mellan mental hälsa och religiositet framstår i hög grad olika beroende på vilket
religiositetsbegrepp man väljer att fokusera. Om man väljer den extrinsikala dimensionen
framstår sambandet som negativt. Om man väljer den intrinsikala eller sökande dimensionen
blir resultatet mera positivt. De två dimensionerna skiljer sig också åt på viktiga punkter, bl a
när det gäller vem man mest tycks förtrösta på.

De tre forskarna avslutar kapitlet med den intressanta frågan om vilken religiositetsdimension
som är mest associerad med och betydelsefull för en ökande eller växande mental hälsa.
Resultaten tycks peka i riktning mot den intrinsikala dimensionen, men samtidigt gäller det att
resultatet skiftar som följd av vilket mått för mental hälsa som man låter komma i centrum för
diskussionen. Här finns alltså stort utrymme för personliga preferenser, när man vill hävda en
uppfattning. De antar att en psykoanalytiskt orienterad forskare prioriterar den intrinsikala
religiositeten, bl a för dess koppling till måttet freedom from worry and guilt.
Socialpsykologiskt orienterade forskare, som de tre forskarna själva representerar, föredrar



den sökande orienteringen, bl a för dess koppling till måttet open-mindedness and flexibility.
I bakgrunden finns den gamla diskussionen om att välja trygghet (i en fast tro) framför frihet
(i ett fortsatt ifrågasättande och omprövande) eller omvänt. De framhåller också att för den
enskilde individen handlar valet eller inriktningen om djupt personliga behov. Och de
exemplifierar (p 290) detta med människor som i likhet med författaren Leo Tolstoy i sin
dödsångest och sin upplevelse av meningslöshet  och värdelöshet behöver hjälp att bli
befriade från sin plåga.

Kernberg och frågan om ” mogen” religiositet  i ett psykoanalytiskt perspektiv
Som ytterligare ett exempel på en aktuell teoretisk diskussion kring människors
existentiella/religiösa orienteringar och drivkrafterna bakom dessa kan man anknyta till en
artikel av den amerikanske objektrelationsteoretikern Otto F. Kernberg (2000). Där diskuterar
han frågan om hur man idag kan förstå religiös erfarenhet, speciellt de med denna
sammanhängande värderingssystemen, i ett psykoanalytiskt perspektiv. Hans utgångspunkt är
att det finns en psykologisk storhet, som han benämner ”mogen religiositet” och som utmärks
av ett mera universellt värderingssystem med därmed sammanhängande etiskt handlande.
Detta system sträcker sig över och utöver den enskildes egocentrerade önskningar och mål.
Hotet mot ”det goda” i dess olika former är ”det onda” (the evil), som i sin tur är resultatet av
en kamp mellan kärlek och hat, och där hatet och destruktiviteten tagit överhanden.
Motsvarigheten till vad som sker på individnivån återfinns på en samhällsnivå, där auktoritärt
ledarskap, gruppegoism och klassmotsättningar står på ”det ondas” sida i skarp kontrast till
frihet och demokrati.

Kernberg ser som sin uppgift att försöka beskriva och förstå den mogna religiositeten inte ur
filosofiska och teologiska perspektiv utan utifrån ett psykoanalytiskt, där processer sådana
som överjags- och jagidealsbildningen kommer i centrum. Han begränsar sig till vad han
kallar den judisk-kristna religionen, men han har inga formuleringar i artikeln som talar för att
han vill utesluta andra religionsformer från en liknande analys. Däremot polemiserar han
emot Sigmund Freuds syn på religionen och vad som brukar kallas den psykoanalytiska
standardtankegången rörande religionen (se avsnittet om Rizzutos fallstudier ovan). Kernberg
förvånar sig över att detta synsätt lever kvar trots att många psykoanalytiker efter Freud visat
på helt andra perspektiv, exempelvis Winnicott, Chasseguet-Smirgel, Meissner, Ostow,
Rizzuto och Zilboorg.

I linje med detta ifrågasättande går Kernberg in på Freuds egendomliga övervärdering av
vetenskapen och människans förnuft som yttersta värdegrund och ledstjärna. Han pekar bl a
på att en av Freuds stora insatser var att påvisa omedvetna faktorers (drifter och affekter)
övertag i förhållande till förnuftet i många för människan avgörande val och
handlingssituationer. Att sätta vetenskapen som det enda människan till slut ”har att hålla sig
till” i motsats till vad Kernberg kallar ett transpersonellt värderingssystem borde ha varit
omöjligt för Freud. Kernberg ger också många exempel på vad som skett i länder med
ideologier som byggt på ”vetenskapen” eller en ”vetenskaplig” människo- och samhällssyn,
främst ideologier som nationalsocialism och kommunism. Både samhället och den enskilda
människan behöver stöd och vägledning av en ”över människan stående” (transpersonal)
värderingsgrund.

Var finns då en sådan? Kernberg hänvisar till den ”mogna” judisk-kristna religionen med sin
gudom (Deity). Han skriver (p 473): ”In the Judeo-Christian tradition, God is described as
sovereign of nature, the creator of the world; He maintains lawfulness of nature, He is kind,
compassionate, forgiving yet punishing. He is transcendent, and His wisdom is the source of



human understanding. Through revelation He relates himself to humankind, and through
redemption, He sanctifies all existence.” Kernberg ger därefter en beskrivning av den mogna
religiositeten hos människan som svarar mot den nyss givna beskrivningen av gudomen med
följande ord: ”The correspondence between the characteristics of mature religiosity, derived
from the various sources of development of the ego-ideal and the superego, and reflecting a
dominance of love over hatred, of libido over the death-drive as an aspect of psychological
health and maturity with the characteristics of the Deity in Judeo-Christian religions is
striking.” (p 473).

I sin analys rör sig Kernberg på tre olika ”nivåer” av mänskligt fungerande, vilka han
samtidigt försöker att relatera till varandra: den enskilda individen (med sitt överjag och sin
eventuella narcissistiska och/eller paranoida personlighetsstörning), samhället (med sina
gruppfenomen och sociala klasser) och ideologier (med sina mer eller mindre fungerande
transpersonella tros- och värderingssystem). Till dessa lägger han en ”klinisk nivå” för
psykoanalytiskt/psykoterapeutiskt arbete med hjälp av huvudbegreppen ”explore” och ”free”.
Kernberg anser nämligen att en av psykoanalytikerns funktioner är att ”explore the extent to
which religiosity as a mature desire for a transpersonal system of morality and ethical values
as outlined is available to our patients.” (p 475). Det låter som en speciell uppgift vid starten
av psykoanalysen/psykoterapin, men den är naturligtvis viktig under hela behandlingstiden.

Kernberg framhåller att i detta arbete är analytikerns funktion inte själavårdarens eller att leda
patienten fram till ett system av universella värden. Hans/hennes funktion är istället att ”free
the patient from unconscious conflicts that limit this capability, including the systematic
confrontation, exploration, and resolution of unconscious conflicts that preclude the
development of concern, guilt, reparation, forgiveness, responsibility and justice as basic
aspirations of the individual.” (p 475). I detta arbete för han också in ett individualiserat
perspektiv med tanke på personer som engagerat sig i konventionella och stereotypa (formal)
religiösa engagemang ”as a rationalization of hatred and destructiveness directed against self
or others.” (p 475). Avslutningsvis säger Kernberg att han kanske borde tillägga att “the
commitment to morality and the appreciation of art”, (p 475), är av sådan vikt att de borde
fogas till Freuds berömda förslag om kärlek och arbete som människans stora uppgifter och
källor till mening i livet.

När någon söker psykoterapi och till denna situation relaterade begrepp, teorianknytningar
och tidigare studier

Om psykologiska/psykiska problem och beslutet att söka psykoterapi
De psykoterapisökande personernas psykologiska/psykiska problem i samband med
fallstudierna, avhandlingsdel III nedan, kommer att betraktas som resultatet av en process,
som har pågått under längre tid och som till slut lett fram till beslutet att påbörja en
psykoterapeutisk behandling.

Egidius om problem och psykisk störning
Enligt ett psykologilexikon utarbetat av Egidius (1994, s 427) karaktäriseras problem som
”En ännu olöst uppgift. Uppgift, situation eller krav som en individ står inför och som han
eller hon inte omedelbart kan hantera. Svaret, lösningen, sättet att ta itu med uppgiften eller
situationen är inte omedelbart till hands utan måste arbetas fram genom…
instruktioner…trial-and-error… tankeverksamhet… modellen… Detta gäller också olika
terapiformer. Strategisk psykoterapi bygger på den första, beteendeterapi på den andra och



kognitiv terapi (även existentialistisk psykoterapi) på den tredje.” I samma lexikon (s 436)
beskrivs psykisk störning på följande sätt: ”Ett allmänt begrepp som syftar på ett
reaktionsmönster som medför psykiskt lidande eller funktionsnedsättning utan närmare
hänsyn till möjlig bakgrund eller specifik diagnos. Termen är en övergripande beteckning på
psykotiska och neurotiska syndrom, personlighetsstörningar, sexuella avvikelser och
utvecklingsstörning.”

Ottosson om det psykiatriska sjukdomsbegreppet och psykisk störning
När Ottosson (2000, s 13f) presenterar det psykiatriska sjukdomsbegreppet, för han först en
diskussion kring kritiken mot dess användande. Samtidigt som han finner mycket av kritiken
vara osaklig, framhåller han att en svaghet hos begreppet är att det bygger på kriterier, som
inte är enhetliga. De viktigaste kriterierna är: 1) Påvisande av förändringar i hjärnans struktur
eller funktion, 2) De psykiska symtomens svårighetsgrad, särskilt psykotiska symtom, 3) En
stark sjukdomskänsla, 4) Funktionsinskränkning, exempelvis i samliv och arbete, 4) Behov av
vårdinsatser som sjukskrivning och sjukpension. Ett sammanvägt kriterium av klinisk
signifikans är att symtomen orsakar lidande och leder till nedsatt funktionsförmåga. Dessa
kriterier och tillämpningen av dem kan i sin tur föras tillbaka på ett antal mera övergripande
normer eller referenspunkter, vilka diagnostikerna omfattar eller lutar sig emot. Ottosson
nämner följande referenspunkter: statistisk norm, social norm, ideal norm och autopsykisk
norm (patienten fungerar som sin egen kontroll; en avvikelse från det vanliga sättet att
fungera kan uppfattas som tecken på sjukdom, även om det inte avviker från genomsnittet
eller samhällsnormen).

Ottosson framhåller också att man mer och mer lämnat beteckningen psykisk sjukdom till
förmån för begreppet psykisk störning som en term som täcker hela psykopatologin och
eliminerar konstlade uppdelningar. Att tala om psykisk sjukdom vid psykotiska tillstånd kan
verka rimligt men inte vid lindrigare psykiska symtom, i synnerhet om de har tydliga yttre
psykosociala orsaker. Till detta kommer att symtomens art kan vara desamma vid svåra och
lindriga tillstånd liksom att symtomen kan likna varandra oberoende av om man kan påvisa ett
somatiskt underlag för dem eller inte.

DSM om mental disorder
Terminologin i diagnossystemet utvecklat genom American Psychiatric Association (2000),
Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders är ett påtagligt exempel på det
förändrade språkbruket. I den senaste versionen, DSM-IV (p xxx-xxxi), uttrycks dock ett
starkare missnöje än i tidgare versioner med termen mental disorder, eftersom den “implies a
distinction between ´mental´ disorders and ´physical´ disorders that is a reductionistic
anachronism of mind/body dualism. A compelling literature documents that there is much
´physical´ in ´mental´ disorders and much ´mental´ in ´physical´ disorders.”  Man har dock
behållit termen mental i brist på ersättare. Man framhåller också att manualen inte anger några
tydliga gränser för begreppet mental störning liksom att den inte anger några konsekventa
operationella definitioner som täcker alla situationer, som kan kräva olika definitioner.

Trots dessa brister hos termen mental disorder är den lika användbar som andra möjliga
definitioner, bl a i strävandena att dra gränser mellan normalitet och patologi. Därför upprepar
man i DSM-IV den definition av mental disorder som fanns i DSM-III versionerna, (p xxxi):
”In DSM-IV, each of the mental disorders is conceptualized as a clinically significant
behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is
associated with present distress (e.g., a painful symptom) or disability (i.e., impairment in one
or more important areas of functioning) or with a significantly increased risk of suffering



death, pain, disability, or an important loss of freedom. In addition, this syndrome or pattern
must not be merely an expectable and culturally sanctioned response to a particular event, for
example, the death of a loved one. Whatever its original cause, it must currently be considered
a manifestation of a behavioral, psychological, or biological dysfunction in the individual.
Neither deviant behavior (e.g., political, religious, or sexual) nor conflicts that are primarily
between the individual and society are mental disorders unless the deviance or conflict is a
symptom of a dysfunction in the individual, as described above.”

Haugsgjerd om psykiskt lidande och psykisk smärta
Haugsgjerd (1999) inleder sin bok om psykiskt lidande på följande sätt (s 19): ”Den grundsyn
som genomsyrar föreliggande bok är att det psykiska lidandets former i första hand är
livsformer – livsformer som kännetecknas av en konflikt mellan de livsbejakande och
kontaktsökande krafterna i personligheten och de självbegränsande och självsaboterande
krafterna… Det handlar om livsformer eller mänskliga processer som har med en
konfliktfylld psykisk ekonomi att göra – processer som uppstår till följd av obearbetad
psykisk smärta och som i sin tur ger upphov till ny psykisk smärta, för individen själv och – i
större eller mindre utsträckning – för människorna i hans eller hennes omgivning.”

När det gäller innebörden av psykisk smärta ger Haugsgjerd följande bestämning (s 362f): ”På
den mest grundläggande nivån måste `psykisk smärta´ uppfattas närmast som det Lacan kallar
för `brist´,… Jag använder ändå uttrycket psykisk smärta (Bion: `mental pain´) i stället för
`brist´, eftersom det starkare framhåller den känslomässiga innebörden. Den psykiska smärtan
upplevs inte alltid som smärta av subjektet (individen) men för alltid med sig (`transporterar´)
smärta i relationerna till andra människor.”

McWilliams om psykoanalytisk diagnostik och patogena trosföreställningar
I boken om psykoanalytisk diagnostik försöker McWilliams (1994) att beskriva och förstå
psykopatologi utifrån patientens personlighetsstruktur. Detta görs främst på basis av en
beskrivning av individens sätt att fungera, när det präglats av hans/hennes försvarsmanövrer
eller försvarsmekanismer. Framställning utgår dock hela tiden från ett ”relationellt”
perspektiv. I den senare boken går McWilliams (1999) ett steg vidare och försöker bedöma
(assessing) sådana centrala processer hos individen som hans/hennes utveckling, affekter,
identifikationer, relationer, självkänsla och psykopatologiskapande föreställningar om sig
själv och omvärlden. McWilliams försöker med dessa bedömningar ge underlag för
fallbeskrivningar (case formulations), som kan utgöra behandlingsplaner med formuleringar
kring patientens ”kärnproblem” och därmed sammanhängande mål för behandlingen.

I kapitel 10 (Assessing pathogenic beliefs) behandlar McWilliams frågor av intresse för den
aktuella avhandlingen, även om hon i liten utsträckning går in på ”religiösa frågor” och
”meningsfrågor”. I sin framställning anknyter hon till ”The San Francisco Psychotherapy
Research Group” med företrädare som Joseph Weiss och Harold Sampson. Dessa har i lika
hög grad intresserat sig för ”omedvetna trosföreställningar” som medvetna sådana, och de
hävdar att båda slagen spelar stor roll för utfallet av behandlingen. McWilliams framhåller att
en stor del av de patogena föreställningarna inte bara är omedvetna utan också i hög grad
jagsyntona. Som exempel på sådana uppfattningar anför hon påståenden av följande typ:
”people cant´t be trusted”, ”all men are beasts”, ”everything I touch turns to shit” och
”nobody really gives a damn about other people” (1999, p 183).

De nämnda föreställningarna och andra fungerar som organiserade trosövertygelser, som
tenderar att bli självuppfyllande profetior. McWilliams framhåller att detta synsätt länge varit



en central ståndpunkt inom systemisk teori och familjeterapi över huvud taget. Idag intar detta
synsätt en självklar plats även inom kognitiv teori och terapi. Här kan med andra ord olika
terapiriktningar mötas i ett meningsutbyte. I ett psykoanalytiskt perspektiv kan processen
kanske främst förstås i termer av projektioner från en individ, som inverkar på och försöker få
en annan individ att agera i enlighet med projektionernas innehåll. Den senare individen kan i
sin tur antingen ”härbärgera och smälta” projektionerna eller ”kasta dem tillbaka” på den
förstnämnda personen med de negativa följder detta får. Det är alltså fråga om en typ av
interaktion och den försvarsmekanism som brukar benämnas projektiv identifikation.

I det aktuella bokkapitlet går McWilliams – om än flyktigt – in på följderna av judisk och
kristen uppfostran. Hon nämner skillnader mellan judar och kristna men också skillnader
mellan protestanter och katoliker inom det kristna lägret. Skillnaderna, som beskrivs i
svepande ordalag, gäller främst dels skuldkänslornas innehåll hos föräldrar, dels barnens
fungerande i beroende - oberoende dimensionen. Protestanter tenderar att betona oberoende
och självständighet, menar hon. Judar däremot betonar beroende, sammanhållning och
omsorg om den egna gruppen. Katoliker torde hamna i något slags mellanposition. I boken
betonar McWilliams svårigheterna för den enskilde terapeuten att känna till olika patienters
religiösa bakgrund och traditioner. Hon betonar därför vikten av att terapeuten känner sig fri
att fråga om olika religiösa innebörder liksom efter den specifikt personliga innebörd som en
religiös tro eller sedvänja kan ha för den patient man arbetar med.

Om vikten av att lyssna till patientens egen berättelse
En – även ur den aktuella avhandlingens synpunkt – intressant utveckling när det gäller
bedömning inför påbörjandet av psykoterapier är den växande uppmärksamheten och nya
forskningen kring de psykoterapisökandes egna privata tankar om vad deras problem beror på
(patogenes) och vilken behandling som skulle kunna vara den bästa för dem (kur). Detta
intresse kan samtidigt sägas vara ett återvändande till den tidiga psykoanalysens synsätt, där
lyssnandet till patientens egna berättelser sattes i centrum. Vikten av detta betonades inte
enbart som en förutsättning för en god patogenes och kur, utan lyssnandet till patientens
berättelse kunde i sig utgöra själva kuren.

Forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och kur” vid Psykoterapiinstitutet:
Ett kodningssystem för intervjuer
Exempel på denna typ av forskning kring psykoterapisökandes privata teorier – vilken dock
blev känt för avhandlingsförfattaren först när den egna intervjuundersökningen var planerad
och avslutad – är det mycket omfattande forskningsprogrammet Privata teorier om patogenes
och kur vid Psykoterapiinstitutet i Stockholm. Nedan anknyts till tre rapporter från projektet. I
den första rapporten (Ginner, Werbart, Levander & Sahlberg, 2001) gällde uppgiften att nå
fram till ett tillförlitligt kodningssystem av intervjuer med patienter och deras behandlare. Till
utgångspunkterna hörde, att människan har behov av att genom berättande försöka förstå sin
livssituation och de händelser och omständigheter som påverkat eller orsakat dessa. Detta
behov tycks speciellt gälla svårigheter och problem i en människas liv. I ett psykoanalytiskt
perspektiv kan de händelser som återberättas sägas ha formen av s k täckminnen. Dessa är i
sin tur associativt förknippade med mera plågsamma händelser från barndomen, vilka
berättarna trängt bort men också tillåter framträda i förklädd form.

Täckminnen har alltså en defensiv funktion samtidigt som de ger den berättande stöd och
styrka att leva med de svåra barndomsupplevelserna, bl a genom att ge ett slags kausala
förklaringar till de aktuella problemen. I en psykoanalys eller psykoterapi finns det alltid två
parter: berättaren och den avsedda mottagaren av berättelsen. Analytikern eller terapeuten



riskerar dock att antingen vara alltför upptagen av sina egna tankar om patientens problem
eller att alltför okritiskt acceptera patientens privata teorier. Forskningsprogrammet vill bl a
finna en utväg mellan dessa risker redan från början av behandlingstiden och syftar till en
prövning av ”vår huvudhypotes: att tidig samstämmighet mellan parterna vad gäller deras
subjektiva förklaringssystem har betydelse för den analytiska eller terapeutiska processen och
för utfallet på lång sikt.” (s 16).

Som framgått gällde som första uppgift inom forskningsprogrammet att utveckla ett reliabelt
och relevant kodningssystem avseende intervjuer, vilka upprepas vid olika tidpunkter. För
detta ändamål utformades först en s k PT- intervju (PT= privata teorier). Intervjun var
semistrukturerad och ljudinspelad, och den gällde följande fyra områden: ”1. Vad är
problemet? ´Jag skulle vilja veta hur du själv ser på vad det är som gör att du söker
psykoterapi. Vad är det för svårigheter och problem du har just nu, om du skulle beskriva det
med egna ord?` 2. Hur har problemet uppstått? ´När började det? Hur har det blivit så
här?` 3. Hur kan problemen avhjälpas? ´Vad tror du det är som skulle kunna hjälpa dig bäst
med de svårigheter och problem som du har beskrivit` 4. Positiva och negativa
förändringar? ´Vad tycker du är annorlunda och vad är oförändrat idag när det gäller dina
problem och svårigheter?`” (s 5). (Sistnämnda fråga ställdes ej vid första intervjutillfället).

När det gäller nästa steg inom forskningsprogrammet – utvecklingen av ett system för
kodning av intervjuerna – föregås redogörelsen för detta av en diskussion kring frågan om
kodning av subjektiva föreställningar över huvud taget. Diskussionen handlar bl a om likheter
och skillnader mellan material insamlat med kvalitativ respektive kvantitativ metod och
möjligheten att integrera de två slagen av material. En central punkt är synen på den logiska
grunden för rättfärdigandet av en viss tolkning utifrån respektive material. Forskargruppen
anger för sin del: ”Vår utgångspunkt har varit att dessa båda perspektiv kan integreras,
samtidigt som vår ansats i grunden är kvalitativ.” (s 7).

Forskargruppen framhåller också att kodningen av intervjuer av kvalitativt slag bör styras i
första hand av vilket område som undersöks och vilka forskningsfrågor som ställs i studien.
När det gäller själva kodningen, säger de att den ”kan beskrivas som den process där
meningsenheter förs samman under kategorier och/eller ges olika slag av etiketter. Dessa
kategorier och etiketter består av beskrivande och/eller förklarande faktorer som erhållits i en
studie.” (s 7). Arbetet med deras eget kodningssystem startade med analyser av material som
samlats in under etapp ett av forskningsprogrammet (intervjuer med psykosomatiska,
förstagångsinsjuknade psykotiska och långtidssjuka psykotiska patienter och deras behandlare
vid tre tidpunkter). Med detta som utgångspunkt skedde sedan många förändringar i både
sättet att analysera materialet och i valet av koder. Slutresultatet av deras arbete, som bedrevs
i tre steg, blev ett PT-kodningssystem, som kombinerade ”´skräddarsydda` formuleringar,
fasta kategorier och globala skattningar” (s 9). Innehållet till vissa delar i de på detta sätt
erhållna återkommande temana och kategorierna framgår av redogörelsen nedan för den tredje
rapporten från forskargruppen.

Att koda ett material innebär möjligheter att organisera, karaktärisera och tolka detta. Koderna
kan dessutom användas till att göra jämförelser mellan par av individer (patient och terapeut)
och individer och grupper samt jämförelser mellan deras resultat vid olika tidpunkter.
Avgörande för värdet av kodningssystemet är därvid dess validitet och reliabilitet. I den
aktuella rapporten prövades interbedömarreliabiliteten för fyra oberoende
samstämmighetsbedömare. Den s k intraklasskorrelationskoefficienten visade sig vara 0,96
för ”återkommande teman” (s 12 -13) utifrån kodningssystemet, vilket innebär att bedömarna



i stort kom fram till samma resultat. I rapporten redovisas också ett försök att få en första
preliminär bild av överensstämmelsen mellan analysandernas och deras analytikers
föreställningar om analysandernas psykiska problem och privata teorier om patogenes och kur
vid behandlingens början. Forskargruppen sammanfattar resultatet på följande sätt:
”Sammantaget visar denna första beräkning att det finns betydande skillnader i hur patienter
som börjar sin analys och deras analytiker berättar om patientens problem, om problemens
bakgrund och om vad som skulle vara till hjälp för patienten. Speciellt stora skillnader finns
när det gäller föreställningar om kuren: parterna har i stort sett olika föreställningar.” (s 15).

Forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och kur”: Vilka är de unga vuxna som
söker psykoterapi
Den andra och tredje rapporten från forskningsprogrammet Privata teorier om patogenes och
kur gäller redovisningar av delar av projektet ”Unga vuxna i psykoterapi” (YAPP). I den
första av dessa två rapporter redovisar Claesson & Werbart (2002) en deskriptiv studie av
bakgrundsfaktorer och personlighetsfaktorer hos 45 unga vuxna, som sökte psykoterapi
mellan 1998 och 1999. De psykoterapisökande besvarade ett frågeformulär, som omfattade
bakgrundsdata och demografiska uppgifter, uppgifter om tidigare erfarenhet av psykoterapi
och annan behandling, vårdkonsumtion, upplevd ohälsa, psykiska och kroppsliga besvär,
uppgifter om livshändelser och psykosociala påfrestningar, oro för framtiden, diagnostik av
personlighetsstörningar, självbild samt interpersonella problem.

Av mängden av resultat återger jag följande valda delar. När det gäller bakgrundsdata och
demografiska uppgifter, kan nämnas att av de 45 patienterna var 34 (76%) kvinnor och 11
(24%) män. Genomsnittsåldern var 22,5 år och varierade mellan 19 och 25 år. Av patienterna,
som samtliga var ogifta och endast en person hade barn, bodde en tredjedel ensamma, en
tredjedel med partner och en tredjedel med föräldrar. Av dem som bodde med en partner var
dubbelt så många kvinnor. När det gällde huvudsysselsättning under de senaste tolv
månaderna, var 42% i yrkesarbete och 40% i studier, medan 13% delade sin tid mellan
yrkesarbete och studier och två personer hade ingen sysselsättning pga sjukdom.

Av de 45 patienterna var 37 födda i Sverige, åtta utomlands och fem med en eller båda
föräldrarna födda utomlands. Drygt hälften (56%) av patienterna uppgav att föräldrarna skilt
sig under deras uppväxt och i genomsnitt var de 8,9 år vid skilsmässan. 20 personer var
uppvuxna hos sina båda biologiska föräldrar, medan 16 personer bodde i perioder hos båda
föräldrarna eller antingen mamman eller pappan och två personer bodde enbart hos ena
föräldern. Tre personer bodde hos adoptivföräldrar, vilka i samtliga fall hade skilt sig. En stor
majoritet (91%) hade hel- och/eller halvsyskon. Det var vanligast att vara yngst (38%) eller
mellanbarn (31%), och endast sju patienter var äldst och fyra enda barnet. 78% (35 personer)
hade flyttat hemifrån. I genomsnitt var åldern 18,3 år för utflyttningen. Vad gällde utbildning
hade 27 patienter eftergymnasial utbildning vid universitet eller högskola, med undantag av
en person med annan eftergymnasial utbildning. Övriga 18 personer hade gymnasie-
utbildning. 37 personer (82%) hade minst en förälder med högskole- eller universitetsutbild-
ning, medan fyra personer hade föräldrar vilkas utbildning understeg 3-årigt gymnasium.

När det gällde tidigare erfarenhet av psykoterapi eller annan behandling, visade det sig att av
44 personer hade 21 gått i regelbunden psykoterapi eller samtalskontakt, medan 18 haft
sporadiska kontakter med t ex skolkurator, präst eller socialassistent. Hälften av dessa hade
haft både regelbunden terapi och sporadiska kontakter med en professionell person. 21 av de
44 patienterna hade tidigare haft kontakt med en psykiatrisk mottagning varav två tredjedelar
vid upprepade tillfällen. Fyra personer hade varit inlagda vid en institution p g a psykiska



besvär och tre av dessa vid ett flertal tillfällen. 38% av patienterna hade tidigare medicinerat
för psykiska besvär, varav drygt hälften regelbundet.

Vad gällde psykiska och kroppsliga besvär (SCL-90) låg patientgruppen högre på samtliga
symtomskalor jämfört med ett svenskt normalmaterial (Andersen, S. M. & Johansson, M.
SCL-90 (Symptom Checklist): En svensk normering och standardisering. Rapport nr 3, 1998,
Institutionen för tillämpad psykologi, Lunds Universitet). Skillnaden gällde speciellt
depressiva och ångestsymtom men även tvångsmässighet och interpersonell känslighet. Även
vid en jämförelse med terapipatienter i öppenvård och ett sampel ur en icke-klinisk population
låg den aktuella patientgruppen högt. (Jämförelsematerial från Armelius, B.-Å. SASB-
databasen. 1999, Institutionen för tillämpad psykologi, Umeå Universitet).

När det gällde livshändelser och psykosociala påfrestningar, som drabbat patienterna under de
senaste tolv månaderna, fick dessa besvara skalan Young Adults Life Events Scale,YALES
(Werbart, A. & Dahlén, Å, Young Adult Life Events Scale, YALES. 1998. Stockholm:
Psykoterapiinstitutet, opublicerat manuskript).  Denna mäter psykosociala stressorer och
påfrestningar och består av två delar. Den första delen består av beskrivningen av 64
händelser, som svarspersonen får ange om de inträffat under de senaste tolv månaderna och
sedan skatta den upplevda effekten på en femgradig skala från ”mycket negativ effekt” till
”mycket positiv effekt”, (Claesson & Werbart, s 4). Den andra delen av skalan består av nio
påståenden, som handlar om hur mycket svarspersonen oroar sig för olika omständigheter i
framtiden. Graden av oro skattas på en skala med sju steg från ”inte alls” till ”väldigt
mycket”. Den första delen gällande livshändelser används sedan som underlag för bedömare
att skatta grad av psykosocial påfrestning enligt DSM-systemets axel IV. För den aktuella
patientgruppen blev resultatet följande vad gällde livshändelser (s 15):

Tabell 7. De vanligaste livshändelserna under de senaste tolv månaderna (N=45)
Händelse_____________________________________n__________%__________________
grälat med föräldrar eller syskon                                     26                 59
blivit kär                                                                           25                 57
känt dig kränkt av någon                                                 25                 57
haft bestående problem i relation till dina föräldrar        24                 55
ökat din arbets- eller studietid                                         21                 48
påbörjat ny anställning                                                    19                 43
fått förändrade arbetsuppgifter                                        19                 43
påbörjat ny utbildning                                                     19                 43
varit för dig själv väldigt mycket                                    19                 43
fått ökad inkomst                                                            15                  34
haft bestående problem i relation till din partner            15                 34
varit ute med kompisar väldigt mycket                          14                  32
grälat mycket med din partner                                        13                  30
separerat från din partner                                                13                  30
blivit ”nobbad” av någon som du varit intresserad av    13                  30
slutat träna                                                                       13                  30
bråkat med vän/vänner                                                    12                  27
bytt yrke                                                                          11                  25
ätit väldigt lite                                                                 11                  25
förbättrat studieresultaten                                               10                  23
fått minskad inkomst                                                      10                  23
fått sexuella problem                                                      10                  23



Bedömningen av patienternas psykosociala påfrestningar under de senaste tolv månaderna
utföll på följande sätt: ”Under det senaste året har mer än en femtedel av patienterna (10
personer, 22%) varit med om allvarlig eller extrem psykosocial påfrestning, t ex en förälders
död eller upprepad fysisk eller sexuell misshandel. De flesta övriga har varit med om livs-
händelser som orsakat mild eller måttlig psykosocial påfrestning (33 personer, 73%).” (s 15-
16). Patienternas resultat vad gällde deras oro inför framtiden sammanfattas med följande ord:
”Oron inför framtiden skattades på en sjugradig skala med mittvärdet 4 (´i viss mån`).
Patienterna oroade sig mest för hur livet i största allmänhet kommer att gestalta sig i
framtiden (M=5,5, SD=1,4) samt för sin fysiska och psykiska hälsa (M=5,2, SD=1,7). Oron
var minst för relationer med föräldrar och syskon eller motsvarande (M=3,6, SD=2,0), samt
för tillståndet i världen (M=3,9, SD=1,8). Den totala graden av oro låg på 4,6 (SD=1,1), dvs
något över skalans mittpunkt.” (s 16).

Forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och kur”: Hur uppfattar de unga
vuxna själva sina problem
I den tredje rapporten från forskningsprogrammet Privata teorier om patogenes och kur vid
Psykoterapiinstitutet (PI) redovisar Wiman & Werbart (2002) resultatet av kodningsarbetet
med intervjusvaren från patientgruppen, som karaktäriserades vad gällde bakgrunds- och
personlighetsvariabler i den andra till vissa delar ovan redovisade rapporten. Syftet med och
avgränsningen av denna tredje rapport anges på följande sätt: ”att beskriva vad de unga vuxna
mellan 18 och 25 år som söker psykoterapi på PI upplever som sina svårigheter och problem,
hur de uppfattar problemens bakgrund och hur de föreställer sig kuren. Endast intervjuer
genomförda i samband med att de sökte psykoterapi under 1998 och 1999 redovisas här.
Centrala teman i patienternas berättelser sammanfattas i ett antal kategorier för att få en
övergripande bild på gruppnivå. ” (s 3). Under den aktuella tidsperioden inkluderades 55
patienter i projektet. Av dessa avbröt nio personer den inledande kontakten och åtta patienter
ingick i en jämförelsegrupp, som skulle intervjuas först efter behandlingen. Kvar fanns alltså
38 personer, av vilka 23 tillhörde ”undersökningsgruppen”, (patienter som sökte
individualterapi och vilkas psykoterapeuter också intervjuades). De återstående 15 personerna
sökte gruppterapi. När det gällde könsfördelningen, var 28 kvinnor (74%) och 10 män (26%).
Medelåldern var 22,6 år, alltså i stort sett samma som i patientgruppen beskriven i förra
rapporten.

Intervjuerna utfördes av personer vid PI, vilka i andra relationer arbetar som behandlare, och
som guide användes den tidigare beskrivna PT-intervjun. De utskrivna intervjuerna
bearbetades därefter av personer, som är tränade i att använda PT-kodningsmanualen, och
bedömningen genomfördes i somliga fall av två till tre oberoende bedömare och i andra av en
bedömare. Centralt i detta arbete var att såväl få med nyanser i enskilda personers uttalanden
som att finna genomgående mönster i hela gruppens intervjusvar. Skillnader i kodningarna
jämfördes och diskuterades till dess att konsensus uppnåddes och en slutgiltig version kunde
sammanställas. Slutresultatet blev centrala teman, som kunde delas in i en eller flera
kategorier. En och samma kategori räknades enbart en gång för varje person och antalet
personer inom varje kategori beräknades. I rapporten redovisas resultaten på tre sätt: som
bilagor där frekvenser för män, kvinnor och totalt redovisas för samtliga centrala teman och
kategorier, som tabeller där de mest frekventa temana och kategorierna redovisas samt som
tabeller där kategorier som oftare förekommer hos kvinnorna än män och omvänt jämförs. I
sistnämnda fall görs en reservation för det begränsade antalet män i patientgruppen och den
ojämna könsfördelningen i materialet.



Nedan redovisas av utrymmesskäl enbart delar av kategoriseringen av patienternas
problemformuleringar (tabellerna 1, 2 och 3), uttalanden om patogenes (tabellerna 4, 5 och 6)
och uttalanden om kur (tabellerna 7, 8 och 9) vid första intervjun. Redovisningen gäller
tabellerna över mest frekventa teman och kategorier samt jämförelsen mellan män och
kvinnor, eftersom de ger överblick av materialet och framhäver mönster och skillnader i detta.

Tabell 1. Föreställningar om egna svårigheter och problem som förekom i åtta eller fler intervjuer (N=38).

                                                                              Kategorier                                                    Frekvens
SJÄLVUPPLEVELSE                                                                                                               37
 2. Svag självkänsla/känner sig mindre värd/tycker illa om sig själv                                             19
 8. Känner sig ensam/saknar förtrogna                                                                                           15
 9. Skrämd över sig själv                                                                                                                12
10. Tidigare händelser/känslor gör sig påminda                                                                            11
11. Förlorat sin styrka/känner inte igen sig själv som svag                                                             8
KÄNSLOLIV OCH SYMTOM                                                                                               36
15. Nedstämd                                                                                                                                 25
16. Oro, ångest                                                                                                                               21
17. Kroppsliga/psykosomatiska symtom                                                                                         9
RELATIONER TILL ANDRA I GEMEN                                                                            28
27. Egna känslor/beteenden skapar problem i vardagliga relationer                                             16
28. Håller upp en falsk fasad gentemot andra                                                                                 9
RELATIONER TILL BETYDELSEFULLA ANDRA                                                       25
Föräldrar                                                                                                                                    21
Partner                                                                                                                                        10
45. YTTRE OMSTÄNDIGHETER                                                                                          8
(s 7)

Tabell 2. Föreställningar om egna svårigheter och problem som oftare förekom hos
kvinnor än män, uppställda efter relativa frekvenser.
                               Kategorier                                                                       Kvinnor   Män    Totalt
                                                                                                                          N=28     N=10   N=38
__________________________________________________________________________________________         
28. Håller upp en falsk fasad gentemot andra                                                      9            0          9
19. Skuldkänslor                                                                                                   6            0          6
 4. Delvis fortfarande ett barn/
     har separerade personligheter inom sig                                                           6            0          6
24. Problem kring mat                                                                                          4          0          4
 7. Självdestruktiv                                                                                                 4            0          4
38. Föräldrar förstår en inte/kan inte hjälpa                                                         4          0          4
11. Förlorat sin styrka/känner inte igen sig själv som                                          7            1          8
      svag
18. Humöret varierar kraftigt                                                                                6            1          7

(s 9)

Tabell 3. Föreställningar om egna svårigheter och problem som oftare förekom hos
män än kvinnor, uppställda efter relativa frekvenser.

                          Kategorier                                                                       Kvinnor    Män    Totalt
                                                                                                                          N=28       N=10  N= 38
__________________________________________________________________________________________
26. Måste distrahera sig                                                                                       0            2          2
23. Grubblar och ältar                                                                                          2            3          5
29. Svag tillit till andra                                                                                        4            3          7
32. Upplever svårigheter i sociala situationer                                                      2           2          4

(s 9)



Tabell 4. Föreställningar om patogenes som förekom i tio eller fler intervjuer
(N=38)

                                                               Kategorier                                                   Frekvens
__________________________________________________________________________________________
 1. Vet inte, men…                                                                                                         13
PERSONEN SJÄLV                                                                                                   33
 2. Håller problem för sig själv/försökt tränga undan problem                                      19
 3. Svag självkänsla/otrygg                                                                                            12
 4. Får inte utlopp för känslor/obearbetade känslor                                                       11
FÖRÄLDRAR                                                                                                            32
16. Sviken, oälskad, övergiven, psykiskt eller fysikt misshandlad av föräld-               21
      rar under uppväxt
17. Föräldrar har problem med sig själva                                                                      14
18. Indragen i föräldrars problematik under uppväxten                                                14
19. Föräldrar förstår inte/föräldrar kan inte/har inte förmått hjälpa                              11
20. Föräldrarna separerade under uppväxten                                                                 10
21. Nedärvda anlag/övertagna familjemönster                                                              10
OMSTÄNDIGHETER                                                                                              28
27. Indragen i, drabbad av yttre omständigheter/händelser                                           19
28. Konkreta, traumatiska händelser under uppväxten                                                  11
ANDRA ELLER RELATIONER MED ANDRA                                                 19
33. Blivit illa behandlad av andra under uppväxten                                                      11
(s 10)

Tabell 5. Föreställningar om patogenes som oftare förekom hos kvinnor än män,
uppställda efter relativa frekvenser.
                                              Kategorier                                                          Kvinnor   Män    Totalt
                                                                                                                           N=28   N=10    N= 38
__________________________________________________________________________________________
12. Egen negativ inställning/negativa tankar                                                       6           0            6
22. Tvingats ta för stort ansvar för tidigt                                                             8           1            9
 6. Höga krav på sig själv/driver sig själv för hårt/                                              6           1            7
     besviken på sig själv
10. Vänder svårigheter mot sig själv                                                                   6            1            7
 1. Vet inte, men…                                                                                             11           2           13
16. Sviken, oälskad, övergiven, psykiskt-fysiskt                                               17           4           21
      misshandlad av förälder under uppväxt
(s 12)

Tabell 6. Föreställningar om patogenes som oftare förekom hos män än kvinnor,
uppställda efter relativa frekvenser.

                                              Kategorier                                                          Kvinnor   Män    Totalt
                                                                                                                             N=28   N=10  N=38
__________________________________________________________________________________________
 5. Alltid varit känslig/dragit sig undan                                                                  3          6           9
 7. Alltid känt sig annorlunda/utanför/ensam/fel                                                    3          4           7
28. Konkreta, traumatiska händelser under                                                            6          5          11
      uppväxten
11. Var strulig, bråkig under uppväxten                                                                 3          3            6
24. Uppfostrad med felaktiga normer                                                                     2          2            4
 4. Får inte utlopp för känslor/obearbetade känslor                                                7          4           11
(s 12)



Tabell 7. Föreställningar om kur som förekom i åtta eller fler intervjuer (N=38)

                                                 Kategorier                                                                     Frekvens
__________________________________________________________________________________________
 1. Vet inte, men…                                                                                                           14
DEN EGNA PERSONEN                                                                                            36
Mer integrativ kur                                                                                                          32
 2. Själv aktivt jobba för inre förändring, aktivera sig själv                                             23
 3. Ta itu med problem i den upplevda problemsituationen                                             14
 4. Mogna, bli äldre, få perspektiv på sig själv, sin bakgrund                                          10
     och sina problem
Mer dissociativ kur                                                                                                          25
 8. Erhålla, få tillbaka egen styrka, självförtroende                                                          10
HJÄLP I PSYKOTERAPI                                                                                          33
14. Prata med någon/gå i psykoterapi för att bearbeta problem                                       23
      och tidigare upplevelser, för att förstå sig själv, komma till insikt,
      identifiera problem
15. Prata med någon/gå i psykoterapi för att få vägledning, styrka                                 11
16. Ta del av andras problem och erfarenheter                                                                  8
RELATIONEN TILL ANDRA                                                                                  27
19. Nära förtrogna som stöttar, prata med nära förtrogna                                                18
VÄGEN TILL PROFESSIONELL HJÄLP                                                            19
25. Någon har rekommenderat en att söka hjälp                                                              11
HINDER                                                                                                                          19
29. Tror inte längre på tidigare använd strategi                                                                13
30. Vet vad som skulle hjälpa men det finns hinder för det hos en själv eller andra         8
ANNAN BEHANDLING                                                                                               15
OMSTÄNDIGHETER                                                                                                   8
(s 14)

Tabell 8. Föreställningar om kur som oftare förekom hos kvinnor än män, upp-
ställda efter relativa frekvenser.
                                                         Kategorier                                       Kvinnor        Män         Totalt
                                                                                                                    N=28         N=10       N=38
__________________________________________________________________________________________
10. Koppla av, lugna ner sig, vara för sig själv                                            7                 0                7
33. Tidigare psykologisk behandling har inte varit                                      5                 0                5
       till hjälp
 7. Skriva för att bearbeta, för att förstå sig själv                                         4                  0                4
22. Träffa nya människor                                                                             4                  0                4
37. Omständigheter förändras                                                                      4                  0                4
25. Någon har rekommenderat en att söka hjälp                                        10                  1              11
32. Tidigare psykologisk behandling har varit till                                       6                  1                7
       hjälp
26. Har blivit hjälpt genom att ta steget att söka hjälp                                6                   1                7
 5. Acceptera sig själv, sin bakgrund och sina pro-                                     6                   1                7
      blem
20. Någon som vet allt om en, någon som ser en                                        6                   1                7
 1. Vet inte, men…                                                                                     12                  2               14
(s 17)

Tabell 9. Föreställningar om kur som oftare förekom hos män än kvinnor, upp-
ställda efter relativa frekvenser.
                                                          Kategorier                                   Kvinnor         Män          Totalt
                                                                                                                 N=28          N=10         N=38
__________________________________________________________________________________________
16. Ta del av andras problem och erfarenheter                                           3                  5                8
 8. Erhålla, få tillbaka egen styrka, självförtroende                                    6                  4               10
(s 17)



I en sammanfattande slutkommentar framhåller Wiman & Werbart (s 17-19) att det finns stor
variation i intervjusvaren från den psykoterapisökande gruppen, vilket leder till ett stort antal
kategorier vid bedömningen, samtidigt som det framträder mera generella mönster i svaren.
Påtagligt är också att deras svar när det gäller problemformuleringar, patogenes och kur i hög
grad går in i varandra. En hel del oväntade resultat framträder också.

När det gällde beskrivningen av de problem man sökte psykoterapi för, talade både män och
kvinnor främst om problem och svårigheter som handlade om dåligt självförtroende, svag
självkänsla och symtom som nedstämdhet, oro och ångest. Detta ledde i sin tur till rädsla för
de egna känslorna, problem i vardagliga relationer liksom att visa för andra hur man verkligen
mådde. Som ett troligt åldersspecifikt problem fann man att de unga vuxna ofta berättade om
problem i relation till föräldrarna, och särskilt gällde detta kvinnorna. Männen å sin sida
talade dock oftare om problem i relationer till andra i gemen. Oväntat var att svårigheter i
relationer till vänner och osäkerhet inför olika val i livet liksom inför framtiden över huvud
taget inte var speciellt framträdande.

De psykoterapisökandes egna teorier om patogenesen spände över ett brett fält, både vad det
gällde orsaken till och tidpunkten för problemen. Problemens uppkomst förlades i samma
utsträckning till personen själv och till föräldrarna, i förra fallet sammanhängande med svag
självkänsla och obearbetade känslor och i det senare fallet påfallande ofta kopplat till konkreta
traumatiska händelser under uppväxten. Tidsmässigt kunde problemen ligga mycket långt
tillbaka i tiden – när personen inte ens var född – men också sammanhänga med nyligen
inträffade händelser. Oftast handlade det om en kontinuitet mellan ”då och nu” men också om
tidigare misslyckade försök att lösa problemen. Kvinnorna förställde sig oftare än män att
orsaken till deras problem hade att göra med något hos dem själva eller med att de tvingats ta
för stort ansvar för tidigt i livet, och att de under uppväxten hade blivit illa behandlade av sina
föräldrar. Männen hänvisade oftare än kvinnorna till att de alltid varit känsliga, annorlunda,
tillbakadragna eller struliga. De hade inte fått utlopp för sina känslor, de hade uppfostrats fel
eller de hade varit med om traumatiska händelser under uppväxten.

När det gällde kuren, uppvisade de psykoterapisökandes svar en intressant och viktig
dubbelhet på så sätt att de hänvisade nästan lika ofta till de egna ansträngningarna att
åstadkomma förändringar som behovet av att få prata med en psykoterapeut. Uppfattningen
om innebörden av att gå i psykoterapi varierade också kraftigt. Exempel på förväntningar var:
att förstå sig själv, bearbeta sina problem, få vägledning samt få ur sig och slippa bära sina
problem. Dessa resultat kunde antas spegla en konflikt mellan å ena sidan en åldersadekvat
strävan efter självständighet och å andra sidan en rädsla för det beroende som den terapeutiska
relationen skulle innebära. En annan vanlig kur som ofta nämndes var att ha en jämnårig nära
förtrogen att prata med. Här nämndes nästan aldrig föräldrar, som istället oftast framstod som
hinder i samband med kuren. Tidigare misslyckade sätt att hantera sina svårigheter utgjorde
dock det vanligaste hindret.

Om vi ser till skillnader mellan kvinnors och mäns intervjusvar, var de tydligast just när det
gällde kuren. Wiman & Werbart skriver: ”Kvinnor föreställde sig oftare än män att hjälpen
gick att finna i relationer till andra och hade oftare en föreställning om att kuren handlade om
att närma sig och bearbeta det problematiska området, medan männen föreställde sig oftare att
det var till hjälp att undvika det problematiska området eller att distrahera sig. Kvinnor
utgjorde också tre fjärdedelar av undersökningsgruppen (Claesson & Werbart, 2002), vilket
innebär att de sökte psykoterapi tre gånger så ofta som män.” (s 19).



Om livsmål och psykoterapi
Livsmålen hos informanterna i samband med fallstudierna, avhandlingsdel III nedan, kommer
att antas ha såväl patogena som salutogena inflytanden på de enskilda individernas liv och
utveckling.

Kallenberg & Larsson om livsåskådning, den enskilda människans livsåskådning,
livsåskådningens föreställningar och värderingar samt förhållandet ideologi och religion
När Kallenberg & Larsson (2000, s 65) analyserar begreppet livsåskådning, säger de att:
”Livsåskådning är det begrepp vi, i anslutning till livsåskådningsforskaren Anders Jeffner,
använder för såväl den enskilda människans sätt att se på livet som de gemensamma
tolkningarna inom kulturen. Alla livsåskådningar har två viktiga områden. Det första området
är teoretiska antaganden om människan och världen. Det andra utgörs av sådana värderingar
och normer som styr vårt sätt att skilja på gott och ont, tillåtet och otillåtet. Det centrala
värderingssystemet anger vad den enskilda människan upplever som väsentligt i livet… Vad
gäller den enskilda individen tillkommer dessutom en tredje aspekt av livsåskådningen, …
nämligen livsåskådningens grundhållning. Den är den känsla av hopp, förtröstan, förtvivlan
eller pessimism som kommer till uttryck i vårt sätt att förhålla oss till livet.”

När det gäller den enskilda människans livsåskådning framhåller Kallenberg & Larsson också
att den är (s 63) ”… en syntes av hans eller hennes unika erfarenhet av vad det innebär att leva
i en viss tid och i en bestämd kultur… I den enskilda människans livsåskådning finns som
regel en mängd olika idéer och föreställningar som under livets gång fogats samman till en
meningsfull bild. Den är i en mening unik.” Och även om idéinnehållet skiftar (med tanke på
de olika ismerna), gäller det att (s 63) ”Idéerna lever inte sitt eget liv utan finns hos fysiska
personer i konkreta livssammanhang.” Livsåskådningens grundhållning är alltså nära
förbunden med och påverkad av den enskilda människans personlighet. ”Detta sätt att tala om
livsåskådning har den fördelen att det inte är tillämpbart endast på människor med specifika
intressen för dessa frågor, utan är användbart också för att vi skall förstå vanliga människors
tolkning av tillvaron. Det ansluter till en tradition som i människan ser en meningssökande
varelse.” (s 66).

Som framgått handlar livsåskådningens teoretiska delar om föreställningar och värderingar.
Till föreställningarna räknas idésystem med helhetstolkningar, som man finner inom
kristendom, existentialism, humanism och marxism (”ismerna”). Men dit bör också räknas
synsätt och uppfattningar, som av allt att döma engagerar betydligt fler människor, och som
handlar om människosyn, samhällssyn och naturuppfattningar.

Värderingarna utgörs av moraliska övertygelser. De blir tydliga, när man frågar vad som är
viktigt och eftersträvansvärt i livet. ”Många människor anser att hälsa och gemenskap hör till
det allra viktigaste i livet, men de värderar också rättvisa i samhället och en värld i fred. Olika
miljövärden såsom ren luft och friskt vatten har blivit allt viktigare i takt med en ökande
miljöförstöring. Ett värnande om djurens rättigheter och värde är också ett tydligt inslag i vår
tids värderingar.” (s 69). Andra slag av värderingar gäller våra uppfattningar om plikter, om
vilka handlingar vi är skyldiga att utföra eller att inte utföra, och våra dygder, exempelvis
förmågor som uthållighet, klokhet, inlevelseförmåga och lyhördhet. ”Vilka värderingar skall
vi då räkna in i livsåskådningen?”, frågar Kallenberg & Larsson (s 70). Självklart är alla våra
värderingar inte lika viktiga, men ”De som lever i ett samhälle har vanligen ett antal
grundläggande och centrala värderingar som de delar. Det finns en större grad av
värdegemenskap kring de centrala värderingarna än de perifera.” (s 71).



Kallenberg & Larsson framhåller också att vad som sagts om livsåskådningen är tillämpbart
på ideologi och religion. ”Man skulle kunna säga att en ideologi är en livsåskådning som
handlar om politik och samhälle… Mycket talar för att människans syn på sin egen förmåga
att förändra och påverka sina livsbetingelser är central i hennes livsåskådning. Det är
uppenbart att denna förmåga har en viktig förutsättning i det vi kallar livsåskådningens
grundhållning.” (s 74). Religion kan också uppfattas som en livsåskådning. Tro och förtröstan
på en eller flera högre makter samt ett rituellt och moraliskt beteende, som är förankrat i en
social gemenskap, präglar då de tre komponenterna i livsåskådningen.

Om Jakobssons analys av begreppen livsproblem och existentiella frågor
Psykologen och psykoterapiforskaren Einar Jakobsson (1994, s 31f) koncentrerar i sin
doktorsavhandling om psykoterapins uppgift teorianalysen kring tre huvudfrågor:
indikationerna på behovet av psykoterapeutisk förändring, omfattningen av den önskade
förändringen och formuleringen av målet/målen för behandlingen. Teorigenomgången bygger
främst på framställningar av Freud och de från sina skrifter mycket kända företrädarna för
självpsykologi och objektrelationsteori Heinz Kohut och Otto Kernberg. M a o handlar
framställningen främst om målbeskrivningar inom psykoanalysen och den psykoanalytiskt
orienterade eller psykodynamiska psykoterapin.

När det gäller livsproblemen framhåller Jakobsson att de kan visa sig på en mängd olika sätt,
och att de åstadkommer ett psykiskt lidande som medför ett verkligt hälsoproblem. Ofta
framträder det psykiska lidandet i samband med livs- eller utvecklingskriser. Livsproblemen
kan också få en allvarligare psykiatrisk prägel, då patienten inte alls förstår sina egna reak-
tioner eller inte kan relatera dessa till inre upplevelser eller yttre händelser i livet. En central
fråga i Jakobssons analys blir hur livsproblemen bedöms eller analyseras i en kultur (inklusive
den psykoterapeutiska kulturen) som vår. Det ena alternativet är ett existentiellt förstående,
som ”refererar öppet till livsfilosofiska åskådningar och förhållningssätt som värderar och
klarlägger och placerar problemen i ett sammanhang t ex i samband med olika kriser och
svårigheter i livet. Som regel hanteras problemen som normala och begripliga reaktioner på
existentiella predikament och sociala livsvillkor. Krisen skärskådas i ljuset av individens
prövning av sina möjligheter och begränsningar i ett visst livssammanhang.” (s 56).

Det andra alternativet är ett psykologiskt förstående, när det ”blir fråga om psykiska problem
och tillstånd som måste ses i relation till individens personlighet/jag/själv, vilket samtidigt
utgör det generella objektet för förändring. En förutsättning är att problematiken bedöms som
tillräckligt relevant utifrån psykopatologiska och utvecklingspsykologiska
förklaringsmodeller.” (s 56). I förra alternativet är det möjligt att psykoterapeuten p g a de
dominerande existentiella dimensionerna i krisen rekommenderar någon annan
samtalspartner, t ex en präst. Men framhåller Jakobsson: ”Det utvecklingspsykologiska
tänkandet söker och finner dock nästan alltid den botten som behövs för en intervention,
eftersom en bakgrund av olösta konflikter eller otillfredsställda infantila behov allmänt sett
kan återfinnas som ett grundproblem hos nästan vilken person som helst.” (s 56). Målet för
den terapeutiska behandlingen formuleras inte självklart som ett hälsomål som innefattar en
lösning på livsproblemet. Istället påträffar man klassiska målformuleringar som
självkännedom och autonomi. ”Andra mål som ofta nämns i den psykodynamiska litteraturen
gäller formuleringar som självförverkligande, välbefinnande och livsmening. Huruvida dessa
generella mål räknas som hälsomål är inte alltid klart. Inte heller om de utgör mål i sig eller
huvudsakligen är instrumentella.” (s 57).



I kapitel 4 i avhandlingen fortsätter Jakobsson analysen av vad som händer i ett samhälle som
vårt, där å ena sidan det är svårt att erkänna existentiella frågor som frågor i sin egen rätt med
bakgrund i en livsfilosofisk och livsåskådningsmässig tradition och å andra sidan den
psykodynamiska psykoterapin hos en del såväl terapeuter som patienter antar karaktären
närmast av livsåskådning (Weltanschauung, belief system). Han frågar bl a (s 60): ”Finns det
terapeutiska vinster att göra genom att återföra existentiella livsproblem på omedvetna
psykiska konflikter och mekanismer, personlighetsdrag, den konstitutionella läggningen,
traumatiska barndomsupplevelser etc?... På vilket sätt har problemen lösts?”. Vidare
framhåller han (s 60f): ”Om psykologiska förklaringsmodeller antar status av livsorienterande
filosofiska åskådningar om människan och hennes plats i tillvaron beträder de ett område som
hör den livstolkande snarare än symptomtolkande traditionen till. Deras verkan ligger då
rimligtvis på det identitets- och livshållningsskapande plan där livsåskådningarna alltid haft
sin uppgift.”

En stor del av kapitlet ägnar Jakobsson åt att analysera fyra typer av definitioner av begreppet
existentiellt problem (s 61-70): 1) Den ostensiva eller utpekande definitionen får representeras
av ett citat från författaren Lars Gyllensten, som hänvisar till frågor kring meningen med livet,
döden, lidandet, skulden, ansvaret, ångesten, livsledan, friheten och begränsningarna samt
beroendet och möjligheterna till frigörelse. 2) Den existensfilosofiska realdefinitionen talar,
mot bakgrund av ontologiska bestämningar, om frågor som gäller ”varat”. Den enskilda
människas existens är ett ”varande – i – världen”. Jakobsson sammanfattar (s 62): ”Det
grundläggande existentiella problemet består enkelt uttryckt i att utforma detta särskilda
livsprojekt med allt vad det innebär av ångest inför förpliktande val och oavslutat
meningssökande.” 3) Psykoterapiteknisk definition. I sin enkla form kan den karaktäriseras av
att psykoterapeuten – redan i de inledande intervjuliknande samtalen – strävar efter öppenhet
och omtänksamhet i dialogen med sin patient i syfte att bygga upp tillit och samarbete innan
själva tolkningsarbetet börjar. Man betecknar terapirelationen inte enbart i överföringstermer
utan betonar också dess inslag av reell medmänsklig relation. Även om man inte hävdar att
detta förfarande med automatik ger plats för existentiella frågor, är det hos många
psykodynamiska terapeuter ett uttryck för en önskan att bereda plats för sådana.

Denna terapitekniska hållning kan sedan fördjupas med påverkan från existentiell psykoterapi
och då bl a vara uttryck för misstro mot möjligheten av en reell neutralitet från terapeutens
sida i förhållande till de oundvikliga livsmeningsfrågorna. Man hävdar också att det finns risk
för en dold indoktrinering i samband med olika slag av läroförmedling och i de lägen då
terapeuten inte uppfattar patienten som en jämbördig sökare i samtal om väsentliga
livsproblem. Inflytande från existentiell terapi kan man också se i form av ökat intresse för
medvetna, förmedvetna och aktuella (i motsats till förflutna) omedvetna processer liksom
betoningen av psykoterapins syntessökande och integrerande funktioner. I samma riktning
verkar den nya, ökande kunskapen om personlighetsstörningarnas samband med olika
livskriser. Slutligen pekar Jakobsson på 4) Den funktionella definitionen. Denna utgår från
distinktionen mellan ett relativt avgränsat problem, som söker en specifik lösning, ”och en
livsfråga eller ett krisproblem som söker ett livssynsberoende svar. I det senare fallet rör det
sig om frågor och problem som inte kan besvaras annat än genom att relateras till en ontologi
eller en livsåskådning.” (s 70). Om de behandlas som symtom och förklaras på ett
reduktionistisk sätt har förklaringen redan antagit status av ontologi eller livsåskådning.

När Jakobsson (s 71-74) gör en sammanfattning av kapitlet betonar han ånyo det principiellt
viktiga i att inledningsvis försöka skilja mellan psykiska/psykodynamiska och existentiella
problem. De senare måste för sin lösning relateras till någon form av belief system, men om



detta ska vara till hjälp måste lösningen bygga på ett fritt och personligt ställningstagande från
patientens sida. Försöken till distinktioner i synsätt och behandlingsåtgärder, när det gäller
livsproblemen, får dock inte hindra att man är öppen för att de psykiska/psykodynamiska och
existentiella problemområdena i olika grad kan gå in i varandra.

Avslutningsvis försöker Jakobsson därför, i figurform och med hjälp av två cirklar, åskådlig-
göra tre principiella, alternativa synsätt på förhållandet mellan de två problemområdena:
Alternativ I: De två cirklarna, representerande de existentiella respektive psykiska/-
psykodynamiska problemområdena, betraktas som helt skilda kategorier. Denna bedömning
utgör även underlag för valet av lösningsförsök.
Alternativ II: De två cirklarna sammanfaller delvis med varandra. T ex kan psykiska/-
psykodynamiska problem delvis sammanfalla med existentiella upplevelser av ångest, skuld,
splittring, ensamhet, meningslöshet o dyl. Man kan tala om en existentiell dimension i den
psykiska problematik som är sammanvävd med grundläggande personlighetsproblematik och
som bäst bearbetas psykodynamiskt. Omvänt kan man hävda, att en psykologisk/patologisk
dimension färgar de existentiella problemen, men att den inte är så utbredd att en
psykodynamisk behandling krävs istället för den existentiella bearbetningen.
Alternativ III: De två cirklarna sammanfaller helt. Existentiella livsproblem uppfattas som
helt sammanfallande med psykiska/psykodynamiska problem och omvänt.

Jakobsson konkluderar (s 73): ”Alternativ II tar bäst till vara den komplikation som
gränsdragningsproblemet i sig är uttryck för. Det speglar antagligen också en ganska vanlig,
om än sällan specificerad och till sina konsekvenser skiftande, uppfattning inom den
psykoterapeutiska kulturen.” För egen del tillämpar han detta synsätt i sin fortsatta teorianalys
i avhandlingsarbetet.

Ticho om livsmål och behandlingsmål
Amerikanen Ernst A. Ticho, vars definition av livsmål citerades under avsnittet om
avhandlingens problemområde, deltog i det mycket inflytelserika pionjärprojektet ”The
Psychotherapy Research Project of the Menninger Foundation” under R.S. Wallersteins
ledning. Ticho (1972, p 315) ger följande definition av livsmål mot bakgrund av
behandlingsmålen: ”Life goals are the goals the patient would seek to attain if he could put
his potentialities to use. In other words, they are the goals the patient would aim at if his `true
self´ (Winnicott, 1960) and his creativity were freed. Treatment goals concern removal of
obstacles to the patients’s discovery of what his potentialities are.” Ticho föreslår också en
indelning av livsmålen i professionella och personliga, de förra hänsyftande i första hand på
arbetsprestationer och de senare på vilken typ av människa man skulle vilja bli. Han betonar
att båda typerna av livsmål beror på eller har som bakgrund såväl medvetna som omedvetna
ideal. En del patienter kommer till behandlingen med tydligt formulerade livsmål. Samtidigt
gäller det att de p g a inre konflikter är oförmögna att genomföra dem. Därför understryker
Ticho, att det oftast är så att uppnåendet av behandlingsmålen är en förutsättning för
genomförandet av livsmålen. Han talar också om att det ibland är först efter det att livsmålen i
samband med psykoanalysen varit en del av överföringen - motöverföringen och att
behandlingsmålen nåtts som patienten kan bli medveten om och formulera sina livsmål.

Typiskt för Ticho är även, att han diskuterar de livsmål som analytikern kan ha för patienten
under dennes behandling. Och han menar att dessa mer eller mindre omedvetna livsmål hos
analytikern kan försvåra för patienten att finna sina egna livsmål, och att dessa istället riskerar
att bli beroende av de livsmål analytikern har för egen del. Ticho betonar också, att



analytikerns oförmåga att skilja mellan patientens behandlingsmål och livsmål riskerar att i
hög grad förlänga behandlingstiden.

Utmärkande för Tichos diskussion är alltså, att han i hög grad kopplar ihop frågan om
livsmålen med psykoanalysens avslutning. När patienten börjar diskutera sina livsmål och har
förmåga att definiera dem och börjar genomföra dem på ett kreativt sätt, är detta ett viktigt
tecken på att det är dags att avsluta behandlingen. Han säger också att en del patienter i
oändlighet diskuterar behandlingens avslutning, medan en del aldrig gör det. Bland dessa
senare finner man de patienter för vilka att gå i psykoanalys har blivit ett livsmål i sig (p 327).

Om Tichos empiriska material
Tichos material, som han f ö inte redovisar på något kvantitativt sätt, bygger dels på intervjuer
med analytikerna och andra professionella hjälpare direkt efter behandlingens avslutning, dels
på intervjuer med patienterna och deras anhöriga vid psykoanalysens avslutning samt två år
senare.

Om livsmål och behandlingsmål i Bihlar & Carlssons studie av överensstämmelsen mellan
psykoterapeuternas formuleringar i behandlingsplaner och patienternas svar i Rorschach
före behandlingens början
En i förhållande till Ticho betydligt senare och mera kvantitativt redovisande artikel är
skriven av Berit Bihlar och Anna Maria Carlsson (2000), verksamma vid S:t Görans sjukhus i
Stockholm inom det s k S-COMPAS projektet, som bl a syftar till att få fram underlag för
rådgivning till patienter som söker psykoterapeutisk behandling och har att välja mellan olika
typer av behandling. I artikeln redogörs för en empirisk studie, som gällde en jämförelse
mellan å ena sidan terapeuters förmåga att bedöma den psykoterapisökandes centrala
problem, manifesterad i terapeutens formulerade behandlingsplaner, och å andra sidan den
psykoterapisökandes problem, som dessa framgick vid en testning med hjälp av Rorschachs
psykodiagnostiska metod.

Bihlar & Carlsson genomförde sin studie före psykoterapins början, och i denna ingick 130
patienter och 84 psykoterapeuter. Behandlingsplanerna avfattades skriftligt och bestod av svar
på tre öppna frågor. Dessa gällde ”problem formulations, goals, and partial goals,” (p 199).
Psykoterapeuterna skulle också göra en skattning av hur lång tid som krävdes för terapin. I
övrigt var de fria att formulera behandlingsplanerna med egna ord.

En indelning Bihlar & Carlsson gjorde, utifrån terapeuternas nedskrivna behandlingsplaner,
var frekvenserna av olika mål som nämndes. De kom därvid fram till följande resultat (p 202):
”Treatment goals” (61.1%), ”Terapeutic tasks” (15.5%) och ”Nontreatment goals” (23.2%).
Den sistnämnda gruppen innehöll kategorierna ”Theoretical goals” (4.8%), ”Life goals”
(6.0%) och ”Not possible to classify” (12.2%). Kategorin ”Life Goals” karaktäriserade Bihlar
& Carlsson (p 209) på följande sätt: ”(A) increased life quality in a wide sense, without
specification, for example: `find her true and genuine self,` ´enjoy life`; (B) goals, which
cannot be realized within the treatment situation, for example: `find a husband,´ `get a better
job,´ `start a creative peace of work,´ `realize her dream of a family´”. Bihlar & Carlsson
lämnar vad gäller resultaten för gruppen “Nontreatment goals” kommentaren: “Life goals, one
of the three nontreatment goal categories, were not as common as Ticho (1972) found in his
study. Altogether, the nontreatment goals constituted as much as 23.2% of all goals. A
question that may be raised is whether or not theoretical goals, life goals, and goals not
possible to classify reflect a poor understanding of the patients’ psychological problems.” (p
206).



Två religionspsykologiska studier av västerbottnisk kristen fromhet och tro

Om Wikströms studie av gamla människors upplevelse av Guds ledning
Owe Wikström (1975) påbörjade sin studie av gamla människor i Skellefteåområdet med
frågeställningen (s 11 och 34) ”Hur skall man med ett psykologiskt betraktelsesätt beskriva
och förstå den gamla människans erfarenhet av Guds ledning?”. Som ”verktyg” i
undersökningen använde han sig av Hjalmar Sundéns s k rollteori (s 37ff). Denna utgår från
varseblivningspsykologiska och socialpsykologiska synsätt med begrepp som
varseblivningsmönster, omstrukturering eller fasväxling, roll, rollövertagande och
rollupptagande som de mest centrala. Avsikten är att förstå hur religiösa upplevelser, även
mycket intensiva upplevelser, kommer tillstånd som resultat av individens tillägnelse av
religiös tradition. Med religiös tradition avser Sundén kodifierade, religiösa texter men även
annat muntligt, rituellt och bildligt material, som framställer relationer mellan en människa
och Gud (människor - gudar). Traditionsförmedling och traditionstillägnelse ses alltså som en
förutsättning för Gudsupplevelse. En viktig utgångspunkt är även att det i den religiösa
traditionen beskrivs ett stort antal behovssituationer, vilka exempelvis den bibelläsande
människan kan känna igen sig i. Genom att ”överta” människorollen i en text kommer hon att
få Gud som motspelare, hon blir ”Guds partner”. Hon ”upptar” rollen Gud, som blir hennes
”varseblivningsmönster” och som medför att hon förväntar att Gud ska handla på ett liknande
sätt med henne som Gud handlade med människan i texten. Dessa situationsspecifika roller
kan efterhand växa ut till ”generella Guds-partnerroller” (exempelvis Guds barn eller Jesu
efterföljare).

Rollövertaganden har ofta skett innan barnet tillägnat sig språket, exempelvis genom att vara
tillsammans med en mor som ber till Gud. Det finns också andra med Gud förbundna roller
som barnet möter i sin miljö: fromma lekmän och kvinnor, präster och predikanter. Wikström
använder här (s 87) begreppet social Guds-partnerroll, som barnet eller den vuxne kan
identifiera sig med och överta. Det är ”tilldragelser och händelser” i människans liv som leder
till att rollen Gud ”får liv” och att Gud upplevs som verklig och handlande. Denna
aktualisering av rollen Gud kan leda till att människan övergår från en profan-teknisk
upplevelsefas till en religiös upplevelsefas (fasväxling som också kan ske i motsatt riktning).
Människan står genom rolltagandet i interaktion med sin Gud och kan i förlängningen
uppleva mening och avsikt i det som sker. Rolltagandena, fasväxlingarna och återblicken på
ett liv med många sådana kan ge människan en upplevelse av (erfarenhet av) Guds ledning.

Wikström (s 63) iakttog tre intressanta förhållanden vid hembesöken för intervjuerna: mycket
vanligt var att man hade broderier med bibelspråk på väggarna, i drygt hälften av alla hem
hängde porträtt av C. O. Rosenius på väggen och hans Dagliga betraktelser fanns bland
andaktsböckerna samt i nästan samtliga hem fanns bilder av Jesus på väggarna.

I den utförligare teckningen av intervjupersonernas socioreligiösa miljö framhåller Wikström
(s 77ff), att Skellefteåbygden är en mycket gammal väckelsebygd. Under 1600-talet hade
ärkebiskop Kenicius förordnat att den i Norrland sedan tidigare förekommande s k byabönen
skulle lagfästas. På grund av de långa avstånden gick den obligatoriska kyrkoplikten inte att
upprätthålla. Istället skulle man samlas i byarna i hem eller bönhus.

I Västerbotten var det sedan början av 1800-talet en konservativ pietistisk fromhetsriktning,
de s k gammalläsarna, som hade stor framgång. Denna mer lagiska väckelse övergick senare i
Lutherläseri, då man på nytt upptäckte läran om rättfärdiggörelsen utan laggärningar, av nåd
allena. Denna väckelse, de s k nyläsarna, kom till Skellefteå år 1812 och det var nu lekmän,



som var de främsta ledarna för väckelsen. Även om denna rörelse, troligen bl a under
påverkan av den herrnhutiska litteraturen, var mild, uppkom det starka motsättningar mellan
”nyteologins” företrädare (kyrkan och den nya katekesen och handboken) och de
väckelsefromma, som nu ännu mera samlades för sig själva. Deras ledare var lekmän som
efterhand inte enbart läste ur postillorna utan också kom med egna kommentarer, de blev
predikanter. År 1817 tillspetsades motsättningarna till en allvarlig kris, som kom att behandlas
på högsta nivå. En av kung Karl XIV Johan utsänd medlare lyckades dock försona läsarna
med kyrkan. Härigenom kom läsarrörelsen att förbli en inomkyrklig väckelserörelse.
Lekmannapredikanten Gerhard Gerhardsson från Östanbäck var en av dem som verksamt
bidrog till denna utveckling.

År 1856 bildades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). De läsarfromma i Västerbotten var
från början misstrogna mot rörelsen liksom dess tidning Pietisten, med C. O. Rosenius som
redaktör. Snart ändrades inställningen och Rosenius med sin tidning, sina predikningar och
främst sina Dagliga betraktelser fick ett mycket stort inflytande i Västerbotten. När sedan
konventikelplakatet upphävdes år 1858, kunde läsarna samlas som de ville i hem och bönhus.
Utöver de stora söndagshögmässorna hölls många och långa missionsmöten och vid de stora
kyrkhelgerna samlades stora skaror av människor från bygden i den egna sockenkyrkan. De
bodde i stugor i den s k kyrkstaden, och där samlades man även mellan gudstjänsterna för
samtal och andlig uppbyggnad. I de missionsföreningar som bildades anställde man lekmän
som predikanter. Deras förkunnelse var främst grundad i skrifter av Rosenius och Luther.
Man knöt också an till kyrkoårets högtider. Wikström (s 81) sammanfattar drag i den
västerbottniska fromheten vid denna tid (senare delen av 1800-talet) på följande sätt: ”Det är
framför allt byabönerna, bönegemenskapen i hemmen, den folkliga personliga förkunnelsen,
den vikt man lagt vid kyrkoårets helger, den respekt man visade inför helg och högtid och det
stora inflytande som Rosenius haft.” Och han tillägger: ”Till stor del färgar dessa förhållanden
fortfarande den kyrkliga religiösa miljön i Västerbotten, särskilt kring Skellefteå.” Som stöd
för denna bedömning kan det bl a anföras, att år 1973 fanns det inom Skellefteå
landsförsamling, med en befolkning på 16 234 personer, fyra kyrkor och fortfarande 33
bönhus i bruk. (s 78)

Med tanke på Rosenius stora inflytande och huvudfrågan för Wikströms avhandling, hur man
kan förstå gamla människors upplevelse av Guds ledning, är det viktigt att betona den stora
vikt Rosenius lägger vid Guds ord och Ordets karaktär av Guds tilltal till människan. Däremot
är ”Direkta utsagor om Guds försyn och ledning genom tilldragelser och händelser är inte
framträdande. Några finns, …, men betydligt oftare framhåller Rosenius att Gud handlar
genom sitt ord och därför skall man använda detta.” (s 83).

Ofta är urvalet av svarspersoner ett problem i samband med religionspsykologiska
undersökningar. Wikström tog hjälp av fem församlingspräster i och omkring Skellefteå,
vilka sammanlagt föreslog 40 åldringar. Av dessa kom (efter ”förluster” av personer i
samband med provundersökningen) 27 personer att ingå, med följande fördelning i kön och
ålder: gruppen 67-69 år två kvinnor och tre män; gruppen 70-79 år fyra kvinnor och 10 män;
gruppen 80-90 år fem kvinnor och tre män. Av dessa var 18 personer änkor eller änkemän.
Vidare bodde 17 personer på landsbygden och tre i staden samt sju på ålderdomshem. För
samtliga gällde att de levt sitt aktiva liv på landsbygden.

Efter forskningsöversikten för problemområdet och presentationen av Sundéns rollteori
formulerar Wikström nio frågor till intervjumaterialet (s 47). Innehållet i dessa kommer att
framgå vid resultatredovisningen nedan. I anslutning till de nio frågorna utarbetade han (s 50)



”ett frågeformulär där jag klart och entydigt preciserade vad jag ville ha svar på… När jag satt
hos de gamla försökte jag exakt följa detta frågeformulär, … Detta förfaringssätt visade sig
slå fullständigt fel.” Som följd av denna provundersökning förändrade Wikström sin
intervjuguide och intervjuteknik i riktning mot att bli mindre strukturerad och standardiserad
och att mera likna ett förtroligt samtal, där styrningen av berättandet var så liten som möjligt
och intervjuns grundatmosfär påminde om den klientcentrerade terapimetodens samtals- och
intervjuteknik (spegelmetoden).

Wikström utarbetade dock ett kort formulär att hålla i handen. I detta nämndes följande
punkter (s 56f):
”Inledningsfråga: Jag skulle önska att Ni ville berätta något om Ert liv med Gud.
Barndom. Hem. Far. Mor. Far- och morföräldrar. Helger. Andaktsliv. Möten.
Konfirmation.
Omvändelse.
Böner. Bönesvar. Böneliv.
Bibeln. Personer i bibeln. Psalmbok. Sånger.
Situationer. Upplevelser av tröst, hjälp, varning, ovanliga upplevelser.
Drömmar.
Inför döden.”
Utskrift av de audiobandade intervjuerna med de 27 gamla personerna redovisas i en särskild
bilaga. De gamla personernas intervjusvar fick formen av mer eller mindre sammanhållna
berättelser.

Den första forskningsfrågan till intervjumaterialet gällde hur de gamla personerna beskrev
upplevelsen av Guds ledning. Resultatet blev att de upplevde denna som en `tolkning av livet
i dess helhet´ (s 76), men man har också upplevt tröst, hjälp, förmaningar och varningar i
enskilda situationer.

Den andra forskningsfrågan gällde vilken betydelse den socioreligiösa miljön med dess
predikotradition haft för upplevelsen av Guds ledning. Ett delsvar gavs ovan i samband med
karaktäristiken av den västerbottniska fromheten under senare delen av 1800-talet. Däremot
var det svårt att få en bild av predikotraditionen utifrån intervjumaterialet.

Den tredje forskningsfrågan avsåg socialisationsprocessen och hur den religiösa traditionen
förmedlats till de intervjuade. De flesta intervjuade nämnde gång på gång föräldrarna, och
speciellt modern som ”bedjare” (s 100). När barnet sedan självt kunde läsa, sjunga och lyssna
till berättelser om personer som stått i interaktion med Gud, har dessa upplevelser förts
samman med den primära rollen ”den bedjande modern”. Denna roll har även haft tydliga
drag av ”mottagarroll” (s 107).

Den fjärde forskningsfrågan gällde om de intervjuade redan som barn och ungdomar övertagit
socialt givna eller skriftligt fixerade roller vilka möjliggjort upplevelser av att stå i interaktion
med Gud. Materialet visade att i ett par fall skedde detta redan i barndomen, t ex i samband
med lekar. En kvinna berättade också om hur hon i sina tidigaste år starkt levde sig in i
passionsdramat.

Den femte frågan rörde i vilken mån de intervjuade bemödat sig om att hålla den religiösa
traditionen aktuell. Förtrogenheten med andaktslitteraturen visade sig vara slående. Framför
allt gällde detta Bibeln men även Rosenius Dagliga betraktelser. Utöver husandakter har man



läst och sjungit i olika vardagliga situationer. Den bibliska traditionen har alltså i hög grad
hållits aktuell.

Den sjätte forskningsfrågan gällde hur den religiösa traditionen framträdde när de gamla
berättade om sina upplevelser och i vilken mån olika element i traditionen gav struktur åt
upplevelserna. Resultatet visade att man känt igen sig i olika bibliska personer genom att
sådant som hänt dessa också drabbat dem själva. Det har ”kommit ord” till dem och det har
upplevts som ”den andres” ledning (s 137f). I de flesta fallen har ett rollövertagande skett i
samband med behovssituationer präglade av oro, ovisshet, dåligt samvete, ensamhet, smärta
eller skuld. Det vanligaste var också att ett rollupptagande skedde i samma stund som
rollövertagandet. Enbart den upplevelse av kontakt som rollövertagandet - rollupptagandet
gav, ledde alltså till en upplevelse av att vara föremål för ”den andres” aktivitet, av Guds
ledning. Det förekom - men betydligt mindre ofta - att upplevelsen av Guds handlande
föregicks av en bestämd förväntan om hur Gud skulle handla. Det kunde t ex gälla en sjuk
person, som önskade bli frisk, men som först efter tillfrisknandet blev övertygad om att vara
föremål för Guds handlande.

Den sjunde frågan liknade den sjätte men var fokuserad på den generella Guds-partnerrollens
betydelse. Resultaten visade, att även bekräftelser, som förväntades när personen ifråga var i
den generella Guds-partnerrollen, upplevdes som klara ingripanden av Gud. Upplevelsen blev
att Gud leder genom det som sker.

Den åttonde forskningsfrågan gällde den eventuella förekomsten av auditioner, visioner,
taktila upplevelser och drömmar och hur dessa förhöll sig till upplevelsen av Guds ledning.
Svaret på första delen av frågan blev jakande. Upplevelserna infann sig främst i situationer
när personen ifråga var ensam. Att man hörde eller såg Kristus uppfattades oftast som ett
moment i Guds handlande.

Den nionde och sista forskningsfrågan gällde vad ledningsupplevelsen kan ha betytt för
personlighetens integritet och befästandet av dess identitet. Wikström sammanfattar resultatet
på följande sätt (s 169): ”För vi till sist samman det som jag kallat för ledningsupplevelsens
förutsättningar, både från barndomens primära tillägnelse av den religiösa traditionen och den
därigenom utbildade Guds-partnerrollen, med alla de tillfällen där denna roll aktiverats och
förstärks både med och utan den skriftligt fixerade traditionen, har det sannolikt hos de gamla
utbildats en mycket stabil organisation i personligheten: den generella Guds-partnerrollen. Jag
har alltså funnit att mycket i materialet talar för att Guds-partnerrollen är den
mönsterorganisation som tillåter eller möjliggör för de intervjuade gamla att vid den
tillbakablick över livet som dessa gör urskilja Guds ledning. Totalöverblicken struktureras
alltså genom denna Guds-partnerroll.”

Wikströms analys av de gamla människornas intervjuberättelser kan karaktäriseras som en typ
av översättning från ett religiöst upplevelsespråk till ett rollpsykologiskt teorispråk. Som
centralt i denna analys framstår beskrivningen och tolkningen av de olika behovssituationer
som den fasväxlande människan befinner sig i liksom betydelsen av de förvärvade sociala
Guds-partnerrollerna och de från bibeln hämtade speciella Guds-partnerrollerna. Wikström
framhåller också (s 177) att en teori använd på det sätt han använder rollteorin ”begränsar
naturligtvis synfältet, men å andra sidan profilerar den, som vi sett, vissa förhållanden som
tidigare inte beaktats. Den teori jag nyttjat är alltså  inte slutgiltig.”



Om Wahlbergs studie av kristen tro i Umeå stad
Wahlberg (1988) genomförde en omfattande studie av kristen tro i Umeå i en
psykologexamensuppsats. Den centrala problemställningen gällde (s 20) ”korrelationen
mellan religiös tro och det psykosociala sammanhang som den troende människan befinner
sig i… Varierar den religiösa tron beroende på kön, ålder, samfundstillhörighet, sysselsättning
eller utbildning. Och kanske framför allt, varierar tron beroende på vilken ort och vilken
religiös tradition man kommer ifrån. I detta fall så vill jag alltså beskriva hur den kristna tron
ser ut inom Svenska Kyrkan och EFS i Umeå och vidare undersöka om den skiljer sig åt
mellan det mer konservativa Skellefteå och det mer sekulariserade Umeå trots den liknande
religiösa bakgrund som finns på de två orterna.” Som delproblem fanns också med frågor
kring innebörden av begreppet religiös tro (bl a frågan om en eller flera dimensioner) och
motiven eller drivkrafterna bakom ett religiöst engagemang (bl a förekomsten av extrinsikala
eller intrinsikala dimensioner).

Den andra delen av den centrala frågeställningen möjliggör att beteckna Wahlbergs studie
som en replikationsstudie i förhållande till avhandlingsförfattarens studie av en grupp kristna i
Skellefteåbygden. (När det gäller metoder och resultat för denna, se licentiatavhandlingen
studie 3) i avhandlingsdel II Metodutveckling nedan). Wahlbergs testbatteri är nämligen
detsamma som det som användes i Skellefteåstudien. Han gjorde dock ett intressant tillägg
med en s k Lögnskala, som försöker indikera riskerna för att undersökningsdeltagarna ska
svara socialt (kristet) önskvärt istället för att svara utifrån sina egna attityder och motiv.

Som framgått hade Wahlberg en tentativ hypotes om skillnader i kristen tro mellan de
svarande i Skellefteå och Umeå. Vid den socioreligiösa beskrivningen av områdena
framhåller Wahlberg att den pietistiska väckelsens framväxt i Skellefteåområdet har studerats
i betydligt högre grad än vad förhållandet är för Umeåbygden. I denna bakgrundsteckning
pekar han också på ett intressant samband mellan den tidigare byagemenskapen, med möten i
hemmen och bönhusen, och det nya engagemanget i församlingar och missionsföreningar i de
städer och samhällen dit människorna flyttade. I sin framställning betonar han den
gemensamma religiösa traditionsförmedlingen inom Svenska kyrkan och EFS i Västerbotten,
och han blir inte särskilt förvånad när han i resultaten finner små skillnader mellan Umeå och
Skellefteå. Som han framhåller kan eventuella skillnader mellan orterna döljas eller inte
komma till tydligt uttryck som en följd av olika urvalsförfaranden vid studierna.

Urvalet av undersökningsdeltagare gjordes dels slumpvis ur medlemsmatrikeln för EFS i
Umeå och dels genom att fyra präster i Svenska kyrkan i centrala Umeå ombads att ge namn
och adresser på ”aktiva församlingsmedlemmar över 18 år och gärna under 65 år.” (s 21). 100
personer valdes på så sätt: 81 aktiva inom kyrkan och 19 inom EFS. Efter det att testbatteriet
utsänts till dessa och efter två påminnelser erhölls svar (s 22) från 77 personer (77%
svarsfrekvens): 56 från Svenska kyrkan och 21 från EFS (åtta av de aktiva inom kyrkan var
medlemmar i EFS och fördes till den gruppen).

Av de 77 svarspersonerna var 31 män och 46 kvinnor. När det gällde civilstånd, var 51 gifta,
tre sambos, två frånskilda, 11 änka/änkling och nio ogifta. Åldersfördelningen var följande,
angivet i åldersintervallmitt och antal personer: 20 år två, 25 år två, 30 år sex, 35 år sex, 40 år
11, 45 år 12, 50 år tre, 55 år fyra, 60 år 13, 65 år nio, 70 år sju, 75 år en och 80 år en person.
Detta innebar att 20 personer var 40 år och yngre, medan 53 personer var över 40 år. Av de
sistnämnda var 12 personer över 65 år. Medelåldern för hela gruppen svarande var 50 år.



Vad gällde yrke/sysselsättning var 16 arbetare, en egen företagare, 18 pensionärer, sex
studerande och 36 valde alternativet ”annat”. Slutligen vad gällde utbildning hade nio
personer grundskola eller motsvarande, 17 personer mera än grundskola och mindre än
realskola eller motsvarande, 18 personer realskola eller motsvarande, sex personer
studentexamen eller motsvarande, 23 personer universitetsstudier eller motsvarande och fyra
personer var studerande.

En jämförelse med Skellefteågruppen visade på en del skillnader. Där svarade 59 personer
(64% svarsfrekvens), medan könsfördelningen var ungefär densamma. Medelåldern i gruppen
från Skellefteå var nära tio år lägre. I denna ingick inte heller någon person över 65 år.
Sysselsättningarna i olika yrken var i hög grad olika, bl a sammanhängande med att
personerna från Skellefteå i hög grad bodde på landet. Typ av bostad var dock ganska
likartad. Utbildningsnivån mellan grupperna skilde sig åt, vilket var föga förvånande utifrån
det förhållandet att Umeå är en utpräglad tjänstemannastad med ett utbyggt universitet.

När det gällde religiositeten i Umeå såsom den framgick av resultaten på Likertskalorna (s
39f) hade den en likadan `profil´ som i Skellefteåundersökningen. Efter normering  av
gruppmedelvärdena erhölls följande medelvärden för var och en av faktorerna: Tro 4,53,
Speciell intrinsikal skala 4,17, Församlingsengagemang 4,05, Extrinsikal: nödsituation 3,61,
Tillväxt 3,14, Quest (Sökande) 2,79, Extrinsikal: social situation 2,19, Extrinsikal:
inkonsekvens 2,01 och för den tregradiga Kunskapsskalan 2,19.

En av Wahlbergs problemställningar gällde frågan om religiositetens en- eller
flerdimensionalitet. Nedanstående tabell (s 41) kan sägas utgöra ett stöd för antagandet om
flera dimensioner, som dock är mer eller mindre beroende av varandra.

Tabell 2. Korrelationer mellan Likertfaktorerna
                            Tro  Förs.eng.  Extr.:nöd  Tillväxt Kunskap Extr.:soc  Extr.:ink  Spec.intr.
Förs. eng.          .590
Extr.:nöd           .103  -.045
Tillväxt             .510    .554         .078
Kunskap           .203    .162        -.243          .218
Extr.:soc          -.277   -.422        .312         -.103      -.244
Extr.:ink          -.608   -.332        .028         -.345      -.107       .336
Spec. intr          .782     .538        .238          .533        .061       .009          -.527
Quest               -.237   -.297        .200          .030       -.111       .455           .244       -.138

Vid tolkningen av korrelationsmatrisen framhåller Wahlberg att faktorn Tro verkar vara den
faktor som mest påverkar/mest påverkas av de andra faktorerna. Den höga korrelationen med
Speciell intrinsikal skala kan delvis förklaras med att faktorerna har två items gemensamma.
Sambandet med Tillväxt visar en överensstämmelse mellan att instämma i traditionella
trossatser och att ägna tid åt att försöka förstå vad ens kristna tro innebär. En uttalad tro tycks
också leda till en hög grad av församlingsengagemang. De negativa sambanden med de
extrinsikala faktorerna social situation och inkonsekvens talar för att tron inte i första hand
gäller ett socialt engagemang men inte heller är en inställning utan sociala konsekvenser.

Faktorn Församlingsengagemang korrelerar starkt positivt med faktorn Speciell intrinsikal
skala. Det kan tyckas förvånande att det inte föreligger en positiv korrelation med Extrinsikal:
social situation, m a o leder inte behovet av enbart social gemenskap till



församlingsengagemang. De ekonomiska förpliktelserna som följer med församlings-
engagemanget kanske också bidrar till den negativa korrelationen.

Faktorn Tillväxt har höga positiva korrelationer med såväl Speciell intrinsikal skala som Tro
och Församlingsengagemang. Det kan tolkas som en önskan att växa i tron men där inte
sökandet i sig är det viktigaste utan finnandet av en tro. Faktorn Sökande (Quest) är högt
positivt korrelerad enbart med faktorn Extrinsikal: social situation, har låga men positiva
korrelationer med de extrinsikala faktorerna inkonsekvens och nöd samt låga negativa
samband med de intrinsikala faktorerna Speciell intrinsikal skala och Tro. Resultaten är
svårtolkade, men de kan möjligen indikera att Sökandefaktorn, även om den är kopplad till
social gemenskap, i hög grad handlar om en typ av sökande som ligger på en annan nivå än
vad kyrkan kan erbjuda.

Sammanfattningsvis framhåller Wahlberg (s 42f): ”Den bild som kommer fram av
korrelationerna är att den intrinsikala tron även består av ett starkt försanthållande av de
traditionella trossatserna, en önskan att veta mer om sin tro och en hög grad av aktivitet i
församlingslivet. Den extrinsikala tron verkar vara bestående av faktorerna `extrinsikal: social
situation´ och `extrinsikal: inkonsekvens´. Faktorn `Extrinsikal: nöd´ verkar vara ganska
oberoende av dessa två inriktningar. Samma sak är det med faktorn `kunskap´.”

Efter redovisning av gruppmedelvärden för den semantiska differentialskalan och av
korrelationer mellan denna och Likertskalan pekar Wahlberg (s 47f) på några tydliga resultat
vunna med PIL-testet. Medelvärdena för de tre PIL-faktorerna blev genomgående höga:
Tillfredsställelse i tillvaron 5,60, Mening i tillvaron 5,51 och Måluppfyllelse i tillvaron 5,79.
Korrelationerna mellan faktorerna var också höga. Detta är i och för sig naturligt för
faktorerna Måluppfyllelse och Mening i tillvaron, eftersom den förra faktorn har samtliga
items gemensamma med den senare. De tre faktorerna korrelerade också högt positivt med
Likertfaktorn Tro (0,477, 0,418 och 0,508). Detta kan tolkas så, att en stark tro och en
upplevelse av närhet till Gud borgar för att man upplever tillfredsställelse med samt mål och
mening i sin tillvaro.

Skillnader mellan grupper i Umeåmaterialet prövades med användning av envägs
variansanalys och endast resultat som klarade signifikansnivån 5% eller mera rapporterades.
Vad gäller bakgrundsfaktorn aktiv i Svenska kyrkan eller EFS visade variansanalysen en
skillnad i Likertfaktorn Extrinsikal: social situation, där de aktiva i kyrkan låg signifikant
högre. För bakgrundsfaktorn ålder framkom en stark signifikant skillnad (0,1%) mellan
personer över och under 40 år i Likertfaktorn Extrinsikal: nödsituation, där de äldre fick det
högre värdet. Däremot var det ingen skillnad mellan grupperna i åldern 40 till 60 år och 60 år
och mera. Resultatet kan tolkas så att äldre personer har större behov av religionen som ett
stöd i livskriser.

När det gäller bakgrundsfaktorn kön låg kvinnornas värden signifikant (1%) högre i
Likertfaktorna Speciell intrinsikal skala och vid två bedömningsord (den tröstande Kristus
och Gud) i den semantiska differentialen. Resultaten kan tolkas så, att kvinnornas tro vid
jämförelse med männens framstår som mera relationellt normativ, emotionell och intensiv till
skillnad från männens mera instrumentella och rationella tro. När det slutligen gäller
bakgrundsfaktorn utbildning, blev det en stark signifikant (0,1%) skillnad i Likertfaktorn
Extrinsikal: nödsituation mellan personer med och utan studentexamen, där de senare erhöll
högre värden. Ett försök, enligt Wahlberg, att förstå detta resultat skulle kunna vara att säga,
att budskapet att Gud hjälper till att bära de bördor människan själv inte orkar bära å ena sidan



är viktigt och å den andra sidan är lättillgängligt. Däremot är problematiseringar av budskapet
och annat i förkunnelsen betydligt mera svårtillgängligt. En lägre utbildning skulle då kunna
tänkas samvariera med att nödaspekten (den extrinsikala nöddimensionen) får en central
betydelse för de aktuella grupperna av människor.

En av innovationerna i Wahlbergs studie var att han använde sig av en s k Lögnskala för
uppskattning av risken att svara socialt (kristet) önskvärt istället för ”sant”. Skalan kom dock
sent in bland utskicken till svarspersonerna och endast en fjärdedel av dessa fick möjlighet att
ta ställning till frågorna. Hos en fjärdedel av dessa (fyra av 17 personer) framkom resultat
som kunde misstänkas vara påverkade av faktorn Social önskvärdhet. Med tanke på det ringa
antalet svarande visar det erhållna resultatet i första hand behovet av att i kommande studier i
högre grad uppmärksamma frågan.

Jämförelsen mellan grupperna från Umeå och Skellefteå i medelvärdes- och
korrelationsresultaten genomförde Wahlberg (s 50) med hjälp av t-testningar. För gruppernas
medelvärden fann han endast fyra signifikanta skillnader: Likertfaktorerna
Församlingsengagemang och Tillväxt (1% resp 5% signifikansnivå) samt dimensionerna
Aktivitet och Speciell Värdering (5% signifikansnivå) vid bedömningsordet ”den tröstande
Kristus” i den semantiska differentialskalan. Umeågruppen hade genomgående högre
medelvärden, och resultatet kan tolkas som att Umeågruppen visade en mera motivpräglad tro
och en högre grad av religiöst engagemang i de nämnda faktorerna/dimensionerna. Med tanke
på alla övriga medelvärdesjämförelser, som inte visade några signifikanta skillnader, måste
slutsatsen av jämförelserna bli att det inte föreligger några egentliga skillnader mellan orterna.

Om detta gäller medelvärdena, framkom det däremot skillnader mellan orterna vad gällde
korrelationerna mellan faktorerna och dimensionerna, dock nästan enbart lägen där den
semantiska differentialens dimensioner var inblandade. När Wahlberg satte minst 0,300 som
minimigräns för att identifiera korrelationsskillnader mellan orterna fann han endast en
skillnad för Likertskalorna, nämligen sambandet mellan Sökandefaktorn (Quest) och  faktorn
Extrinsikal: social situation (Umeågruppen erhöll det högre värdet). I återstående 29
identifierade korrelationsskillnader var olika differentialdimensioner inblandade.

Mot bakgrund av uppdelningen av grupperna utifrån de nämnda korrelationerna (och deras
medelvärden) ställer Wahlberg (s 53f) frågan vad som utmärker den kristna tron i Umeå i
ljuset av hans undersökning. Han menar sig då finna två huvudinriktningar, som i hög grad
överensstämmer med de två orienteringarna intrinsikal och extrinsikal: ”Den intrinsikala tron
består, förutom av den speciella intrinsikala faktorn, även av faktorn tillväxt som i sig kan
räknas som intrinsikal. I denna inriktning så ingår även att man ligger högt på faktorn tro och
att man är aktiv i församlingen… Dessa faktorer ligger även högt i förhållande till de övriga
faktorerna och kan väl sägas representera den huvudsakliga trosinriktningen i Umeå.

Den extrinsikala inriktningen består av faktorerna extrinsikal: social situation och extrinsikal:
inkonsekvens. Denna inriktning ligger å andra sidan ganska lågt och är följaktligen inte så
representativ för religiositeten i Umeå. Faktorn extrinsikal: nöd är relativt oberoende av bägge
sidorna … Dock ligger den jämförelsevis ganska högt. Detta faktum innebär att ett av
motiven att söka sig till kyrkan är att få hjälp i sin personliga livskris. Det verkar i det sam-
manhanget inte ha någon betydelse hur ens tro ser ut i övrigt. Faktorn sökande är även den re-
lativt oberoende av de övriga faktorerna. Dock ligger den närmare den extrinsikala tron vilket
förvånar mig i väldigt hög grad då den på intet vis borde handla om att man är religiös p.g.a.
de sociala fördelarna och inte heller att den borde vara en tro utan sociala konsekvenser.”



DEL II
Metodutveckling

I denna avhandlingsdel presenterar jag resultat från metodprövningar, som jag tidigare har
utfört och vilkas resultat jag har använt i samband med studien av de psykoterapisökande
personerna. De har publicerats i form av artiklar och en licentiatavhandling i
religionspsykologi. Utöver metodprövningar och en provundersökning med patienter handlar
det om tillskapandet av referensgruppsmaterial. De personer från Skellefteå-trakten som jag
studerade ger tillsammans med Wahlbergs studie av personer från Umeå-området en
referensgrupp om sammanlagt 136 personer. Jag refererar de avsnitt som har direkt relevans
för studien av de psykoterapisökande.

I den första artikeln (1978) redovisade jag faktoranalyser av en Likertskala och en semantisk
differential rörande religiösa attityder. Avsikten med studien var att utforma ett
religionspsykologiskt testinstrument (en s k psykologisk skala), som operationaliserar
religiositet  som ett flerdimensionellt psykologiskt fenomen och som kan användas i mera
allmänt inriktade studier, i detta fall främst vid tillskapandet av normal- eller
referensgruppsdata. Undersökningen hade därför karaktären av metodstudie med innebörden
att klarlägga faktorstrukturen (optimalt antal faktorer och deras innehåll) hos skalan. Den
gällde också enskilda items tillhörighet till och grad av betydelse (s k laddning) för respektive
faktorer. I ett läge där testinstrumentet har ett liknande innehåll som andra internationellt
etablerade instrument, är det möjligt att anställa jämförelser mellan å ena sidan internationella
studier och å andra sidan resultat vunna med det egna testinstrumentet. Arbetet med skalan
har därför utgått från två kända och empiriskt väl underbyggda skalor, som har utvecklats i
USA. I och med att arbetet med den svenska skalan har skett med denna uppläggning, har den
samtidigt fått karaktären av en replikationsstudie.

Det ena amerikanska testintrumentet utformades av M.B. King & R.A. Hunt (1972a och
1972b). Detta arbete baserades främst på C.Y. Glocks typologi över fem typer av religiösa
beteenden, nämligen en upplevelse-, en ideologisk, en rituell, en intellektuell och en
konsekvens-dimension. De använde sig också av G.W. Allports indelning i intrinsikal
religiositet och extrinsikal religiositet samt av en mindre känd religiositetstypologi av G.E.
Lenski (”devotionalism”, ”associational”, ”communal involvement”). Deras formulär bestod
av hela 132 items, varav 10 utgjorde ”valideringsitems” hämtade från PIL-testet. King &
Hunts faktoranalys resulterade i 10 skalor, varav sex handlade om olika aspekter av religiöst
beteende i Glock & Starks mening och de fyra återstående snarare om olika orienteringar till
religion än religiösa beteendedimensioner.

Det andra amerikanska testinstrumentet utformades av Dean R. Hoge (1972). Denne utgick i
sin studie från Allports nyssnämnda typologi. Hans undersökning var primärt ett försök till
validering av en skala, som skulle mäta, även på ett reliabelt sätt, en intrinsikal religiös
orientering. Han diskuterade också vilka sidor av människans personlighet som Allports
typologi berörde mest och slog fast (i likhet med Hunt & King, 1971), ”that the component
Allport stressed most strongly after 1966 was religion as ultimate versus religion as
instrumental in the individual’s motivation system” (1972, p 370). Vid valideringsstudien tog
han kontakt med ett antal pastorer i olika församlingar och bad dem att välja ut personer, vilka
enligt deras bedömning var extremer i kontinuumet intrinsikal - extrinsikal religiositet.
Därefter skickade han ut ett formulär om 30 items till de ”identifierade” personerna som
samtliga var vuxna och medlemmar i protestantiska kyrkor. Av dessa var 21 ”intrinsiker” och
21 ”extrinsiker”. Vid databehandlingen beräknade Hoge korrelationen mellan svaren på



frågorna och pastorernas skattningar, tog fram mått på enkätformulärets reliabilitet samt
beräknade item-item och item-skala korrelationer. Han genomförde även en faktoranalys, vars
resultat dock rapporterades endast parentetiskt. Slutligen konstruerade Hoge ”den bästa
skalan” utifrån kriterierna högsta möjliga validitet, reliabilitet och korrelationer. Den bestod
av 10 items och dess korrelation med pastorernas skattningar var .585. Denna skala
benämndes ”The Intrinsic Religious Motivation Scale”.

Vid konstruktionen av den svenska skalan valde jag 34 items från King & Hunts
undersökning. Denna rapporterade 59 framträdande (salient) items men innehöll items som
ingick i Hoges formulär och items som enligt min bedömning var omöjliga att tillämpa på
svenska förhållanden. Däremot fick Hoges samtliga 30 items ingå. Dessutom formulerades tre
nya items, som på ett speciellt sätt skulle spegla viktiga former av svensk
församlingsaktivitet. Enkätformuläret innehöll således 67 items. Detta besvarades av 240
studenter, de flesta i åldern 19 till 25 år. Studenterna läste grundkursen i religionskunskap vid
Uppsala universitet och på en särskild fråga karaktäriserade samtliga sig som kristna eller
kristna med vissa reservationer.

Faktoranalysen genomfördes enligt den gemensamma faktoranalysmodellen och varimax-
rotering utfördes. Som kommunalitetsskattningar användes de kvadrerade multipla
korrelationerna. Efter det att gängse kriterier för extraktion av faktorer ur korrelationsmatrisen
tillämpats, beslöts att extrahera och rotera sju faktorer. Den roterade faktormatrisen och de
items som var mest framträdande i var och en av faktorerna redovisas i artikeln. Nedan anges
inom parentes antalet framträdande items för varje faktor. Faktorerna benämndes och
beskrevs enligt följande:

Faktor 1 Tro (18 items). Den liknade King & Hunts faktorer Creedal Assent och
Devotionalism  samt Hoges Intrinsic Religious Motivation Scale. Sex av sju items i Creedal
Assent var framträdande i faktorn Tro liksom fyra av fem items från faktorn Devotionalism.
Av tio items från Hoges skala var fem framträdande. Faktorn Tro tycks vara en blandning av
kognitiva försanthållanden rörande traditionella trossatser, upplevelse av närhet till Gud i
bönesituationer och en motivation att omsätta den egna tron i vardagssituationer.

Faktor 2 Församlingsengagemang (11 items). Faktorn hade stora likheter med King
& Hunts Congregational Involvement med delfaktorerna Church Attendance, Organizational
Activity och Financial Support. De tre nykonstruerade frågorna om hur ofta man besökte en
församlings-/ungdomsafton, hur ofta man gav pengar till kyrkans missionsarbete i andra
länder och hur ofta man deltog i kyrkliga penninginsamlingar (t ex Lutherhjälpen) föll ut i
denna faktor.

Faktor 3 Extrinsikal: nödsituation (5 items). I anslutning till Allports terminologi
kunde man här tala om en extrinsikal faktor, där det religiösa engagemanget i första hand
användes som ett stöd för att hålla samman en konfliktfylld personlighet eller en hjälp att
klara en personlig kris.

Faktor 4 Tillväxt (8 items). Denna faktor hade många likheter med King & Hunts
faktorer: Salience: Behavior och Growth and Striving. Den tycktes också mera uttrycka en
orientering till religionen än ge en beskrivning av en typ av religiöst beteende. En skillnad
mot King & Hunts faktorer var, att items i den svenska undersökningen inte tycktes uttrycka
otillfredsställelse med det nuvarande religiösa tillståndet hos individen utan främst handla om
ett upplevt behov av att söka, utvecklas och växa.



Faktor 5 Kunskap (4 items). I det mesta överensstämde den med King & Hunts
Knowledge factor. I faktorn Kunskap framträdde endast 4 items och faktorladdningarna hos
dessa var svaga.

Faktor 6 Extrinsikal: social situation (4 items) och Faktorn 7 Extrinsikal:
inkonsekvens (4 items) var små faktorer och faktorladdningarna var svaga, speciellt vad
gällde faktor 6. Båda faktorerna var extrinsikala faktorer i Allports terminologi, eftersom de
innebar att man använde medlemskapet i kyrkan i första hand för sociala syften som att bli
bekant med ”rätt” människor, bli accepterad i samhället eller göra ekonomiska vinster.
Annorlunda uttryckt kunde faktor 6 sägas innebära en typ av social aktivitet istället för ett
religiöst engagemang och faktor 7 en typ av tro utan sociala, praktiska konsekvenser.

Den andra studien som redovisades i artikeln gällde en semantisk differential, som Thorleif
Pettersson och jag (1974) konstruerade med tanke på svenska förhållanden och vilkens
egenskaper vi undersökte med hjälp av faktoranalys. Senare utförde jag ett stort antal
korrelationsanalyser för att klarlägga om differentialen kunde tänkas fånga in delvis andra
komponenter i religiösa attityder än den nyss redovisade Likertskalan, speciellt emotiva
sådana. Resultaten från dessa valideringar berör jag i nästa avsnitt om min
licentiatavhandling.
  

Licentiatavhandlingen (1988) bestod av tre studier. Den första var en provundersökning och
den utgjorde första fasen av ett planerat projekt rörande ”religiositet/livsåskådning – psykiska
störningar”, vad gällde gruppen ”aktiva kristna”. Syftet angavs som a) Ge ett
kunskapsunderlag för bedömning av hur den planerade undersökningen kan tänkas fungera
när det gäller uppläggning och undersökningsmetoder och därmed ge ett underlag för förslag
till förbättringar, b) Ge en möjlighet att försöka identifiera tendenser i materialet, vilka kan
förebåda undersökningens slutgiltiga resultat. Patientundersökningen etikprövades före
igångsättandet av den.

Försökspersonerna utgjordes av sex patienter, som hade sökt psykiatrisk vård vid Psykiatriska
kliniken i Skellefteå. De genomgick den nedan beskrivna semistrukturerade, fria intervjun
samt besvarade ett testbatteri bestående av en semantisk differential och en Likertskala
(samma som i den förstnämnda artikeln ovan), PIL-testet (avseende att mäta upplevelsen av
tillfredsställelse och mening i tillvaron, beskrivs utförligare nedan) samt SCL-90, som är ett
symtombaserat psykiatriskt frågeformulär där de nio dimensionerna benämns Somatisering,
Tvångstankar, Interpersonell känslighet, Depression, Ångest, Aggressivitet, Fobisk ångest,
Paranoida föreställningar och Psykotism. Intervjuerna och testningarna genomfördes av två
psykologer vid kliniken. Vid tolkningen av intervjuerna användes ett speciellt utarbetat
bedömningsschema. En medbedömare engagerades. Metodanvändningen i samband med
provundersökningen skedde mot bakgrund av de validitets- och reliabilitetsprövningar som
redovisas nedan under den andra och tredje studien.

Resultaten redovisades individuellt för varje individ. De bestod av intervjuarnas skattningar
direkt efter intervjuerna utgående från ett antal bedömningsfrågor, de två bedömarnas (min
och medbedömare) skattningar utgående från ett bedömningsschema, en ”global tolkning” av
intervjuernas innehåll (utförd av mig) samt profildiagram avseende positionerna i de olika
dimensionerna och faktorerna i testbatteriet mot bakgrund av en jämförelsegrupps värden i
samma testbatteri (redovisade i den tredje studien nedan). Intervjusvaren jämfördes med
svaren från sex personer ingående i jämförelsegruppen (redovisade i den tredje studien
nedan).



Resultaten av provundersökningen, som alltså omfattade sex patienter varav endast fyra
besvarade testbatteriet, tolkades med stor försiktighet. Resultaten i Likertskalan visade liten
överensstämmelse med i tidigare studier påvisade samband mellan religiositet och mental
ohälsa, medan resultaten i PIL-testet gick i förväntad riktning. Försöken att med
intervjumetod identifiera indikatorer på ”omedveten religion” och att belägga psykiska
försvarsmekanismers inverkan på Gudsupplevelse och religiöst engagemang föreföll fruktlösa
och som en följd av detta kräva någon annan typ av undersökningsmetodik. Avslutningsvis
diskuterades även andra förbättringar av den slutgiltiga undersökningen.

Syftet med den andra studien inom ramen för licentiatavhandlingen var att pröva den av
Pettersson och mig (1974) tidigare faktoranalyserade semantiska differentialens validitets-
och reliabilitetsegenskaper. Validitetsprövningen skedde genom att korrelera dimensionerna i
den semantiska differentialen med faktorerna i Likertskalan. Utifrån två items ingående i
faktorn Tro och fyra items ingående i Hoges (1972) Intrinsic Religious Motivation Scale hade
jag utöver de sju beskrivna faktorerna bildat en åttonde Likertfaktor benämnd Speciell
intrinsikal skala.

Resultaten av validitets- och reliabilitetsprövningarna inom denna studie var otydliga och
svårtolkade. Det gällde också för motsvarande metodprövningar vid den tredje studien inom
ramen för licentiatavhandlingen. Som en följd av detta beslöt jag att inte använda den aktuella
semantiska differentialen vid undersökningen av de psykoterapisökande personerna.

Från den tredje studien inom ramen för min licentiatavhandling återger och diskuterar jag
data från en grupp kristna i Skellefteåbygden. Syftet med denna del av studien var följande: a)
Genomföra en ”kvalitativ validering” av främst Likertskalan, varvid sex försökspersoners
resultat i testbatteriet skulle jämföras med deras intervjusvar, b) Med användning av test- och
intervjumetod studera en grupp kristna i Skellefteåbygden, vilken i egenskap av
jämförelsegrupp skulle kunna användas vid ett klinisk-religionspsykologiskt studium av en
patientgrupps religiösa tro och engagemang samt upplevelse av tillfredsställelse och mening i
tillvaron, c) Anknyta till och om möjligt föra vidare ett påbörjat psykologiskt studium av
fromhetslivet i Skellefteåbygden.

I linje med syftet att tillskapa referensgruppsmaterial låg ambitionen att redovisa ”religiösa
testdata” (främst medelvärden) från Skellefteågruppen. När det gällde det påbörjade
psykologiska studiet av fromheten i Skellefteåbygden, se Wikström (1975) och referatet av
dennes avhandling i slutet av min avhandlingsdel I. Som försökspersoner deltog 59 ”aktiva
kristna” i åldern 14-65 år, boende inom ett distrikt av Skellefteå landsförsamling
(Mobackendistriktet). Detta distrikt utgör en s k samarbetskyrka mellan Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Svenska kyrkan. Sex av de 59 personerna genomgick en
”semistrukturerad, fri” intervju, med följande huvudfrågor (som följdes av mera avgränsade
delfrågor): ”Jag skulle vilja att Du berättade om vad Din tro betyder för dig”, ”Hur har du
kommit fram till din religiösa tro”, ”Vilket samfund har Du kontakt med”, ”Jag vill gå över
till frågan hur Du upplever Gud”, ”Finns det texter i Bibeln som Du ofta kommer tillbaka till
och som betyder mycket för dig” (samma fråga för psalmer och sånger),  ”Hur ser Du på Din
religiösa tro när Du har det svårt i Ditt liv” och ”Hur ser Du på Din religiösa tro när Du mår
bra i Ditt liv”. Jag hade utvecklat ett speciellt skattningsschema för tolkningen av
intervjuerna. Denna skattning utfördes inte av mig utan av en annan person.



Testbatteriet inleddes med bakgrundsuppgifter om kön, civilstånd, yrke, utbildning, bostad
och hushållets sammanlagda inkomst. Likertskalan hade samma innehåll som i den första
studien, dvs förutom de i den andra studien nämnda åtta faktorerna ingick sex items som i
studier av Batson & Ventis (1982, pp 152-161) visat sig mäta en ”sökande-” eller ”quest-
faktor”, som avser att spegla komplexitet, tvivel och ett tentativt drag i tron. Därmed
omfattade Likertskalan nio faktorer. Antalet items hade också reducerats inom faktor 1 till
nio, faktor 2 till nio och faktor 4 till sex.

Därefter följde Purpose in Life (PIL-testet), utvecklat av Crumbaugh & Maholick (1969) och
avsett att operationalisera Frankls meningsteori, bestående av två delar: en typ av Likertskala
omfattande 20 items och en projektiv del bestående av 13 ofullbordade meningar. Vid urvalet
av items ingående i PIL-testets Likertfaktorer tog jag hjälp av två kanadensiska faktoranalyser
utförda av Reeker & Cousins (1979) och Dufton & Perlman (1986). I båda studierna utgjordes
försökspersonerna av studenter. Om man jämför de två faktoranalyserna, finner man stora
likheter i den första faktorn trots att den i den förstnämnda studien benämns ”Purpose in Life”
och i den sistnämnda ”Life satisfaction”. Av tio ”ankaritems” (speciellt framträdande
påståenden) är hela sju gemensamma. Den andra faktorn (Life purpose) i Dufton & Perlman
har i den första studien blivit två faktorer benämnda ”Goal Achievement” och ”Contentedness
with Life”. Av 10 ankaritems i dessa faktorer motsvarade sju de items som ingick i ”Life
purpose” enligt Dufton & Perlman. Utifrån dessa resultat och med tanke på en del skillnader i
försökspersonernas religiösa orienteringar beslöt jag att lägga större vikt vid Dufton &
Perlmans studie. Slutresultatet blev följande tre faktorer med benämningarna:
”Tillfredsställelse i tillvaron” (7 items), ”Mening i tillvaron” (7 items) och ”Måluppfyllelse i
tillvaron” (5 items vilka samtliga också ingår i meningsfaktorn).

Rekryteringen av undersökningsdeltagarna skedde med hjälp av dels medlemsförteckningar
(EFS:arna) och dels personer i funktionärsställning vid distriktskyrkan. En dryg månad efter
utskicket av testformulären till 83 personer sändes ett påminnelsebrev till dem som ännu inte
svarat. Till slut visade det sig bli hela 30 personer (36%), som inte besvarade formulären. Vid
bortfallsanalysen gick det att få kontakt med 18 personer. De vanligaste anledningarna var
svar som ”tar så lång tid, därför att det är så många frågor” och ”har ont om tid, har så mycket
att göra”. En del tyckte att ”frågorna var för invecklade”. Någon angav som skäl att kod-
numret på formulären bröt mot anonymiteten. Analysen visade också att bortfallet var betyd-
ligt större i gruppen ”kyrkliga” (aktiva medlemmar i Svenska kyrkan) än i gruppen EFS:are.

Undersökningsgruppen kom alltså att omfatta 53 personer, som besvarade enbart testbatteriet,
och sex personer som även genomgick intervjuerna. För dessa 59 personer var medelåldern 40
år och könsfördelningen 25 män (43%) och 34 kvinnor (57%). 48 personer (81%) var
medlemmar i EFS och 11 (19%) enbart ”kyrkliga”. När det gällde andra bakgrundsuppgifter,
kan det nämnas att 73% var gifta, medan fyra procent vardera var sammanboende och
änka/änkling samt 20% ogifta. 44% var tjänstemän, 29% arbetare, fem procent vardera
pensionär och studerande och slutligen några procent vardera lantbrukare och andra
företagare.

Vad gällde utbildning hade nio procent studentexamen, fem procent studerade fortfarande på
heltid och resten nästan jämnt fördelade (22%) på vart och ett av alternativen högskola med
examen, realexamen, mindre än realexamen och folkskola/ grundskola. När det gällde bostad,
ägde drygt hälften (56%) radhus/villa, 22% ägde/ hyrde gård eller jordbruksfastighet, sju
procent hade insatslägenhet, sju procent hyrde lägenhet och nio procent var inneboende.



Slutligen vad gällde hushållets sammanlagda inkomst före skatt låg majoriteten av de
svarande i områdena över medelinkomst och medelinkomst.

Om man ser till Skellefteågruppens resultat mot bakgrund av studentgruppens värden (den
andra studien inom ramen för licentiatavhandlingen), kan dessa sammanfattas på följande sätt:
Skellefteågruppen visade mera av ”intensiv tro”. I studentgruppens värden fanns det
emellertid en större variation. Resultatet kunde också uttolkas så, att Skellefteågruppen var
mera homogen. Vidare kunde man anta, att studentgruppens tro präglades i högre grad av
kognitivt försanthållande medan Skellefteågruppens tro präglades i högre grad av
behovsorientering.

De sex intervjupersonernas resultat redovisades för var och en av dem individuellt. Syftet med
intervjuerna med dem var att möjliggöra ett slags ”kvalitativ validering” av främst
Likertskalans faktorer erhållna genom den tidigare utförda faktoranalysen. En önskan var
också att se hur intervjun, främst intervjuguiden och den oberoende bedömarens
bedömningsschema, fungerade vid undersökningen av en icke-klinisk grupp. Den oberoende
bedömarens uppgift var att ta ställning till intervjumaterialet utifrån mina korta beskrivningar
av innebörden av de nio Likertfaktorerna. Därefter skulle han försöka avgöra om
intervjupersonen låg ”högt”, ”lågt”, ”i mellanläge” eller ”ingenstans” i faktorn ”Tro” o s v
utifrån en av mig uppgjord poängsättning. Med utgångspunkt i dessa subjektiva regler och
bedömningar blev resultatet att i 26 av 43 möjliga fall (60%) överensstämde bilden i de två
typerna av datainsamlingsmetoder.

Vid undersökningen av Likertskalans och PIL-testets reliabilitetsegenskaper, erhölls följande
reliabilitetskoefficienter (enligt Winers metod):

Reliabilitetskoefficienter för Likertskalan
Faktor 1 Tro                                                           0.92
Faktor 2 Församlingsengagemang                         0.83
Faktor 3 Extrinsikal: nödsituation                         0.61
Faktor 4 Tillväxt                                                    0.79
Faktor 5 Kunskap                                                  0.14
Faktor 6 Extrinsikal: social situation                     0.52
Faktor 7 Extrinsikal: inkonsekvens                       0.65
Faktor 8 Speciell intrinsikal skala                         0.86
Faktor 9 Sökande                                                   0.20

Reliabilitetskoefficienter för PIL-testet
PIL-faktor 1                                                0.74
PIL-faktor 2                                                0.72
PIL-faktor 3                                                0.67

Reliabilitetskoefficienterna för Likertskalan blev lägre i Skellefteåstudien än i
studentundersökningen utom vad gällde för två extrinsikala faktorer i Likertskalan.
Reliabilitetskoefficienterna för Likertskalans två faktorer 5 Kunskap och 9 Sökande förefaller
vara mycket låga. Orsak till detta torde vara i Kunskapsfaktorns fall att den innehåller endast
ett starkt framträdande item. När det gäller Sökandefaktorn, kan orsaken vara densamma.
Som framgått av den tidigare redogörelsen har  items, som ingår i denna faktor, ännu inte
genomgått någon faktoranalys utifrån svenskt material.



Vid t-testningen av medelvärdesskillnaderna mellan grupper bildade utifrån
bakgrundsuppgifterna framkom få betydelsefulla skillnader. Nämnas kan dock EFS-arnas
högre medelvärde i faktorn Tillväxt, personers över 40 år och personers med folkskola högre
värde i Extrinsikal: nödsituation. Vidare lantbrukares lägre medelvärde i PIL-faktorn Mening
i tillvaron, hyrlägenhetsboendes lägre medelvärde i faktorn Tro liksom
insatslägenhetsboendes lägre medelvärde i faktorn Extrinsikal: nödsituation.

I syfte att möjliggöra ytterligare jämförelser återges data från Skellefteågruppen avseende
medelvärden, standardavvikelser samt lägsta och högsta poäng som någon individ fått vid
besvarandet av Likertskalan och PIL-testet:

Variabel        N    Medelvärde     Standardavvikelse  Minimum       Maximum
Tro                 55   41.07                 5.98                          12.00               45.00
Församlings-
engagemang  51   33.31                 5.45                           19.00               43.00
Extrinsikal:
nödsituation  51   17.53                 3.84                           10.00               24.00
Tillväxt         58   17.38                 3.64                           12.00               26.00
Kunskap        57  10.74                 0.88                             7.00               12.00
Extrinsikal:
social situa-
tion                55    8.47                 2.66                             5.00               17.00
Extrinsikal:
inkonse-
kvens             57    8.47                 3.16                             4.00               17.00
Spec. intrin-
sikal skala     56   25.07                 4.19                             9.00               30.00
Sökande        51   16.55                 2.96                             6.00               21.00
PIL 1             58   39.88                 3.84                           29.00               49.00
PIL 2             59   39.22                 4.24                           22.00               47.00
PIL 3             59   29.05                 2.73                           20.00               34.00

För att underlätta jämförelser med enskilda försökspersoners svar i skalorna, t ex genom att
låta jämförelsegruppens medelvärden utgöra ”baslinje”, har medelvärdena omräknats med
hänsyn till antal items inom varje faktor. De omräknade medelvärdena för Skellefteågruppen
blev följande:

Tro 4,56; Församlingsengagemang 3,70; Extrinsikal: nödsituation 3,51; Tillväxt 2,90;
Kunskap 2,68; Extrinsikal: social situation 2,12; Extrinsikal: inkonsekvens 2,12; Speciell
intrinsikal skala 4,17; Sökande 2,76; PIL 1 5,70; PIL 2 5,60 och PIL 3 5,81.

Min andra artikel (1996a) gällde två fallstudier av ”förlust av tro” i samband med depression.
Dessa intensiva fallstudier av två kvinnliga patienter var ett försök att bättre förstå
upplevelsen av ”förlust av tron” i samband med att de befann sig i en djup depressionsperiod.
De två kvinnorna ingick i den grupp om sex patienter, vars resultat jag i korthet redovisade
under den första studien, ingående i min licentiatavhandling i religionspsykologi. Den nu
aktuella artikeln är resultatet av en fördjupad analys av dessa två personers intervjusvar och
testresultat. Med ”förlust av tron” avses den troligen ganska vanliga upplevelsen hos troende
kristna människor, som lider av en klinisk depression, att när de är i den djupaste fasen av sin
depression de förlorar upplevelsen av kontakt med Gud eller de upplever att Guds närvaro



helt eller delvis har upphört. Upplevelsen ifråga kan vara mycket smärtsam, och den kan i sin
tur fördjupa och försvåra det depressiva tillståndet. Frågan om hur vanlig upplevelsen av
förlust av tron är hos religiösa människor är svår att besvara i nuvarande kunskapsläge. Ett
försök till beräkning utifrån Gunter Holes (1977) omfattande studie av tyska deprimerade,
religiösa patienter ledde mig fram till uppskattningen att mellan en femtedel och en tredjedel
av hans patienter led av sådana problem. De två kvinnornas upplevelser och livssituation är
intressanta att jämföra med de psykoterapisökande personernas såsom dessa framgår av
avhandlingsdel III.

Med studien hade jag följande tre målsättningar: 1) Att erhålla varierade och omfattande data
genom att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder; 2) Att finna ett sätt att förbättra
fallstudiemetoden genom att använda kvantitativa metoder, vilka skulle göra det möjligt att
jämföra depressiva individers resultat med referensgruppers resultat och därigenom etablera
en form av referenspunkt utanför undersöknings- eller behandlingsrummet; 3) Att diskutera
den egna typen av fallstudie utifrån frågor kring teoretisk och empirisk validitet.

Fallstudie 1
Av intervjumaterialet framgår att denna kvinna är omkring 50 år gammal och att hon är en
aktiv medlem i Svenska kyrkan. Hon har vuxit upp i en kristen familj men betonar att hon
blivit kristen av egen vilja. Under de senaste sex månaderna har hon haft sin andra depression.
Hon beskriver den som djup och den har lett till att hon kontaktat den psykiatriska kliniken.
Hon berättar att hon haft vad hon kallar diskussioner med Gud, men att hon nu bestämt sig för
att låta sina grubblerier vara till dess att hon kommit ur depressionen. Gud är barmhärtig nog
att acceptera detta.  Hon känner också till människor som fastnat i religiösa grubblerier och
som haft det ”otroligt jobbigt”. Det som hon nämner som religiösa grubblerier har att göra
med hennes relationer till familjen och vännerna. När hon är djupt deprimerad, har hon en
känsla av att hon klarar av relationen till sin familj, sina vänner och medmänniskor på ett
dåligt sätt. Om hon då drar in Gud i sitt enligt henne dåliga fungerande, riskerar hon att känna
sig syndig och få skuldkänslor.

När min informant får i uppgift att beskriva Gud, säger hon att han inte enbart är en ”snäll
gammal farbror”. Han är också krävande, eftersom han säger att du ska älska honom och din
nästa som dig själv. Och i Bibeln säger han att du måste göra detta oavsett om du vill eller
inte. När hon ombeds att beskriva sin mor, säger hon att änglar inte finns på jorden och inte
helgon heller men att modern kom ”så nära detta som jag kan tänka mig”. Hon hade en ”inre
styrka” som farmodern och en faster också hade. Om sin far berättar hon enbart att han var
troende.

När det gäller de kvantitativa måtten, visar SCL-90 att hon, i jämförelse med en amerikansk
normalgrupp, ligger högst i dimensionerna Tvångstankar och Depression, följt av
Somatisering, Interpersonell känslighet, Ångest och Paranoida föreställningar. Jämfört med en
patientgrupp har hon värden över genomsnittet enbart i Somatisering och Tvångstankar. I
PIL-testet har hon lägre värden än jämförelsegruppen från Skellefteåbygden i alla tre
faktorerna och lägst i Måluppfyllelse i tillvaron, följt av Tillfredsställelse och Mening i
tillvaron. I jämförelse med samma grupp har hon i Likertskalan högsta värdet i faktorn
Extrinsikal: nödsituation, följt av Extrinsikal: inkonsekvens, Sökande, Extrinsikal: social
situation och Speciell intrinsikal skala, vilka samtliga värden ligger över genomsnittet.



Fallstudie 2
Av intervjun framgår att denna kvinna är c:a 40 år gammal och en aktiv medlem i en
Pingstförsamling. I 18-årsåldern försökte hon lämna församlingen men upplevde att ”jag
klarar inte av ett liv utan Gud”, varför hon gick tillbaka. Hennes mor var också medlem i
samma församling.

Det är inte möjligt att utifrån intervjun avgöra hur många depressionsperioder min informant
tidigare drabbats av, men hon har nu kontaktat den psykiatriska kliniken. Det framgår att hon
har påbörjat en psykoterapeutisk behandling hos en psykolog och att hon använder
antidepressiv medicin. Under intervjun berättar hon också om sin första depression, vilken
troligen inträffade för många år sedan. När hon var inne i den, upplevde hon ”att Gud hade
övergivit mig, alltså det var precis som om han var försvunnen, han var borta”. Hon berättar
också att det nu är på liknande sätt att känslorna av övergivenhet har återkommit. Det finns
dock en stor skillnad mot förr, eftersom hon nu vet att Gud existerar och vet från tidigare
liknande situationer att när hon tillfrisknar från depressionen kommer hon att känna som
vanligt. Hon berättar också att när hon befann sig i sin första depression, upplevde hon ett
verkligt bönesvar från Gud. Det var en svår natt, när hennes man var bortrest långt bort i
affärer och hon bad om Guds hjälp. Hennes vuxne son kom då till henne och gav henne
verklig tröst. Hon säger att han var som en psykolog och satt och ”lyssnade och lyssnade och
lyssnade”.

På frågan om vad hennes tro på Gud betyder för henne, svarar hon att den är mycket viktig:
något hon behöver och som ger henne trygghet. Hon tror också att hennes Gud är mera
generös och icke-dömande än de flesta medkristnas. Gud är liksom en ”far”, ”en
fadersgestalt”, som håller hennes händer och hjälper henne igenom svårigheterna. Det finns
dock också en annan sida i hennes gudsbild. När hon ser andra människor lida och speciellt
om det är barn som misshandlas av sina föräldrar, känner hon behov av att anklaga Gud och
säga ”vad är du för en som sitter där uppe och du gör ingenting åt det där, de här oskyldiga
som lider”. Ibland tänker hon på Noa och syndafloden, och att det var Noa och hans familj
som räddades och att på det sättet byggdes människosläktet upp igen. Hon kan då tycka: ”jaa,
varför inte utplåna alla, så har inte människan behövt finnas längre och behövt lida och ha det
jobbigt och svårt”.

När min informant ombeds att beskriva sin far, säger hon att han inte var troende men att han
var ”en väldigt fin pappa” och ”den finaste människa jag träffat. Hon utbrister: ”… pappa, det
var mitt allt, alltså!… Han har aldrig gjort mig besviken, och vet du, det är stora ord, eller
hur?”. Och hon tillägger: ”Jag tror det är därför jag har en så generös Gud också”.
Beskrivningen av modern har dock ett helt motsatt innehåll. Hon var nämligen mycket
dominerande, och hon krävde att allting skulle vara perfekt. Som exempel nämner min
informant att hon älskade musik och att läsa böcker, t ex indianböcker. I moderns ögon var
det dock synd om det inte handlade om kristen musik och kristna böcker. Modern gav henne
skuldkänslor, och vid frågan om dessa gällde Gud eller modern svarar hon ”båda”. Hon ger
också uttryck för att hon är olycklig över att inte kunna älska sin mor som en dotter borde
göra. När hon nu lider av depression, aktualiseras dessa upplevelser för henne. Men när hon
blir frisk tränger hon bort dem. Hon säger också att hon inte är bitter och arg mot någon, och
hon vet att hennes mor gjorde ”sitt bästa”. Däremot är hon bitter mot ”systemet”, som lärde
att allt som var skönt och trevligt var synd och som har gett henne ”miljöskador”.

När det gäller de kvantitativa måtten, är baslinjerna (i profilerna) och referensgruppen
desamma som i fallstudie 1. I SCL-90 får min informant, i förhållande till normalgruppen,



tämligen höga poäng i dimensionerna Tvångstankar, Paranoida föreställningar och
Interpersonell känslighet. I resten av dimensionerna ligger värdena nära baslinjen. Vid
jämförelsen med patientgruppen framkommer i stort samma mönster men med den skillnaden
att samtliga värden ligger under baslinjen. I PIL-testet ligger värdena i faktorn
Tillfredsställelse i tillvaron klart lägre än i de två andra, och i Likertskalan får hon högre
poäng enbart i faktorn Extrinsikal: inkonsekvens. Hennes lägsta poäng framträder i faktorerna
Extrinsikal: nödsituation, Sökande, Speciell intrinsikal skala och Extrinsikal: social situation.

Av intervjuerna framgick att båda patienterna beskrev sina föräldrar i ”svart och vitt”: helgon,
den bästa och finaste människan, dominerande, krävande och dömande. Dessa kraftiga uttryck
kan möjligen vara resultatet av försvarsmekanismer som affektisolering, reaktionsbildning,
förnekande, splitting och projektiv identifikation. Sådana försvar är utförligt beskrivna och
diskuterade i psykoanalytisk litteratur. En kollega och jag gjorde ett försök att bedöma
användningen av och uttryck för sådana försvarsmekanismer utifrån svaren i
intervjumaterialet. Tillförlitligheten i dessa bedömningar framstod dock som mycket låg och
talade för användningen av projektiva test, exempelvis Defense Mechanism Test (DMT), i de
fortsatta studierna.

Likheter och skillnader i beskrivningar av Gud å ena sidan och föräldrar och andra viktiga
personer å den andra var speciellt intressanta i ett objektrelationsteoretiskt perspektiv. Här
visade det sig att intervjuperson 1 beskrev sin mor nästan som ett helgon och Gud inte enbart
som en snäll gammal farbror utan också krävande. Person 2 beskrev Gud som en fader, som
tog hand om henne, och sin far som en väldigt fin pappa. Vid sidan om denna
gudsrepresentation framskymtade dock en besvikelse över en Gud som inte brydde sig om
människors och speciellt barns oskyldiga lidanden. Denna gudsrepresentation hängde troligen
ihop med sidor av hennes modersrepresentation. Sammantaget kunde dessa resultat sägas ge
stöd för psykoanalytiska/objektrelationsteoretiska perspektiv och i sin tur öka
undersökningens teoretiska validitet.

Vad gällde de olika kvantitativa metoderna tycktes de båda patienternas resultat i SCL-90
svårbegripliga utifrån resultatet att de framstod som friskare än genomsnittet i den stora
patientjämförelsegruppen i nästan varje dimension. Speciellt förvånande var de låga värdena i
Depression, Aggressivitet, Ångest och Fobisk ångest för person 2. En förklaring kunde vara
att denna patient påbörjat behandling med antidepressiv medicin och psykoterapi. Utifrån hur
depressioner påverkar människan, framstod det som förståeligt att båda personerna fick lägre
värden i PIL-faktorn Tillfredsställelse i tillvaron än Mening i tillvaron och att alla tre värdena
låg under jämförelsegruppens baslinje.

När det gällde resultaten i Likertskalan, framstod de höga värdena för person 1 i de tre
extrinsikala faktorerna samt de höga värdena i Extrinsikal: inkonsekvens och de låga värdena
i Speciell intrinsikal skala och Sökande för person 2 i linje med de internationella
forskningsresultaten för sambanden mellan de nämnda faktorerna och måtten för mental
ohälsa. Detta gällde däremot inte för de höga värdena i Speciell intrinsikal skala och Sökande
för person 1 samt de mycket låga värdena i Extrinsikal: nödsituation och Extrinsikal: social
situation för person 2. Dessa resultat aktualiserade två frågor. Den ena gällde om sambanden
mellan religiös orientering och depression kunde vara annorlunda än sambanden mellan
religiös orientering och psykopatologi mera allmänt. Den andra frågan gällde, om de tre
religiositetsdimensionerna skulle betraktas som varandras motsatser, icke-korrelerade eller
interkorrelerade. Samband av det första slaget framkom i varje fall inte hos de två personerna.



Över huvud taget tycktes det gälla, att försöken att med hjälp av kvantitativa metoder finna
referenspunkter utanför terapirummet och därigenom öka förståelsen för företeelsen förlust av
tro vara både uppmuntrande och nedslående. En del av orsaken till detta kan ha varit att hela
undersökningen inte var skräddarsydd för att studera just frågan om deprimerade personers
förlust av sin tro.

När det gällde frågan om undersökningens kliniska validitet, framstod två resultat som
speciellt värda att lägga märke till. Det första gällde det oklara sambandet mellan en
extrinsikal religiös orientering och deprimerade människors tro och engagemang. Det andra
var att man sida vid sida hos en och samma deprimerade person kan påträffa tydliga uttryck
för såväl extrinsikala som intrinsikala och sökande-orienteringar.

Artikeln avslutades med några forskningsfrågor, som kunde antas ha relevans för de fortsatta
studierna. Den första frågan var, om det kunde antas vara möjligt att förstå förlusten av tro
under en depressionsperiod som en försvarsmanöver använd av religiöst engagerade
människor. Den andra frågan var, om användningen av de tidigare nämnda försvaren var
initierad och styrd av en stark rädsla för att rikta förbjudna negativa känslor som ilska och hat
mot Gud/gudsrepresentationen. En tredje fråga var, om den nämnda försvarsmanövern kunde
antas vara ett försök att undvika förlusten av Gud/gudsrepresentationen tillsammans med
förlusten av kärleksobjektet/en (främst moders- och fadersrepresentationerna).
Försvarsreaktionen kunde i så fall även ses som en följd av alltför stora likheter mellan de
olika slagen av objektrepresentationer.

Min tredje artikel (1996b) innehöll en teoristudie av “medvetna” och “omedvetna” religiösa
processer. Det mera avgränsade syftet var att diskutera och precisera innebörden av begreppet
”omedveten religion”. Detta skulle främst genomföras genom att ge exempel från en handfull
religionspsykologiska forskares användning av begreppet i samband med teoriutveckling men
också vid operationaliseringar av begreppet i form av konstruerandet av intervjufrågor och
testinstrument. I denna redogörelse begränsar jag mig till de två exempel som har störst
relevans för min egen undersökning av de psykoterapisökande personerna och diskussionen i
avhandlingsdel III.

Båda exemplen är uttryck för vidareutveckling av klassisk psykoanalytisk teori. De är också
exempel på att man har genomfört en materialinsamling utanför undersöknings- eller
behandlingsrummet. Forskningsprojekten har det gemensamt att de studerar likheter och
olikheter mellan å ena sidan Gud/gudsrepresentationen och å andra sidan föräldra/moders-
och fadersrepresentationerna. Samtidigt skiljer de sig åt i åtminstone tre viktiga avseenden:
användningen av kvalitativa eller kvantitativa data, material hämtat från personliga
minnesbilder eller symboliska figurer vid studiet av gudsrepresentationen och betoningen av
kreativa processer eller socialisationsprocesser vid tillkomsten av de olika formerna av
representationer.

Det ena projektet under ledning av Vergote & Tamayo (1980) handlade om den symboliska
meningen eller innebörden av orden fader, moder och Gud. Utgångspunkten var, att de
symboliska föräldrafigurerna (en moder, en fader) är möjliga att skilja från minnesbilderna av
dem, och att det är de symboliska figurerna som ger det väsentligaste symboliska innehållet i
Gudsrepresentationen. Man förklarar också, att man valt termerna figur och representation
som uttryck för de objektiva aspekterna av relationen mellan människa och Gud. Samtidigt är
detta psykologiskt relevant, eftersom man genom att utgå från de ”objektiva polerna” av
relationerna till föräldrar och till Gud tror sig kunna isolera emotioner, minnen och innebörder



på ett sätt som inte skulle vara möjligt i en studie som inriktade sig på de upplevda
relationerna och därmed vara mera beroende av den svarandes förmåga till introspektion. Man
medger att en svårighet är, att idealiserade och symboliska figurer ligger nära varandra
innehållsligt sett även om de inte har samma innebörd. Denna skillnad är viktig även ur
metodsynpunkt, eftersom idealiseringen riskerar att sudda ut skillnaderna mellan
föräldrafigurerna.

Vergote & Tamayo intresserade sig alltså för likheter och skillnader i den enskilde individens
användning av den gudomliga symbolen och föräldrasymbolerna. Men det är både religiös
uppfostran och familjerelationer som bestämmer individens symbolanvändning. Det betyder i
sin tur att det i det individuella fallet är omöjligt att skilja ut vad som beror på personen och
vad som kommer från den religiösa traditionen. En följd av deras inriktning är också att de
varit mera intresserade av att studera vad som händer med skolbarn än med små barn och
förskolebarn.

För att anställa jämförelserna mellan föräldrafigurerna och Gudsrepresentationen behövde
forskarna ett testinstrument och de utvecklade ett sådant med hjälp av semantisk
differentialteknik. De konstruerade en skala, som byggde på uppsättningar av moderliga och
faderliga attribut. De moderliga attributen skulle vara mera intensivt förknippade med en
moder än en fader och de faderliga mera med en fader än en moder. Resultatet blev Semantic
Differential Parental Scale (SDPS). Denna differential består av 36 items på en sjugradig
skala. Hälften av dessa items karaktäriserar en fader och hälften en moder, och svarspersonen
skall först göra skattningar av var och en av föräldrafigurerna och därefter
Gud/gudsrepresentationen.

SDPS har varit föremål för en mycket omfattande evaluering, även om den har utprövats
främst på studentgrupper. En sådan studie visade olika resultat, när studenterna fick i uppgift
att å ena sidan skatta sina egna föräldrar och å den andra sidan föräldrar på en symbolisk nivå.
Differentialen har använts vid europeiska och amerikanska studier, bl a i en tvärkulturell
studie bestående av studenter från sex länder men också vid studier av mera speciella grupper.
De flesta av differentialskattningarna har sedan undergått faktoranalys.

När det gällde resultaten avseende föräldrafigurerna, fann forskarna att en moder primärt
karaktäriseras med orden tillgänglighet och mjukhet och sekundärt med auktoritet. Och en
fader karaktäriseras primärt med lag och auktoritet och sekundärt med tillgänglighet eller
mottaglighet. Det uppträdde också mindre skillnader mellan mäns och kvinnors svar, men de
kunde förstås som resultat av svarspersonernas identifikation med sina föräldrar av samma
kön som de själva. Det uppträdde också mellankulturella skillnader i svaren, men dessa
behövde kartläggas i nya studier.

När det gällde resultaten avseende gudsrepresentationen, kunde forskarnas resultat
sammanfattas på följande sätt: det fanns en anmärkningsvärd universalitet i
gudsrepresentationen; den integrerade i hög grad de två föräldradimensionerna; den var mera
moderlig än faderlig även om den var mindre moderlig än modersfiguren liksom den var
mindre faderlig än fadersfiguren men mera faderlig än modersfiguren; faktoranalysen av
svaren visade att den var en blandning av en moderlig och en faderlig faktor; den moderliga
faktorn tillgänglighet svarade för en mycket stor del av variansen i grupperna; den faderliga
faktorn lag och auktoritet svarade för en mycket liten del av variansen; gudsrepresentationen
visade således större släktskap med modersfiguren än med fadersfiguren, (1980, p 206).



Det andra exemplet på nödvändigheten av att uppmärksamma omedvetna processer i samband
med studiet av människors religiositet, var hämtat från Ana-Maria Rizzuto och främst hennes
bok The Birth of the Living God (1979). Det huvudsakliga innehållet i detta avsnitt i artikeln
har jag redan refererat i  avhandlingsdel I ovan.

Min fjärde artikel (1999) gällde en fallstudie av en psykoterapisökandes upplevelse av ångest
och religiösa tvivel. Eftersom fallstudien i artikeln kommer att ingå som min första fallstudie i
avhandlingsdel III: Intensiva fallstudier av en grupp personer som söker psykoterapi, hänvisar
jag till denna. En del smärre korrigeringar i innehållet i fallbeskrivningen kommer att framgå
där. Fallstudien hade föregåtts av de provundersökningar som jag har rapporterat i min
avhandling för licentiatexamen. Trots detta blev denna första fallstudie också något av en
provundersökning. Detta gällde speciellt i förhållande till analys- och tolkningsarbetet med
materialet från de övriga sju psykoterapisökande personerna. Arbetet med dessa återverkade i
sin tur på min syn på innehållet i denna min första fallredovisning. Jag blev nämligen
övertygad om att den första fallstudien blev alltför teoripräglad och att den därför blev alltför
spekulativ. Över huvud taget kom frågor kring bedömningen att betonas för starkt i
förhållande till den viktiga omständigheten, att personen i fråga sökte psykoterapi med de
förhoppningar om psykisk förbättring som låg i detta.

Vid arbetet med fallstudien (liksom de övriga fallstudierna) har det även visat sig vara svårt
att använda de i del I kortfattat beskrivna manualerna för de projektiva personlighetstesten
DMT och PORT vid tolkningen av reaktionerna på mina projektiva bilder. Jag har därför vid
fallredovisningarna använt mig av enbart en av bilderna och tolkat reaktionerna på denna i
första hand utifrån intervjumaterialet. I den mån det har varit möjligt har jag dock försökt att
knyta an till DMT- och PORT-manualerna.



DEL III
Intensiva fallstudier av en grupp personer som söker psykoterapi

UNDERSÖKNINGENS FORSKNINGSFRÅGA

Undersökningens forskningsfråga hade följande formulering: Med de psykiska problem, den
sociala bakgrund, de tidiga relationer, de existentiella/religiösa orienteringar och de
livsmål som de psykoterapisökande har, hur kan man förstå de upplevelser och den
livssituation som gör att de finner det nödvändigt och betydelsefullt att söka psykoterapi och
att de hoppas på att uppnå de mål som de nämner?

Min planering med syftet att besvara forskningsfrågan omfattade följande fyra moment: 1) Att
samla varierade och omfattande data från var och en av de psykoterapisökande personerna
med användning av kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta görs i avsikt att nå en
förståelse av de psykoterapisökande personernas upplevelsevärld och livssituation.
Förståelsen av dessa skall utgå från kunskaper främst om personernas psykologiska/psykiska
problem, objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar samt behandlings- och livsmål.
2) Att jämföra var och en av de psykoterapisökande personernas resultat dels med hela
gruppen psykoterapisökande och dels i tillämpliga delar med resultat erhållna från tre
referensgrupper bestående av personer, som inte har sökt psykoterapi. 3) Att med användning
av analytisk induktiv metod formulera en induktiv teori kring den livsvärld och livssituation
som leder till att personerna söker psykoterapi och att de har förväntningar på att de skall få
hjälp genom psykoterapin. 4) Att med användning av psykiatrisk/psykologisk,
psykoanalytisk/ existensanalytisk och religionspsykologisk teoribildning och därmed
sammanhängande resultat reflektera kring mönster eller mera tydliga tendenser i materialet
(den induktiva teorin) för att genom motstridiga och varandra liknande resultat nå ytterligare
kunskap om skälen till att personerna söker psykoterapi och att de hoppas på att uppnå
förändringar med denna.

DESIGNFRÅGOR
Designen för fallstudierna är dels av ”inomgruppstyp” och dels av ”mellangruppstyp”.
Uttryck för den förra inriktningen är, att resultaten vid en enskild fallstudie jämförs med var
och en av de övriga fallstudierna liksom att en enskild studies resultat jämförs med mera
genomgående mönster i resultaten från hela gruppen psykoterapisökande. Uttryck för
fallstudiernas karaktär av mellangruppsstudie är de jämförelser som kommer att göras mellan
de psykoterapisökande personernas resultat och jämförbara resultat från de tre
referensgrupperna av icke-psykoterapisökande personer. Urvalet av de personer som är
psykoterapisökande har gjorts enligt metoden ändamålsenligt urval och med hjälp av de
psykoterapisökandes psykoterapeuter. Med fallstudierna har jag ambitionen, att resultaten –
utöver till personerna i undersökningsgruppen – skall vara möjliga att generalisera till andra
personer, som söker psykoterapi och som har en liknande inre upplevelsevärld och
livssituation. Avgörande för denna bedömning av möjligheterna till generalisering anser jag
vara fallstudiernas innehåll med sina rika detaljbeskrivningar, alltså att de präglas av en form
av kommunikativ validitet.

OM DEN KULTURELLA/EXISTENTIELLA/RELIGIÖSA KONTEXTEN
Om den existentiella/religiösa kontexten hos jämförelsegrupperna från Västerbotten
Som framhölls i avhandlingsdel I, vid redogörelsen för Wikströms år 1975 publicerade
intervjustudie av gamla människors upplevelse av Guds ledning, ger studien en bild av en



grupp gamla människors religiösa kontext, som sträcker sig sextio till nittio år tillbaka i tiden.
Den kortfattade teckningen av kyrkohistoriska förlopp sträcker sig betydligt längre tillbaka i
tiden. De två jämförande studierna av västerbottnisk kristen tro och fromhet, genomförda av
mig i Skellefteåtrakten (se avhandlingsdel II) och Wahlberg i Umeå stad (se avhandlingsdel
I), omfattar människors svar på enkätfrågor ungefär tio år senare. I dessa studier ligger
medelåldern hos de svarande i intervallen fyrtio och femtio år.

Ingen människa kan undgå att påverkas av och påverka den omgivande miljön, medvetet och
troligen i ännu högre grad omedvetet. Oavsett den egna inställningen i olika frågor måste man
som regel förhålla sig på något sätt till andra människors inställning. Vid min jämförelse av
de psykoterapisökande människornas bakgrund och orienteringar existentiellt och religiöst
med referensgrupperna från Skellefteå och Umeå ser jag det som en styrka att det i stort
handlar om människor som lever i och har växt upp med i hög grad likartade kontexter. Att
dessa grupper besvarat samma frågeformulär gör det dessutom möjligt att vid analysen av
resultaten reflektera kring funna likheter och olikheter. En starkt begränsande omständighet
vid jämförelser mellan grupperna är, att kontakten med svarspersonerna inte skapats genom
representativa urval. Det har istället skett enligt metoden ändamålsenlighet: när det gäller
referensgrupperna med hjälp av församlingspräster och andra församlingsfunktionärer och när
det gäller de psykoterapisökande med hjälp av deras blivande psykoterapeuter.

Om DeMarinis analys av den existentiella/religiösa kontexten i ett modernistiskt Sverige på
väg mot och inne i postmodernistiska förhållningssätt
I sin nyligen utkomna bok diskuterar professorn i religionspsykologi vid Uppsala universitet
Valerie DeMarinis (2003) själavården i Sverige mot bakgrund av ett existentiellt och
hälsovårdsinriktat perspektiv. Inledningsvis nämner hon iakttagelser, som visar att man inom
hälsovården är passiv och mycket försiktig med att ställa frågor av existentiellt och religiöst
slag, och att detta kan leda till att människor med problem inom dessa områden inte kommer
sig för eller upplever det vara tillåtet att söka hjälp för dem. Som underlag för sin ingående
diskussion har DeMarinis enkätsvar från representiva urval av präster från Svenska kyrkan,
Svenska Missionsförbundet (nuvarande Svenska Missionskyrkan) och Svenska
Baptistsamfundet, insamlade år 1998. Diskussionen handlar i hög grad om ett
existentiellt/religiöst Sverige på väg från modernistiska syn- och förhållningssätt och mot
postmodernistiska sådana samt konsekvenserna av denna förändring i nusituationen och för
den överblickbara framtiden. I syfte att tydliggöra innebörden och betydelsen av modernism
respektive postmodernism i sin studie karaktäriserar DeMarinis (p 29-30) de extrema
formerna av förhållningssätten enligt följande: ”In the extreme of modernism, hegemonic
authority stifles inquiry. The individual does not need to decide as the decision has already
been made. There is one reality, one truth, and one way. Institutions become solidified and
entombed in structure and tradition. … In the extreme of postmodernism, the process of
deconstruction, if gone unchecked, cannot be stopped. The individual cannot or does not
know on what basis to decide as all is relative and unreliable. Institutions become formless
and valueless, devoid of structure and functional symbolic memory … Identity is uncertain
and identity crisis can become the evolving norm rather than the exception.”

DeMarinis (p 30-31) framhåller, att det är svårt att avgöra när ett samhälle kan karaktäriseras
som postmodernt. Detta gäller givetvis även i Sveriges fall. DeMarinis hoppas dock, att
beteckningen är relevant när det gäller det existentiella/kulturella perspektiv som hon anlägger
i boken. Hon förtydligar termen på följande sätt (p 31): ”The term ´existential-cultural` is here
understood as the way in which meaning, and especially existential meaning about the nature
and purpose of life, is constructed in cultural context.” I samband därmed ställer hon också



följande frågor för att få indikationer på den eventuella postmoderna situationen: ”What do
people believe in, trust, and value? What patterns of existential worldview are identified
within a culture? And, how is the church’s mission being understood?” (p 31). På dessa frågor
söker sedan DeMarinis svar med hjälp av tre svenska undersökningar.

Det första exemplet är hämtat från det representativa samplet insamlat och bearbetat av
religionssociologen Thorleif Pettersson, ingående i The European Value Study/The World
Value Surveys, omfattande mer än 60 länder. De senaste siffrorna för Sverige från år 1996
vad det gäller religiöst engagemang visar följande:

___________________________________________________________________________
 God as              Religion as              Important to              Go to church              Think often
 important          important                 teach children           service/weekly           about life´s
                                                           religion                     meeting                      meaning
___________________________________________________________________________
 15.8%               9.6%                        4.8%                          4.1%                          28%
___________________________________________________________________________
(Citerat efter DeMarinis, 2003, p 31)

I en kommentar till resultatet noterar Pettersson: ´Only 15 percent of Swedes report that God
is important in their lives as compared with 70 to 90 percent in those countries which have the
highest scores. The differences are of the same magnitude as with the other indicators.
Swedes’ low percent rating of a church-oriented religion does not however mean that they are
more preoccupied than others with the meaning of life` (citerat efter DeMarinis, p 32).

DeMarinis hämtar det andra exemplet från en randomiserad nationell studie av närmare 2000
personer i åldrarna 15 till 75 år. Den är utförd av Kallenberg, Bråkenhielm och Larsson,
forskare i tros- och livsåskådningsvetenskap och publicerad år 1996. De identifierar sex
former av livsåskådning inom den svenska populationen, med följande benämningar och
andel procent: kyrkkristna 6%; kyrkandliga 2%; privatkristna 10%; privatandliga 33%;
agnostiker 28% och ateister 20%. (DeMarinis p 32). En av de intressanta skillnaderna i
materialet är att kvinnorna dominerar inom gruppen kyrkkristna och männen inom gruppen
ateister. Man kan nog tala här om ett kontinuum mellan dessa grupper utifrån kön. När det
gäller åldersskillnader mellan grupperna, konstaterar DeMarinis att inom grupperna
kyrkkristna, kyrkandliga och privatkristna är 51% femtio år eller äldre, medan inom
grupperna privatandliga, agnostiker och ateister är 66% under femtio år.

Utifrån de nämnda resultaten pekar DeMarinis på två resultat som speciellt viktiga, när det
gäller analysen av hur konstruktionen av livsåskådningar sker och de fungerar. Hon skriver (p
33): “First, that individuals have functioning and meaningful worldviews without these
worldviews being necessarily based on or directly connected to an explanatory system derived
from a larger interpretive tradition. Second, that values from larger interpretive traditions,
such as Protestant Christianity, can be held while at the same time the belief systems of the
tradition may not be held. Antonovsky’s term ´a sense of coherence` (1979) then in the
Swedish culture needs to encompass an understanding of different worldview constructions in
the population and the possibility of different types of components within a given worldview.
Logical consistency and rational congruency within a worldview are NOT necessities for a
functioning SENSE of coherence. As the term implies, it is the individual’s perception of
coherence which determines function or dysfunction and not an abstract and well-integrated
analysis of internal consistency or congruency.” I de nämnda studierna finner DeMarinis stöd



för att tala om Sverige som postmodernt i ett existentiellt/kulturellt perspektiv: olika
livsåskådningar, olika relationer till den institutionella kyrkan, olika funktioner hos
traditionella religiösa system och olika existentiella system. Det betyder dock inte, att vissa
gemensamma värderingar inte existerar i Sverige, såsom tolerans, respekt och ansvar för
varandra.

Den tredje frågan som DeMarinis ställer, besvarar hon med en studie av religionssociologen
Anders Bäckström. Den gäller Svenska kyrkans nya roll i en postmodern situation och
framtid. Bäckström anlägger först ett historiskt perspektiv på samhällsutvecklingen under de
tre senaste århundradena: 1800-talet som agrarsamhälle, 1900-talet som industrisamhälle och
2000-talet som tjänstesamhälle.  Om 2000-talet kan sägas: ”Characteristic of the twenty-first
century is the dual nature of the global and local/nuclear levels of meaning and function.” (p
34). I kontrast till tidigare århundradens värderingar av tradition och solidaritet gäller nu
värden som innebär frihet. Och om religionens funktion och kyrkans uppgift heter det:
”Religion’s function over the centuries changes from being that of a canopy or comprehensive
sphere of meaning, to a sector or professional sphere, and finally to an arena or relationship
function … The mission of the Folk Church can be, according to Bäckström, an arena in the
field of tension between collective global culture (globalization) and private local identity, as
well as between transcendent and immanent concerns” (p 34). DeMarinis finner Bäckströms
forskning vara av stort värde för en institution som Svenska kyrkan i dess strävan att
undersöka och förändra sin roll och sina uppgifter i relation till ett samhälle under postmodern
förändring.

I den följande diskussionen tar DeMarinis också upp frågor kring negativa följder av
utvecklingen av ett postmodernt samhälle: man kan förvänta sig att människor i ett sådant
samhälle kommer att uppleva höga nivåer av stress och press. En viktig fråga blir då hur
människor med en grundad och stabil livsåskådning, en fungerande existentiell dimension i
sin livsåskådning och ett fungerande socialt nätverk kan klara av denna stress och press.
DeMarinis utgår i sin analys från följande antagande (p 34-35): ”For persons with a well-
functioning worldview and social network, stress and pressure can be tolerated at high levels.
Such persons have found ways to deal with stress and transform stress to positive stress
(eustress) as well as to consciously know how to alleviate stress through different mental,
spiritual and/or physical routines.” DeMarinis finner dock dessa förhållanden vara betydligt
mera komplicerade och svårförståeliga, när hon gör en återkoppling till Kallenberg et al:s
tidigare nämnda studie (exempel två ovan). Där redovisar de nämligen, att även hos personer
”with an overall functioning worldview pattern and sense of coherence, 37% of respondents
report that they often or sometimes experience depression and under-functioning;
approximately 50% report that often or sometimes they experience stress (distress) and
pressure; and, approximately 60% report that they often or sometimes experience exhaustion
and powerlessness … The researchers note that even though it is a minority within the study
that report these negative experiences as disturbing or very disturbing, nevertheless it is worth
noting that the ´concrete lack of life satisfaction is lager than what one would expect in
relation to the high figures for general  life satisfaction`” (DeMarinis översättning av citatet,
mitt citat efter DeMarinis p 35). Mot denna bakgrund finner DeMarinis det lättare att förstå de
förhållanden av utmattning och maktlöshet, som man kan påträffa inom olika patientgrupper i
ett postmodernt samhälle. Något liknande kan också sägas om andra grupper inom
hälsovården, vilka har svårt för att uppleva en känsla av sammanhang eller en fungerande
världsåskådning utsatta som de är av stress och andra pressande förhållanden i det dagliga
livet. Hit kan även räknas nya grupper som ensamstående föräldrar, isolerade ungdomar och
personer med invandrarbakgrund.



METODER

Hartman om vetenskapligt tänkande från vetenskapsteori till metodteori

Om hermeneutik
I sin lärobok om vetenskapligt tänkande ger filosofen Jan Hartman (1998) en översiktlig
framställning av utvecklingsgången från kunskapsteori till vetenskapsteori till metodteori. I
avsnittet nedan följer jag delar av hans framställning (delarna II – IV), när det gäller
sambanden mellan vetenskapsteori och metodteori med avseende på kvalitativa metoder, och
tillämpar senare resonemangen på mina egna data och då främst intervjumaterialet.
Inledningsvis kan konstateras att Hartman definierar kvalitativa undersökningar enligt
följande (s 239): ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker
nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”. Med denna bestämning
blir den vetenskapsteoretiska bakgrunden till kvalitativa undersökningar och metoder i första
hand hermeneutisk vetenskapsteori.

Med utgångspunkt i denna ger Hartman följande bestämning av en individs livsvärld (s 161):
”En individs livsvärld är världen så som en person uppfattar den, den värld i vilken han själv,
andra personer och ting har en bestämd mening. Tanken är att teorin skall beskriva denna
livsvärld, vilket innebär att om man sätter sig in i teorin så förstår man den livsvärld teorin
beskriver.” Hartman gör följande tillägg för att undvika missförstånd (s 162): ”För det första
har vi individers livsvärld, som är den mening individer knyter till sig själv och sin situation.
Denna livsvärld är objektet för hermeneutiska undersökningar. För det andra har vi förståelse,
vilket är det vi försöker nå genom en hermeneutisk undersökning. Det är denna förståelse som
teorin försöker ge genom att beskriva livsvärlden. För det tredje har vi tolkning, vilket är det
sätt på vilket man skaffar sig en, och rättfärdigar sin, förståelse för individers livsvärld. En
tvetydighet är att ordet `tolkning´ kan betyda två saker. Det kan dels betyda processen som
leder till förståelse, men det kan också betyda slutresultatet av processen. Vi kan både säga
`jag tolkade hans beteende för att förstå honom´ och `nu skall vi jämföra våra tolkningar´. För
att undvika tvetydighet i diskussionen har jag alltså valt att tala om tolkning som processen,
och förståelse som resultatet av denna process.”

För att en teori ska utgöra vetenskaplig kunskap om en människas livsvärld måste den vara
”sann” och ”rättfärdigad”. Det förra innebär att den skall i en bestämd mening ”svara mot
verkligheten”, och det senare att det ska vara möjligt att ”rättfärdiga” eller ge stöd för
tolkningarna med hjälp av teorin. Avgörande i denna diskussion är, om teorins satser svarar
mot en observerbar verklighet, som genom tolkning ges en ”sann” förståelse. För såväl
positivistisk som hermeneutisk teori gäller det, att ha tillgång till existenssatser, som handlar
om vad som finns inom ett område eller en domän av världen, och sambandssatser, som
uttalar sig om samband mellan olika existerande företeelser. Skillnaderna mellan teorier
härvidlag är att, medan en positivistisk teori pekar ut observerbara företeelser, som är
operationaliserbara, kan en hermeneutisk teori inte göra detta. Hartman skriver om den senare
(s 163): ”I stället skall termerna som ingår i teorin beskriva människornas livsvärld, genom att
beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Man är intresserad av innehållet i dessa
föreställningar, hur människor föreställer sig olika företeelser i världen, det vill säga inte hur
världen är utan hur människor föreställer sig världen.”

Utgångspunkten för prövandet av huruvida en hermeneutisk sats är sann eller inte är alltså ett
observerbart beteende, verbalt eller icke-verbalt. När det gäller sambandssatser, finns det



också liknande likheter och skillnader mellan hermeneutisk och positivistisk teori. Medan den
positivistiska teorin är intresserad av korrelationer och orsakssamband försöker man enligt
den hermeneutiska teorin: ”… ge en förståelse för hela människan, genom att visa hur hennes
föreställningar om olika företeelser i världen tillsammans kommer att utgöra hennes livsvärld.
Relationen mellan de olika föreställningar en människa har är begreppslig. Detta innebär att
om en föreställning ändras, så ändras även de andra föreställningarna. Föreställningarna är
vad de är delvis genom sin relation till andra föreställningar.” (s 163). Det går alltså inte att
skilja ut var och en av människans föreställningar och att beskriva dem oberoende av
varandra. I människans livsvärld är de relaterade till varandra och till sin mening beroende av
varandra. Med denna innebörd kan man säga att hermeneutisk teori är holistisk.

Att en teori är sann kan enkelt sägas bestå i att den överensstämmer med verkligheten. Den
betydligt svårare frågan består i att precisera vari verkligheten består. Som tidigare gäller det i
hermeneutiska sammanhang människornas livsvärld. Teorierna om denna brukar indelas i två
slag: realistiska och relativistiska. En realistisk teori hävdar, att det finns ett slags objektiv
livsvärld oberoende av undersökningsobjekten, människorna. En av de första företrädarna för
denna ståndpunkt var teologen och filosofen Schleiermacher (1768-1834). Han hävdade
möjligheten av en fullständig identifikation med en annan människa och därmed en helt
korrekt beskrivning av dennas livsvärld, vilket idag allmänt betraktas som utopiskt. Den
relativistiska teorin däremot utgår från att all kunskap är begreppslig. Därmed är teorin alltid
färgad eller styrd av teorianvändarens bakgrund, sociala och historiska sammanhang. Hartman
hävdar vad gäller teorins sanning och skeendet vid tolkningsprocessen (s 165): ”Sanningen
hos teorin är således relativ dess sociala och historiska sammanhang. Det är detta Gadamer
kallar en horisontsammansmältning. Vår egen förståelse kommer att prägla vår uppfattning
om undersökningsobjektets livsvärld, så resultatet blir en sammansmältning av dessa.
Horisontsammansmältningen är alltså det man söker i hermeneutiska undersökningar, och det
(är) horisontsammansmältningen som är sanningen. Men det är en relativistisk sanning,
eftersom förståelsen är relativ vår egen sociala och historiska situation.”

Hur rättfärdigandet av en hermeneutisk teori går till i praktiken eller hur man går tillväga när
man ger stöd åt en teoretisk sats respektive teori följer samma slags resonemang som det nyss
nämnda men med tillägg av psykologiska och metodiska aspekter, sammanfattade i den s k
hermeneutiska cirkeln eller en s k förståelsens spiral. Som redan framhållits startar sökandet
efter kunskap om en människas livsvärld i en tolkning av hennes observerbara beteende.
Tolkningsprocessen ifråga innebär ett sökande efter meningsbärande tecken eller meningen i
ett beteende, som inte framgår av några omedelbara sinnesintryck. Denna tolkning av mening
förutsätter ett slag av förförståelse hos uttolkaren. Förförståelsen i sin tur finns redan i det
språk, de begrepp och trosföreställningar som denne använder sig av. Man kan tala om att
uttolkaren bär på teorier om hur människorna och omvärlden är beskaffade och har blivit
strukturerade. En viktig del i dessa teorier utgörs av uttolkarens egna personliga erfarenheter.

Rent praktiskt kan denna tolkningsprocess tänkas gå till på följande sätt: a) uttolkaren med sin
förförståelse ser en del av en annan människas beteende, b) utifrån sin helhetsuppfattning av
personen formar uttolkaren en uppfattning om personens livsvärld, c) uttolkaren ser
ytterligare en del av personens beteende och tolkar detta utifrån sin helhetsuppfattning som
samtidigt i någon grad förändras av den nya informationen, d) uttolkaren ser ytterligare en del
av personens beteende som ses i ljuset av helhetsuppfattningen o s v, e) tolkningsprocessen
leder till att uttolkaren får en förståelse för personen och dennes livsvärld. När det gäller
uttolkarens eller vår egen förståelse, framhåller Hartman följande (s 167): ”Denna egna
förståelse kommer vi aldrig att komma helt ifrån, och vad vi slutligen når är en



`sammansmältning´ av vår egen förståelse med den förståelse personen vi tolkar har. Detta
innebär, vilket är av stor vikt, att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse för en annan
människa, eftersom vi aldrig kan lägga vår egen förståelse för världen åt sidan.”

Hur kan man rättfärdiga en tolkning, som görs utifrån hermeneutisk teori? För att beskriva hur
detta är möjligt kan man återigen använda den hermeneutiska cirkeln. En premiss är att varje
tolkning av en människas beteende måste rättfärdigas och att utgångspunkten för tolkningen
är att det existerar ett observerat beteende. Rättfärdigandet av tolkningen av detta sker med en
hänvisning till tolkarens helhetsuppfattning av personen ifråga. Ny information, som
efterhand framkommer, ingår i nya rättfärdiganden utifrån nya helhetstolkningar. Det
empiriska och teoretiska stödet för den uppnådda förståelsen blir därmed efterhand starkare
och starkare.

En central fråga när det gäller hermeneutiska teoriers användbarhet i forskningsprocessen och
i samband med praktiska frågeställningar, handlar om huruvida de, i likhet med positivistiska
teorier, kan användas för att förklara och förutsäga människor beteende. Positivistiska teorier
förutsätts förmå detta med hänvisning till generella lagar, vilket inte är möjligt vid
användningen av de hermeneutiska. Trots detta argumenterar Hartman för att det är möjligt att
komma fram till förklaringar även vid hermeneutiska teorier men med den viktiga
reservationen att tillvägagångssättet blir ett annat än vid forskning inom den positivistiska
traditionen. Han skriver (s 168): ”En hermeneutisk teori ger oss förståelse för en grupp
individers livsvärld. Vi kan med hjälp av en sådan teori förklara varför en människa handlar
som hon gör…. Det är här inte fråga om att hänvisa till lagar, utan en beskrivning av de
föreställningar en individ har, och vilken relation som fanns mellan dessa föreställningar.”
Och han argumenterar på liknande sätt, när det gäller teorins möjligheter att formulera
förutsägelser om hur människor kommer att handla i olika situationer och vad som kan göras
för att kontrollera exempelvis ett destruktivt beteende (s 168): ”Om vi sätter oss in i en
individs, eller en grupp individers, livsvärld, kan vi föreställa oss hur de kommer att handla i
olika situationer. Genom att föreställa oss olika situationer kan vi därför kontrollera vad de
kommer att göra.”

Om analytisk induktion
Centrala begrepp inom hermeneutiken är, som vi sett, människans livsvärld, hur tolkning och
förståelse kan komma tillstånd och hur man kan gå tillväga för att komma fram till en sann
och rättfärdigad teori. Diskussionen har dock främst uppehållit sig på en abstrakt nivå. För att
i möjligaste mån säkerställa en undersöknings vetenskapliga halt krävs dock även tydliga och
handfasta regler för genomförandet av undersökningen med sina tre faser, planerings-,
insamlings- och analysfasen. I samband med kvalitativa undersökningar är det främst två
metodteoretiska alternativ, som står till buds: analytisk induktion och grundad teori. Av dessa
är analytisk induktion det äldre och traditionella tillvägagångssättet. Eftersom jag i min
undersökning tillämpar analytisk induktion, låter jag framställningen begränsas till denna.

I sin framställning av kvalitativ metodteori framhåller Hartman (1998) likheterna med den
kvantitativa metodteorin. Detta gäller exempelvis centrala moment som problemformulering,
användning av intervjudata och frågor kring val av undersökningsdeltagare, även om
innehållet i problemformuleringarna, intervjuerna och samplen blir annorlunda. Den stora
skillnaden framkommer i hur man förhåller sig till inom undersökningsområdet redan
existerande teori, sökandet efter generella lagbundenheter, frågor kring mätbarhet och
operationalisering samt testning av hypoteser. Skillnaderna är dock inte absoluta, t ex när det
gäller teorianvändning. Det handlar mera om vid vilken tidpunkt och på vilket sätt som teorin



kommer in i forskningsprocessen än om den anknyts till eller inte. Som exempel kan nämnas
vad Hartman (s 117) skriver om definitioners teoretiska implikationer: ”Att definiera är inte
något som är teorilöst. Det innebär en klassificering av de företeelser man undersöker, och en
sådan klassificering kan göras på olika sätt.” Och när det gäller formulerandet av
forskningsfrågan i undersökningens inledande planeringsfas, framhåller Hartman (s 248f):
”Det är denna fråga som kommer att styra hela undersökningen, och till hjälp att formulera
den har man ofta generella teorier. Frågan är i kvalitativa undersökningar alltid om något
meningsfullt, om hur människor föreställer sig och förstår världen.
   Efter att frågan är formulerad utformar man sin undersökning. Notera att man inte formule-
rar en hypotes först, … Hypotesen, eller teorin, kommer i kvalitativa undersökningar i stället
att genereras av data. Vad man skall göra är att tänka ut hur man skall göra för att få ett svar
på den formulerade frågan, ett svar som är trovärdigt.”

Som framgått startar en kvalitativ undersökning med att man formulerar sitt problem eller sin
forskningsfråga. Preciseringen av denna innebär dels att man anger vem eller vilka människor
man är intresserad av att undersöka, dels vad man är intresserad av att undersöka hos
människorna ifråga. Hartman påpekar att man i och med dessa val implicit karakteriserar en
viss grupp människor: ”… valet av grupp och aspekt implicerar en teori om hur individer i
samhället grupperas, och vad det är som bestämmer hur gruppen avskiljes från andra
grupper.” (s 250).

När det gäller utformningen av undersökningen, styrs denna av problemformuleringen och
inte av en eller flera hypoteser, som skall testas. Hartman framhåller (s 250): ”Tanken är att
den kvalitativa forskaren skall påbörja själva datainsamlingen så teorineutral som möjligt, för
att undvika snedvriden datainsamling, och låta informationen själv generera en teori.”
Däremot måste man ta ställning till val av kunskapskällor. Dessa skall ge den information
man önskar, de skall vara tillgängliga och möjliga att använda på ett etiskt försvarbart sätt. De
vanligaste källorna eller metoderna vid kvalitativa undersökningar är intervju och naturalistisk
observation. Hartman nämner de vanliga sätten att karaktärisera intervjuer efter grad av
standardisering och strukturering. Det förra har främst att göra med sättet att svara på frågor
och det senare främst med intervjupersonens möjligheter att ge frågorna ett innehåll som
han/hon väljer. Så utmärks den s k halvstrukturerade intervjun av liten grad av strukturering
och hög grad av standardisering.

Den s k ostrukturerade och ej standardiserade intervjun används i kvalitativa undersökningar.
Hartman karaktäriserar den med att frågorna inte är färdiga från början och att den intervjuade
till stor del själv får bestämma vad samtalet skall gälla. Vidare framhåller han (s 252): ”Idén
bakom detta är att om man vill veta vad som karakteriserar en grupp individer, så får man
bara reda på vad som är viktigt för dem om de får tala om det som de tycker är viktigt.”
Intervjuerna skall vara personliga, en typ av konversation, även om de är asymmetriska i den
betydelsen att den ene vill generera data ur den andre. Typiskt är också att man samtalar under
en längre tid, ofta upprepade gånger. Även om den kvalitativa intervjun är tämligen fri och
den intervjuade tillåts att påverka ämnena för samtalet, försöker intervjuaren få samtalet att
styras av problemställningen för undersökningen. Hartman konkluderar (s 252): ”Man kan
inte tillåta att diskussionen i alltför hög grad lämnar det område man är intresserad av. Som
hjälp har man därför ofta en intervjuguide, som man förebereder före själva intervjun. Har
man inte någon intervjuguide att följa är risken att man lämnar intervjun med ett material som
inte har relevans för undersökningen.



  I intervjuguiden tar man upp de teman man vill diskutera, och ger dem också en ordning.
Ordningen är viktig eftersom man måste få den intervjuade i rätt stämning. Vilken ordning
man väljer beror på ämne och den intervjuade.”

Den naturalistiska observationen är också en mycket vanlig metod att samla in kvalitativa
data på. Bakgrunden till att den benämns naturalistisk är, att observationerna genomförs på
den plats där de människor som man är intresserad av befinner sig, t ex offentliga platser,
arbetsplatser eller i hemmen. Metoden är mycket vanlig inom olika typer av etnografiska
studier. Forskarens observationer genomförs mer eller mindre öppet och med större eller
mindre deltagande i den aktivitet som observeras.

Frågor kring urvalet av undersökningsdeltagare måste alltid bli föremål för reflektion. Detta
gäller i synnerhet om man har för avsikt att generalisera de erhållna resultaten utöver den
grupp individer som ingår i studien. I detta fall måste man göra en urvalsundersökning,
eftersom avsikten med studien är att dess resultat skall gälla för liknande människor eller
grupper av liknande människor. En aspekt av urvalet för kvalitativa undersökningar är hur
många personer som skall ingå i studien. Hartman påpekar att en skillnad mellan kvantitativa
och kvalitativa undersökningar är, att man i de senare som regel har betydligt färre deltagare.
Och han fortsätter (s 255): ”Anledningen till detta är naturligtvis att man vill gå på djupet i
människors föreställningsvärld på ett sätt som inte skulle vara möjligt om man undersökte
alltför många individer, eller om man observerade alltför många grupper. Urvalet blir därför
av största betydelse. Antag att man intervjuar 10 personer. Några felaktiga val, och man får en
undersökning som riskerar att blir skev, eller inte ger den kunskap man är ute efter. Är urvalet
större, som i kvantitativa undersökningar, blir några udda val utan betydelse.”

I samband med urvalsfrågorna kan en skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa
undersökningar bli tydlig i förhållande till s k ändamålsenliga urval. Motsatsen kan sägas vara
representativa urval, och sådana är det huvudsakliga tillvägagångssättet vid kvantitativa
studier, där man ju söker generella samband. Ändamålsenliga urval kan förekomma vid
kvantitativa studier, medan de är huvudformen vid kvalitativa undersökningar. Hartman
beskriver ändamålsenliga urval på följande sätt (s 255): ”Man är inte intresserad av att
belägga samband mellan några variabler genom att undersöka en stor mängd individer, utan
att finna individer som kan ge den information man är ute efter. Man söker en bestämd
kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen, eller man väljer att
observera på den plats som man tror kan ge information om platser av just den typen.” Om
urvalet skall kunna bli genomtänkt, förutsätter detta att forskaren har eller skaffar sig kunskap
om de personer som man är intresserad av att få kunskap om. Ett s k snöbollsurval, där en
informant rekommenderar nästa o s v, kan ibland vara det enda möjliga. Med denna typ av
urval riskerar man förstås att nå enbart en typ av människor. Andra vanliga urval sker utifrån
principen maximal eller minimal variation. Om de är ändamålsenliga eller inte beror på
undersökningens problemställning. Till planeringsfasen hör även en reflektion kring hur man
under datainsamlingsfasen skall förhålla sig till den teori som studien är avsedd att leda fram
till. Härvid går det att se en skillnad mellan analytisk induktion, där materialet skall samlas in
före den teoretiska analysen av detta påbörjas, och grundad teori, där datainsamlandet och
dataanalysen tidsmässigt sker samtidigt.

Den tredje fasen i forskningsprocessen vid olika former av analytisk induktion gäller således
analysen av insamlade data. Denna kan indelas i två moment, kodning eller kategorisering
och tolkning. Hartman framhåller dock att (s 258): ”… det i det rent faktiska analyserandet
kan vara omöjligt att göra det ena utan låta det påverkas och påverka det andra momentet.”



Kodningen skall leda till att man reducerar det omfattande textmaterialet genom att organisera
och kategorisera det. Mera konkret innebär det att man i textmassan söker efter begrepp och
kategorier. I linje med att kvalitativ kunskap är begreppslig, kan man säga att begreppen utgör
de minsta meningsbärande enheterna. När man söker efter dessa, måste man därför utgå från
den forskningsfråga som undersökningen har som grund. Eftersom det i texten troligen går att
finna ett stort antal relevanta begrepp, gäller det att koncentrera sig på de mest framträdande i
meningen att de förekommer ofta i intervjumaterialet och verkar vara betydelsefulla i de
intervjuade människornas liv.

Om finnandet av begrepp är det första momentet i kodningen, är klassificerandet av
begreppen det andra momentet. I praktiken innebär det att man för samman de begrepp som
handlar om samma sak: man skapar ett antal kategorier. Dessa kan fortfarande vara många till
antalet, varför det är viktigt att komma fram till vilken av kategorierna som kan sägas vara
huvudkategorin. Hartman karaktäriserar denna enligt följande: ”Huvudkategorin är den
kategori som är den viktigaste för de individer man undersöker, den kategori som mer än de
andra ger deras liv mening. Alla andra kategorier skall stå i relation till huvudkategorin.” (s
259).

Det sista momentet i analysen av kvalitativa data, enligt modellen analytisk induktion, består i
den tolkning av kategorierna som är tänkt att resultera i en hermeneutisk teori. Hartman
sammanfattar och preciserar tolkningsmomentet med dessa ord: ”Vi såg tidigare, i
vetenskapsteoridelen, att en hermeneutisk teori består av termer som sätts i relation till
varandra. För att bilda en analytisk-induktiv teori sätts därför de olika kategorierna i relation
till varandra. På det sättet kommer vi få en bild av hur de olika meningsbärande företeelserna
hänger samman för de individer som tillhör en viss grupp.” (s 259).

Malterud om kvalitativ forskning
I en artikel ingående i en serie artiklar kring kvalitativ forskning diskuterar Malterud (2001)
normer, utmaningar och riktlinjer för kvalitativa forskningsmetoder. Hon ger följande
bestämning av dessa (p 483): ”Qualitative research methods involve the systematic collection,
organisation, and interpretation of textual material derived from talk or observation. It is used
in the exploration of meanings of social phenomena as experienced by individuals
themselves, in their natural context.” Hon lägger till att kvalitativ forskning fortfarande
betraktas med skepticism i den medicinska världen, anklagad för sin subjektiva natur och
avsaknad av fakta. I artikeln pekar hon på att även om procedurerna vid texttolkning skiljer
sig från dem som gäller vid statistiska analyser – beroende på användningen av olika typer av
data och olika forskningsfrågor – är de underliggande principerna i mycket desamma. I
artikeln för Malterud fram begrepp som relevans, validitet och reflexivity (”forskarens
självreflektion”) som övergripande normer eller kriterier vid ett kvalitativt utforskande. Hon
diskuterar speciellt utmaningarna i samband med forskarens självreflektion (reflexivity),
extern validitet (transferability) och delade antaganden vid tolkning (shared assumptions of
interpretation). Med artikeln vill Malterud visa, att kvalitativa metoder kan hjälpa oss att öka
förståelsen av patienterna och deras sjukdomstillstånd.

Under avsnittet standard eller normer för kvalitativ forskning diskuterar Malterud hur
validiteten hos studierna kan förbättras. Med referens till andra forskare (p 483) nämner hon
procedurer och principer som triangulering, validering utförd av deltagare i studien,
detaljerade redogörelser för hur datainsamlingen och -analysen gått till, forskarens
självreflektion och uppmärksamhet på negativa fall. Relevansen kan öka genom detaljrika
rapporter och god samplingsteknik. Malterud sammanfattar (p 483): “I believe that qualitative



research methods are founded on an understanding of research as a systematic and reflective
process for development of knowledge that can somehow be contested and shared, implying
ambitions of transferability beyond the study setting.” Detta kräver att forskaren är
förhandsinställd på: att använda strategier för att ifrågasätta resultat och tolkningar istället för
att ta dessa för givna; att bedöma den inre och yttre validiteten istället för att uppfatta dem
som uppenbara och universella; reflektera kring effekter av kontexten och olika felkällor;
avstå från att tro att kunskap är oberörd av människans medvetande eller psyke samt att visa
fram och diskutera analysprocessen istället för att tro att manualer garanterar trovärdighet.

När det gäller speciella utmaningar, i jämförelse med kvantitativa metoder, vid användningen
av kvalitativa metoder diskuterar Malterud främst påverkan från forskaren på den egna
studien, konsekvenserna av samplingen och tolkningsprocessen under dataanalysen. Dessa
utmaningar sammanhänger med naturen hos data och de forskningsfrågor som skall besvaras.
Malterud för här in begreppet reflexivity, som hon beskriver som (p 484): ”An attitude of
attending systematically to the context of knowledge construction, especielly to the effect of
the researcher, at every step of the research process” och hon använder som metaphor för
reflexivity uttrycket ”the knower’s mirror”. Det handlar om hur forskarens bakgrund och
position påverkar vad denne väljer att undersöka, perspektivet hos undersökningen, valet av
metoder som anses vara mest adekvata, vilka resultat som anses vara mest passande samt
formuleringen och kommunikationen av slutsatserna. Malterud framhåller, att modern
kunskapsteori erkänner effekterna av forskarens position och perspektiv och ifrågasätter tron
på möjligheten av en neutral observatör. Uttrycket för denna omsvängning är just begreppet
reflexivity. Med referens till en annan forskare framhåller Malterud  (p 484), att den nya
definitionen av objektivitet innebär att man inser att kunskapen är ofullständig och
situationsbunden samt att man därför skall försöka bedöma effekterna av forskarens placering
eller ställning. Skattningarna av dessa effekter ska presenteras öppet som en del av
diskussionerna kring studiens styrka och svagheter samt frågorna kring studiens externa
validitet. Bias i form av dold eller oönskad skevhet försöker man redogöra för istället för att
eliminera. Det är när effekterna av forskarens påverkan bortses ifrån som subjektiviteten i
forskningen får utrymme.

Utifrån dessa förhållanden drar Malterud följande slutsatser (p 484): ”Dependent on positions
and perspectives, different researchers might therefore access different, although equally
valid, representations of the situation that is studied. In qualitative research, these different
ways of approaching the same subject result in an increased understanding of complex
phenomena, not in a failure of reliability. Multiple researchers might strengthen the design of
a study – not for the purpose of consensus or identical readings, but to supplement and contest
each others’ statements. The single researcher will have to establish other strategies for broad
and critical reading. Validation by consensus or repeatability is seldom adequate in qualitative
research.” Bakgrunden till behovet av forskarens självreflektion (reflexivity) är den
förförståelse (preconceptions) som denne för med sig in i projektet. Denna forskarens
”ryggsäck” innehåller tidigare personliga och professionella erfarenheter, uppfattningar i
förhand om hur saker förhåller sig och vad som bör undersökas. Vidare finns där motivation
för och förmåga att undersöka ett område samt perspektiv och en teoretisk grundval som går
tillbaka på utbildning och intressen. Malterud påpekar, att vid kvalitativ forskning framhåller
forskarna vanligen att de utvecklar hypoteser istället för att testa sådana. Detta kan vara på sin
plats för att undvika missförstånd utifrån jämförelser med kvantitativ hypotesprövning.
Samtidigt framhåller Malterud (p 484): ”The researcher should not deny that hypotheses exist.
However, the qualitative researcher’s  task is to explain, and maybe question, the hypotheses
as ingredients of the preconceptions and as reflections, rather than applying procedures for



testing them.” Hon framhåller också, att förförståelse (preconceptions) inte är detsamma som
bias så länge forskaren lyckas beskriva den. Om forskarens självreflektion är grundligt
genomförd, kan personliga frågeställningar (issues) bli värdefulla källor för eller vägar till
specifik och relevant forskning. Det gäller då att forskaren inte förväxlar intuitiv kunskap,
som är formulerad i förväg utifrån forskares förförståelse, med systematiskt införskaffat
material genom utforskande. Och Malterud pekar på möjligheter att undvika de nämnda
riskerna (p 484): ”This situation can be avoided by declaration of beliefs before the start of
the study. Reflexivity can also be maintained by looking at the data, or its interpretation, for
competing conclusions.”

Den andra utmaningen för kvalitativ forskning som Malterud diskuterar gäller begreppet
transferability, som hon beskriver på följande sätt (p 484): ”The range and limitations for
application of the study findings, beyond the context in which the study was done”, och hon
använder också metaforen extern validitet som synonym. Malterud konstaterar även att
insamlingsförfarandet är nära relaterat till frågan om validitet, där den inre validiteten handlar
om huruvida studien undersöker vad den var ämnad att undersöka och den yttre validiteten i
vilka sammanhang studiens resultat kan tillämpas. Naturen hos och omfattningen av data är
avgörande för slutsatserna i dessa fall. Malterud konstaterar vidare, att målet för forskning är
att få fram information som kan delas med andra och tillämpas utanför den miljö eller
omgivning som råder vid undersökningstillfället. Studiens design ska därför spegla en
ingående reflektion kring vilken grad av överförbarhet som finns utifrån forskningsfrågan och
innehålla en strategi för insamling som är relevant. Samplingsstrategier vid kvalitativa och
kvantitativa studier kan förefalla i grunden olika. Om man ser bakom procedurerna och håller
principerna för vetenskaplig forskning levande, kan man dock se att de olika
tillvägagångssätten tillgodoser vetenskaplig kvalitet.

När det gäller att skaffa sig kvalitativt material, görs vanligen s k ändamålsenlig eller teoretisk
sampling. Utifrån egna erfarenheter och teoretiska överväganden gäller det att få tillgång till
de personer eller situationer som man vill undersöka, t ex en speciell typ av patienter eller
praktiker som arbetar på ett visst sätt. Det är vanligt, att samplingen görs stegvis utifrån
behovet av material som behövs för att kunna besvara forskningsfrågan. Om en läsare av
studien ska kunna få en uppfattning om resultatens överförbarhet till olika situationer, måste
studien innehålla en presentation av kontextuellt bakgrundsmaterial som demografiska
uppgifter och om miljön eller situationen där undersökningen görs. Malterud konstaterar
också, att användningen av datorprogram kan vara bra för sparande, ordnande och
återkallande av information, men att de inte kan genomföra själva analysen av data. Hon
framhåller, att mängden av material inte garanterar en studies överförbarhet eller externa
validitet, och med referenser till andra forskare sammanfattar hon (p 486): ”The nature of the
research question and the material, combined with the intention of external validity, vill
determine the correct number of participants for a study. One individual, as in a case study,
might be sufficient dependent on the topic and scope of the investigation. The findings from a
qualitative study are not thought of as facts that are applicable to the population at large, but
rather as descriptions, notions, or theories applicable within a specified setting.”

Den tredje utmaningen i samband med kvalitativ forskning som Malterud (p 486) diskuterar
gäller analysen och tolkningen av undersökningen. Hon slår först fast, att det är forskarens
uppgift att organisera, jämföra och validera alternativa tolkningar. Andra kan ta del av detta
arbete först när forskaren kan identifiera och beskriva den systematiska process som har följts
härvidlag. Eftersom kvalitativa data som regel består av en mängd information måste
analysen leda till abstraktion och i viss utsträckningar generaliseringar. För att erhålla



kunskap som är användbar även för andra människor använder man delar av en informants
livshistoria och olika uttryck. Ett begrepp i sammanhanget är dekontextualisering, som
innebär att man lyfter ut en del av upplevelsematerialet och undersöker det noga tillsammans
med annat material med liknande innehåll. Rekontextualisering görs för att säkerställa att
mönstren i det specialstuderade materialet fortfarande stämmer med kontexten för det aktuella
materialet och att alltså förbindelserna med informanternas verklighetsbeskrivningar kvarstår.
Malterud refererar till Miller och Crabtree (p 486), som talar om tre analysstilar utifrån graden
av i förväg teoretiskt bestämda tolkningskategorier: en intuitiv stil där forskaren analyserar
texten noggrant och vaskar fram de viktigaste aspekterna; en databaserad stil där forskaren
identifierar enheter i texten som blir bas för utvecklingen av kategorier, som i sin tur klargör
textens mening; en teoribaserad analysstil, där texten ordnas i i förväg formulerade teoretiska
eller logiska kategorier i syfte att få nya beskrivningar av redan kända fenomen.

När det gäller tolkningen framhåller Malterud dess centrala roll vid ett kvalitativt utforskande
och detta speciellt i betydelsen av att utveckla en teori utifrån data. Här påminner hon om att
kunskap aldrig utvecklas enbart utifrån data. Det handlar istället om samspelet mellan ett
empiriskt underlag och teoretiska modeller och tankegångar. Att man delar konstruktionen
med andra är nödvändigt om man skall uppnå s k kommunikativ validitet. Malterud påpekar,
att en vanlig brist vid rapportskrivande är, att man inte talar om huruvida de använda
kategorierna är resultatet av empiriska fynd eller om de är formulerade i förväg. Hon menar
också, att medicinska forskare bör rekommenderas att använda teorier från andra discipliner
när de konstruerar medicinsk vetenskap och att de i sina redovisningar bör framhålla när de
får stöd för sina egna resultat från sådana teorier. Malterud upprepar, att det som hon sagt om
omöjligheten av att arbeta teorilöst med empiriska data också gäller vid skapandet av en
induktiv teori. Även här är förnekandet av teoriberoende ett hot mot objektiviteten i arbetet.
Öppna deklarationer och klargöranden från forskaren ökar möjligheten till intersubjektivitet
mellan bedömare vid såväl kvalitativ som kvantitativ forskning.

Avslutningsvis berör Malterud de två grundläggande metoderna för dataanalys: grounded
theory och narrativ metod. Hon nämner även Giorgi’s analys (p 487), som är baserad på
fenomenologisk filosofi och som hon själv har modifierat. Hon framhåller, att den är speciellt
lämpad för beskrivningar och begrepp relaterade till mänsklig erfarenhet. Malterud skriver om
analysmetoden (p 487): ”Giorgi recommends a four-step analysis procedure: getting a total
impression, identifying meaning units, abstracting the contents of individual meaning units,
and summarising their importance.”

Malterud om att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder
Malteruds (2001) framställningen av kvalitativ forskning, refererad ovan, innehåller även en
kortfattad diskussion kring kvalitativa och kvantitativa metoder, speciellt utifrån möjligheter
och svårigheter att använda dem i samma studie. Sammanfattningsvis framhåller hon, att
istället för att betrakta kvalitativa och kvantitativa metoder som oförenliga, bör man se dem
som komplementära. När de kombineras i samma studie, används de också oftast i en viss
ordningsföljd. Vanligt är att kvalitativa metoder används för att söka efter hypoteser eller
variabler, när man planerar omfattande epidemiologiska studier. Kvalitativa metoder kan
också läggas till kvantitativa sådana för att öka förståelsen av innebörden och implikationerna
av funna resultat. I samband med s k triangulering kan man finna ännu mera kreativa sätt att i
samma studie förena de två slagen av utforskande. Idén med många och skiftande
observationer av samma fenomen är, att detta ska leda till en rikare beskrivning av föremålet
för studien, eller med Malteruds egna ord (p 487): ”The aim of triangulation is to increase the



understanding of complex phenomena, not criteria-based validation, in which agreement
among different sources confirms validity.”

Malterud diskuterar därefter en del konsekvenser av att kvantifiera kvalitativt material. Hon
säger t ex, att kvantifiering av fenomen eller kategorier kan göras för att få överblick men att
användningen av sådana siffror måste ske med försiktighet. Hon ifrågasätter vidare den
utbredda användningen av datorprogram för textanalys och skriver (p 487): ”However, the
scientific logic of statistics and transferability is far from accomplished in a non-
representative sample in which questions were not asked in a standardised way to all
participants. We do not know to whom the findings can be transferred, and we do not know
the potential answers from informants who just did not mention the issue. Prevalences,
distributions, and differences cannot be inferred from this kind of material. Correspondingly,
the search for meaning and experience in responses constructed by the researcher in advance,
is a risky business.”

På samma sätt måste principerna för meta-analyser noga övervägas, när man för samman
kvalitativa och kvantitativa undersökningar i sådana analyser. Det är inte realistiskt med en
fullständig integration. Det är i medicinska studier ofta en risk för att kvalitativa studier
behandlas som kvantitativa material och analyseras som bestående av variabler som förs
samman. Här behövs det nya metoder, som på ett förnuftigt sätt kombinerar resultat från de
två typerna av studier och som erkänner och drar nytta av de skilda typerna av
tillvägagångssätt. Malterud framhåller samtidigt, att resultat från kvalitativa och kvantitativa
studier förvisso kan summeras och kompletteras genom en andra analys, ”contributing to an
extended approach to the phenomenon in question, as well as a mutual validation. However,
such meta-analysis should be done on the results, and not by accumulating and mixing
quantitative and qualitative data, which require fundamentally different procedures for
scientific analysis.” (p 487). Malterud tillägger, att den som utför en sådan typ av meta-analys
måste vara förberedd på att handskas med motstridiga resultat utan att för den skull förkasta
ett och utpeka det andra som ”the gold standard” (p 487).

Merriams exemplifiering av olika uppfattningar kring att kombinera kvantitativa och
kvalitativa metoder i samma studie
I sin bok om fallstudien som forskningsmetod refererar Merriam (1994, s 18) kortfattat ett
antal forskares inställning ifråga om att använda sig av såväl traditionella (kvantitativa) som
kvalitativa metoder i samma undersökning. Hon nämner där först Firestones uppfattning att
forskare som är pragmatiker också har ett mer instrumentellt förhållningssätt när det gäller
relationen mellan metod och paradigm. Reichhard & Cook å sin sida kräver ett slut på striden
mellan de två typerna av metoder. Merriam nämner två andra forskarpar, som helt resolut har
kombinerat metoderna i sina studier och därefter lämnat över reflektionen kring de filosofiska
frågorna till andra. Guba menar, att det på teoretisk nivå är omöjligt att förena kvalitativa och
kvantitativa metoder. Som empirisk forskare kan man i detta läge skilja mellan teori och
metod och kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder oberoende av om den egna
inriktningen gäller den ena eller andra formen av metod. Kidder & Fine instämmer i denna
ståndpunkt. De menar att kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder leder till en
typ av triangulering som förbättrar såväl validiteten som reliabiliteten i den studie som man
utför. Merriam framhåller dock, att det kan uppstå svåra problem när man har studier som har
genomförts utifrån olika teoretiska synsätt och man ska dra slutsatser av sådana. Hon menar
också, att det ur en strikt vetenskaplig ståndpunkt gäller att teori och metod är oupplösligt
förenade. En liknande uppfattning hävdar Smith & Heshusius när de framhåller att, om man
drar ut de logiska konsekvenserna av grunderna för teori och metod, finner man att de skiljer



sig åt i synen på validitet och reliabilitet. Vidare vilken roll tekniker bör spela i
forskningsprocessen samt hur man skall tolka de resultat som man uppnår. Den tidigare
nämnde forskaren Firestone har studerat vad som händer ifråga om presentationstekniken av
forskningen vid studier med kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpade på samma typ av
frågeställningar.  Han kom fram till att man vid presentationen av de två typerna av forskning
använde sig av olika tekniker för att föra fram grundantaganden rörande hur verkligheten är
beskaffad. Vidare fann han, att man använde sig av olika medel för att övertyga läsaren om
riktigheten i de egna slutsatserna. Merriam drar av dessa resultat slutsatsen, att det är tydligt
att varje del av forskningsprocessen tycks ha ett logiskt samband med det teoretiska
perspektiv som man har som utgångspunkt.

Merriam om fallstudien som forskningsmetod
Merriams egen forskning faller inom det pedagogiska området. Många av hennes exempel
och formuleringar i boken (publicerad på svenska år1994) är präglade av detta, även om den
fallstudiemetod som hon presenterar används även inom andra forskningsområden. I
introduktionskapitlet till bokens första del framför Merriam följande ståndpunkt (1994, s 18f):
”I den här boken beskriver och definierar jag fallstudier utifrån ett kvalitativt perspektiv som
enligt min mening avgör vilka metoder och tekniker som är lämpligast för att samla in och
analysera den information som krävs. Jag har valt denna utgångspunkt eftersom jag anser att
den forskning som inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse utifrån hur människor
uppfattar världen ger de bästa möjligheterna för en utveckling av kunskapen inom det
pedagogiska området.” Och i inledningen till boken motiverar Merriam sitt val att lägga
tyngdpunkten vid kvalitativa fallstudier på följande sätt (s 9): ”Jag har lagt tonvikten vid
kvalitativa fallstudier, eftersom de flesta fallundersökningar inom pedagogik och
samhällsvetenskap rör praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att en
forskare väljer fallstudiemetoden för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation
och hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på process snarare än på resultat,
på kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa”.

Innan Merriam går in på uppgiften att närmare karaktärisera kvalitativa fallstudier, jämför hon
olika metodiska inriktningar bl a utifrån en situation där man väljer mellan en experimentell
eller icke-experimentell uppläggning av studien. Hon föreslår, att man därvid reflekterar kring
följande frågeställningar (s 23f):
”1 Vilken typ av frågor handlar det om? ´Vad` och ´hur många` besvaras bäst med hjälp av
      en surveyundersökning. ´På vilket sätt` och ´varför` passar för fallstudier, historisk metod
      och experimentella undersökningar (Yin, 1984).
  2 Graden av kontroll. Ju större kontroll man har över en viss situation, desto mer ´experi-
      mentell` blir uppläggningen. Den historiska metoden kännetecknas av minst kontroll, …
  3 Den produkt man eftersträvar. Denna faktor har samband med arten av de frågor man
     ställer. Kommer resultaten att presenteras som slutprodukten av en undersökning av orsak
     och verkan? Kommer denna att utgöra en holistisk beskrivning och tolkning av ett nutida
     fenomen? Rör det sig om en kvantifiering av vissa variabler i en avgränsad population? Är
     det en historisk analys? Sådana frågor blir aktuella när man ska välja vilken typ av meto-
     disk inriktning som passar bäst för en viss uppgift.”

Till dessa frågor fogar Merriam en fjärde och som hon uttrycker det förmodligen avgörande
faktor, nämligen ”om man kan identifiera ett avgränsat system som fokus för
undersökningen” (s 24). Och hon ger en förnyad definition av fallstudien (s 24): ”En
fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en
person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade



system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes.
Adelman, Jenkins & Kemmis (1983) uttrycker det som att denna företeelse utgör ett exempel
på en mer omfattande grupp av händelser, personer eller skeenden.” Merriam påpekar också,
att fallstudier, till skillnad från experiment, surveyundersökningar och historisk forskning,
inte har inmutat speciella metoder för insamlingen eller analysen av informationen. Det är
istället så att alla vetenskapliga metoder kan användas: från test till intervju. Merriam påpekar
att, eftersom hennes bok är inriktad på fallstudier av kvalitativ art har hon i framställningen
lagt tonvikten på tekniker som är utmärkande för kvalitativa undersökningar (intervju,
observation och analys av dokument). I ett avsnitt längre fram i boken (s 30 ff) diskuterar
Merriam de filosofiska utgångspunkterna för kvalitativ forskning och den logik som
fallstudierna hämtar från dessa. Hon berör också den kvalitativt inriktade forskarens roll i
samband med datainsamling och -analys. Eftersom hennes framställning har stora likheter
med de tidigare refererade avsnitten från Hartman och Malterud, avstår jag från att referera
Merriams synsätt och hänvisar till de två nämnda forskarna.

Merriam om fyra grundläggande egenskaper hos kvalitativt inriktade fallstudier
När Merriam mera utförligt skall karaktärisera en kvalitativt inriktad fallstudie, använder hon
sig av fyra kännetecken (s 25ff). Det första kännetecknet är, att den är partikularistisk. Detta
innebär fokusering på en viss situation, händelse, företeelse eller person. Samtidigt gäller det
att själva fallet är viktigt. Det åskådliggör nämligen något som är viktigt för företeelsen i fråga
och vad den kan innebära. Detta speciella fokus på fallet gör metoden särskilt lämplig för
praktiska vardagsproblem. Merriam konkluderar: ”Fallstudier riktar uppmärksamheten mot
det sätt varpå grupper av människor hanterar problem av olika slag utifrån ett
helhetsperspektiv.” (s 26).

Det andra kännetecknet för fallstudien är, att den är deskriptiv. Det innebär att beskrivningen
av den företeelse som studeras är omfattande och tät (engelskans thick). Merriam påpekar, att
termen ”tät beskrivning” lånats från antropologin och innebär ”… en fullständig och
bokstavlig beskrivning av den händelse eller enhet som studeras.” (s 26). Med referens till
Guba & Lincoln framhåller Merriam att ”Uttrycket står också för en ´tolkning av innebörden
av … demografiska och deskriptiva data i termer av kulturella normer och regler,
samhälleliga värderingar, djupt liggande attityder och uppfattningar`”(s 26). En kvalitativ
fallstudie skall alltså omfatta så många variabler som möjligt samtidigt som den skall beskriva
samspelet mellan variablerna. Ofta gäller detta över en längre tidsperiod. I sådana fall blir
alltså fallstudien longitudinell. Och Merriam förklarar (s 26): ”det är anledningen till att de
kallats holistiska, verklighetstrogna, empiriskt förankrade (´grounded`) och explorativa.”
Vanligen är beskrivningen kvalitativ. Med ett citat från Wilson förklarar Merriam innebörden
av detta med att ”istället för att rapportera med hjälp av siffror används i fallstudier ´prosa och
litterära tekniker för att beskriva, skapa associationer och analysera situationer … De
presenterar en dokumentation av händelser, citat, exempel och lämningar`” (s 27).

Det tredje kännetecknet för fallstudien är, att den är heuristisk. Följden av den tredje
egenskapen hos fallstudien skall kunna märkas hos läsaren av undersökningen. I det
heuristiska inslaget ligger nämligen, att fallstudien skall öka eller förbättra läsarens förståelse
av den företeelse som studien handlar om. Vidare kan fallstudien skapa nya innebörder för
läsaren liksom utvidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det läsaren redan visste eller trodde
sig veta. Merriam citerar Stake när han framhåller (s 27): ”Tidigare okända förhållanden och
variabler kan bli resultatet av en fallstudie, vilket kan leda till en ny syn på det man
undersöker. Insikter om hur saker och ting blivit som de är utgör också något man kan
förvänta sig få utifrån fallstudier”.



Det fjärde kännetecknet för fallstudien slutligen är, att den är induktiv. Det är alltså induktiva
resonemang, som fallstudien till största delen vilar på. Utgångspunkten för det induktiva
förfarandet är den information som man har tillgång till och som i sin tur har sin grund i den
kontext som bildar ramen för studien. Ur denna information uppstår generaliseringar, begrepp
och hypoteser. I vissa fall försöker man utveckla en preliminär eller tentativ arbetshypotes i
början av en studie. Den typen av förväntningar eller preliminärt sökande omformuleras och
förändras i takt med att undersökningen fortskrider. Merriam sammanfattar: ”Upptäckten av
nya relationer och begrepp samt en ny förståelse, snarare än verifiering av på förhand
specificerade hypoteser, är utmärkande för kvalitativa fallundersökningar.” (s 27).

I ett avsnitt om fallstudier (s 36ff) inom psykologi, sociologi, antropologi och historia gör
Merriam jämförelser med fallstudier inom  pedagogiken och redovisar hur de sistnämnda
påverkats av de förstnämnda ämnesområdena. Om den psykologiska fallstudien säger hon, att
den har fokus på individen i syfte att undersöka vissa aspekter av människans beteende. Och
Merriam fortsätter (s 39): ”Den mest berömda förebilden för fallstudier inom psykologin
utgörs av Freuds arbeten i början av seklet. Hans intensivanalys av sig själv i kombination
med fallstudier av några enstaka individer ledde till hans avslöjande beskrivningar av
omedvetna faktorer, som trots att de är förträngda styr beteendet.”

Utifrån hur slutrapporten ser ut, kan man enligt Merriam (s 40ff), som i sammanhanget även
refererar till andra forskare, skilja mellan beskrivande, tolkande och värderande fallstudier.

DEN KONKRETA UTFORMNINGEN AV INSTRUMENTEN
FÖR DATAINSAMLINGEN I MIN STUDIE

Intervjun
Intervjun är ”semistrukturerad” och ”fri”. Intervjuguiden består av tre delar. Den första delen
(frågorna 1-3 och 5) gäller främst religiösa och existentiella frågor i ett utvecklingsperspektiv.
Den andra delen (fråga 4) handlar om relationer till viktiga personer i ens liv och den egna
självupplevelsen. Även här dominerar ett utvecklingsperspektiv. Den tredje delen (fråga 6)
handlar om skälen bakom att söka psykoterapi och förväntningarna på behandlingen. I stort
har ordningen mellan och inom de två första delarna bibehållits vid intervjuerna. Frågorna
inom den tredje delen har varierat mest, när det gäller tidpunkten för deras användning under
intervjun. Den första delen av intervjuguiden metodprövades i samband med min första
patientstudie (se referatet av min licentiatavhandling i religionspsykologi, avhandlingsdel II
ovan). Hela intervjuguiden återfinns som bilaga 1 i slutet av doktorsavhandlingen.

Den projektiva bilden
Den projektiva bilden (teckning i svart och vit, visas som diabild i ”tittskåpet”) föreställer två
yngre personer, en man till vänster och en kvinna till höger, med en gravsten med ett stort
kors på mellan sig. De står med ryggarna vända mot betraktaren, och man ser inte deras fötter.
Mannen har en halvmörk tröja och ljusare byxor. Kvinnan bär en ljus känning. I båda fallen är
konturerna av deras kroppar tydliga. I övre högra hörnet, ur betraktarens position bakom de
två personerna, syns ett större träd. Miljön i övrigt har också karaktären av kyrkogård.

Den teoretiska bakgrunden, tolkningsförfarandet och testmetodiken vid användning av
projektiva bilder av det aktuella slaget har översiktligt beskrivits i samband med
presentationen av testen DMT och PORT i avhandlingens del I. Tolkningen av reaktionerna
på bilden (teckningar och verbala rapporter) kommer att få dels en ”objektiv” dels en
”subjektiv” karaktär. Det förra innebär, att stimulusadekvata svar som två personer, trädet och



gravstenen registreras liksom vid vilket skalsteg de uppträder. Till ”objektiva” svar kommer
också att räknas en rapport om en person eller ett föremål på gravstenens plats. Tolkningen av
”subjektiv” karaktär innebär att svaren på den projektiva bilden tolkas i ljuset av
intervjumaterialet och omvänt. Målet är att få en fördjupad och mera komplex (även
motstridig) förståelse och tolkning av informantens reaktionsmönster och upplevelsevärld.

The Purpose in Life Test (PIL-testet)
PIL-testet består av två delar: en skala om 20 items och en del omfattande 13 ofullbordade
meningar. För beskrivningen av PIL-testet och urvalet av items för de tre faktorerna i skalan
hänvisas till min studie av jämförelsegruppen från Skellefteåbygden (se referat av min
licentiatavhandling, avhandlingsdel II ovan). Formuleringarna av de ofullbordade meningarna
kommer att framgå i samband med redovisningarna av de psykoterapisökandes svar i bilaga 9.
Items nummer och faktortillhörighet i skalan var följande:

Faktor 1 Tillfredsställelse i tillvaron
               1, 2, 9, 5, 19,10 och 6.
Faktor 2 Mening i tillvaron
              3, 20, 8, 17, 4, 11 och 12.
Faktor 3 Måluppfyllelse i tillvaron
              3, 20, 8, 17 och 4.

Formuleringen av items och svarsalternativ samt även de ofullbordade meningarna framgår av
bilaga 2.

Likertskalan
Likertskalan består av två delskalor: K & H-skalan och I-E-Q-skalan. Urvalet av items till de
sju första faktorerna gjordes utifrån den tidigare genomförda faktoranalysen (redovisas under
första artikeln, avhandlingsdel II ovan) med minskat antal items i faktorerna I, II och IV.
Items ingående i faktor VIII bildades utifrån två items i faktor I vid faktoranalysen samt fyra
items som ingick i Hoges Intrinsic Religious Motivation Scale.   Items ingående i faktor IX
utgörs av min översättning av Batson & Ventis quest-faktor. Den beskrivs kortfattat i min
studie av jämförelsegruppen från Skellefteåbygden (se referat av min licentiatavhandling,
avhandlingsdel II ovan). Items nummer och faktortillhörighet i skalan var följande:

Faktor I     Tro
                  6, 2, 22, 44, 10, 43, 3, 7 och 36.
Faktor II    Församlingsengagemang
                  5, 72, 13, 4, 11, 19, 37, 25 och 12.
Faktor III   Extrinsikal: nödsituation
                  47, 38, 48, 57 och 63.
Faktor IV   Tillväxt
                  21, 27, 14, 23, 17 och 26.
Faktor V    Kunskap
                  16, 29, 20 och 24.
Faktor VI   Extrinsikal: social situation
                  70, 58, 1 (itemet skall vändas vid kodningen) och 71.
Faktor VII  Extrinsikal: inkonsekvens
                   67, 54 (itemet skall vändas vid kodningen), 66 och 68.
Faktor VIII Speciell intrinsikal skala
                   44, 43, 52, 56, 65 och 40.



Faktor IX Sökande eller quest
                41, 49 (itemet skall vändas vid kodningen), 51, 53, 59 och 62.

Formuleringen av items och svarsalternativ framgår av bilaga 3.

Semantic Differential Parental Scale (SDPS)
En del av den teoretiska bakgrunden till och den empiriska forskningen kring SDPS har jag
redovisat i min tredje artikel ovan (avhandlingsdel II). Redovisningen av de
psykoterapisökandes resultat i de olika skattningarna av orden Moder, Fader och GUD med
hjälp av de 36 unipolära adjektiven (ord eller utryck) sker för vart och ett av orden. Deras
medelpoäng i respektive ord jämförs med medelvärdena av samma skattningar erhållna från
en svensk referensgrupp bestående av 225 individer, vilka var anställda inom församlingar
tillhörande Svenska kyrkan. Lydelsen av orden/uttrycken och skalstegen framgår av bilaga 4.

Bakgrundsfrågor
En sida med bakgrundsuppgifter ingår också i testbatteriet. Frågorna, med varierande antal
svarsalternativ, gäller informantens ålder, kön, civilstånd, yrke, utbildning, bostad och
hushållets sammanlagda inkomst. Formuläret återfinns som bilaga 5.

Etikprövning av studien
Studien av de psykoterapisökande har etikprövats som en del av ett större forskningsprojekt
rörande nyttan av psykoterapi. Etikprövningen genomfördes vid Medicinska fakultetens
forskningsetikkommitté, Umeå universitet. Forskningsprojektet godkändes ur etisk synpunkt
under förutsättning att ansökan kompletterades på ett par punkter. Detta krav har uppfyllts.

OM GENOMFÖRANDET AV DEN EGNA UNDERSÖKNINGEN

Undersökningens materialinsamling genomfördes under närmare ett års tid för snart tio år
sedan. Intervjuerna och testningarna genomfördes i en rymlig lokal belägen inom den
psykoterapimottagning, där den psykoterapisökande hade påbörjat sin psykoterapi. För egen
del hade jag då arbetat som psykoterapeut vid samma mottagning under ett par års tid.
Psykoterapimottagningen drevs som privat mottagning utan vinstsyfte. I dess egen
presentation framhölls det, att det psykoterapeutiska arbetet utgick från en kristen
människosyn och byggde på psykodynamisk grund. Vid den aktuella tiden fanns det sju
psykoterapeuter anställda, flertalet deltidsanställda.

På olika sätt gjordes ansträngningar för att hålla isär forskningen och det psykoterapeutiska
arbetet. Ett utryck för detta var en överenskommelse mellan mig och psykoterapeuterna, att
dessa inte skulle berätta för mig om det terapeutiska arbetet med de patienter som ingick i
undersökningen, och att jag inte skulle ge dem informationer om forskningsintervjuerna och
testresultaten. Denna information gavs även till de patienter som deltog i min forskning.

Konkret skedde rekryteringen till min undersökning på följande sätt. Jag informerade mina
psykoterapeutkollegor om studiens syfte och innehåll vid en gemensam samling. Därvid
betonades 1) att studien gällde samtliga ”religiösa/kristna” patienter, som avsåg att gå i
psykoterapi under minst 6 månader; 2) Deltagandet var helt frivilligt men mycket önskvärt för
att studien skulle få bredd och variation; 3) Undersökningen skulle ske vid två tillfällen: så
snart som möjligt och om cirka 2 år (denna andra del har ej kunnat genomföras); 4)
Psykoterapeuten skulle om möjligt redan i början av det första orienterande samtalet berätta
om den vetenskapliga undersökningen vid mottagningen och be sin psykoterapipatient att



fundera över om hon/han ville delta i undersökningen; 5) Terapeuten skulle om möjligt vid
nästa terapitimme få ett besked från patienten och därefter vid jakande svar meddela mig
vederbörande persons namn och telefonnummer; 6) Efter det att terapeuten nämnt om
undersökningen skulle hon lämna över ett informationsblad till patienten med skriftlig
information om undersökningen. Den nämnda informationen till psykoterapeuterna
upprepades ett halvt år senare.

Informationsbladet inleds med den upplysningen om mig själv, att jag arbetar deltid som
psykoterapeut vid mottagningen, men att jag också är doktorand och arbetar med en
doktorsavhandling samt att det är i den egenskapen som jag vänder mig till honom/henne med
denna förfrågan om hans/hennes deltagande i undersökningen. Vidare att jag kommer att ge
mera information om undersökningen när vi ses, och att han/hon då också har möjlighet att
ställa frågor till mig. Därefter framhålls det, att deltagandet i den vetenskapliga
undersökningen givetvis är frivilligt men hans/hennes deltagande är viktigt för att
undersökningen skall få den bredd och variation som jag hoppas på. Efter denna inledande
information nämns i korthet vad studien gäller, med betoning på vad religiösa/kristna
människor av idag tror och hur religiösa/kristna människor är engagerade i sin tro. I
sammanhanget nämns det också, att nya kunskaper i de aktuella frågorna kan komma till nytta
i olika former av människovårdande arbete, bl a av det slag som bedrivs vid mottagningar av
den typ som den psykoterapisökande har vänt sig till.

Därefter noteras det i informationsbladet att undersökningen sker vid två tidpunkter och att
den består av två delar, nämligen bildvisning och intervju samt ett antal frågeformulär, som
besvaras i hemmet. Vidare nämns att genom hela datainsamlingen kommer kodnummer att
användas istället för vederbörandes namn, att intervjun och testningen audiobandas, att
banden skrivs ut av mig och förvaras på sådant sätt att enbart jag kan ta del av dem samt att de
förstörs när studien är slutförd. Det nämns även att undersökningsdeltagaren har rätt att läsa
igenom sitt eget utskriva material och kräva att vissa uppgifter utelämnas. Därefter nämns det
att deltagarens svar på bilderna, intervjun och frågeformulären kommer att jämföras med
varandra liksom med andra personers svar. Vidare att när citat eller utdrag görs ur materialet
kommer alla sådana uppgifter, som skulle kunna göra att undersökningsdeltagaren eller någon
annan som han/hon nämnt går att känna igen, att ändras till oigenkännlighet. Slutligen
ombeds den psykoterapisökande att nästa gång han/hon träffar sin terapeut meddela denna om
han/hon är villig att delta i undersökningen. Vidare att jag vid jakande svar kontaktar
honom/henne så snart som möjligt. I informationen nämns också postadress och
telefonnummer, där jag kan nås om han/hon vill kontakta mig innan jag hör av mig.

När jag från psykoterapeutkollegan hade fått uppgiften om den psykoterapisökande personens
villighet att deltaga i studien, kontaktade jag henne/honom för överenskommelse om tid för
testning och intervju. Samtliga av dem som svarat jakande genomförde studien. Ordningen
vid undersökningstillfället var hela tiden den, att den subliminala testningen föregick
intervjun. För flertalet deltagande tog undersökningen ungefär tre timmar. Närmare hälften av
deltagarna ville av tidsskäl dela upp undersökningen på två tillfällen. När intervjun var
slutförd, fick deltagarna med sig hem ett kuvert med svarsporto innehållande frågeformulären
(de psykologiska skalorna och bladet med bakgrundsuppgifterna) samt ett nytt
informationsblad. De flesta av deltagarna besvarade formulären inom en till två veckor, och
ingen av dem behövde påminnas om denna sista del av undersökningen.

Informationsbladet inleds med ett tack till undersökningsdeltagaren för att denne/denna
ställde upp på bildvisningen och intervjun. Det upprepas att deltagandet i undersökningen



fortfarande är frivilligt, men att jag hoppas på vederbörandes och andras deltagande, vilket är
viktigt för att undersökningen ska få den bredd och variation som jag hoppas på. Därefter
upprepas i korthet den i det första informationsbladet nämnda informationen om vad
undersökningen gäller samt något om nyttan med de nya kunskaperna. Det nämns vari
undersökningsmaterialet består, och undersökningsdeltagaren ombeds att fylla i formulären så
noggrant och sanningsenligt som möjligt. Innebörden av kodnumren på formulären förklaras
liksom den av mig förvarade listan över kodnumren, vilken kommer att förstöras efter det att
undersökningen är slutförd. Därefter berörs hur resultaten från formulären kan komma att
redovisas (individuellt och som gruppdata). Undersökningsdeltagaren ombeds att inte hoppa
över någon fråga i formulären, men om det är omöjligt att besvara en viss fråga skriva något i
kanten bredvid frågan om orsaken till detta. Därefter ombeds han/hon att besvara frågorna så
snart som möjligt och sända formulären till mig i det frankerade kuvertet. Slutligen framhålls
det att, om deltagaren i studien efter besvarandet av formulären kommer att tänka på något
som han/hon vill fråga om eller ge ytterligare synpunkter på, är han/hon välkommen att höra
av sig skriftligt eller per telefon.

RESULTAT I

Fallbeskrivningarna A - H utifrån intervjuerna redovisas i bilaga 6.

ANALYS OCH TOLKNINGAR

Som det framgår av fallbeskrivningarna i bilaga 6 nedan har jag organiserat och sammanfört
intervjumaterialet under rubriker med kursiv stil. Denna indelning av materialet har stora
likheter med min intervjuguide. Det finns dock en hel del avvikelser från denna, eftersom jag
vid intervjuerna försökt att ”följa” informanterna i deras berättande. Analysen av
fallbeskrivningarna följer den modell för analytisk induktion som skisseras av Hartman
(1998), se avsnittet Metoder ovan. Det första steget utgörs av identifierandet av de viktigaste
begreppen och det andra av klassificerandet av begreppen och sammanförandet av dessa i
kategorier. Bland kategorierna har jag därefter valt den kategori som kan sägas utgöra
huvudkategorin. Tolkningen, som avser att generera den induktiva teorin, består främst i
relaterandet av kategorier och huvudkategorier från de olika fallanalyserna till varandra för att
finna och tolka likheter och olikheter mellan dem. Analys- och tolkningsarbetet har utförts
med utgångspunkt i forskningsfrågan, se avsnittet Undersökningens forskningsfråga ovan.

Analyser och sammanfattningar av analyserna av fallbeskrivningarna A – H

Vid det konkreta genomförandet av analysen av de enskilda fallbeskrivningarna har jag för
varje fallbeskrivning startat med en översiktig läsning i syfte att få en första helhetsbild av
materialet ifråga. Därefter har jag genom en mera detaljerad läsning sökt efter begrepp och
kategorier i texten. Kategorierna har därmed förändrats och kompletterats enligt den
hermeneutiska cirkels modell för växlingen mellan helhetsuppfattning – ny information –
helhetsuppfattning – ny information o s v. Efter analysen av en fallbeskrivning ger jag en
sammanfattning av denna. Där framgår det också, vilken typ av begrepp som jag för till en
viss kategori och benämningen av denna.



Informant A

Analys
De upplevelser och den livssituation som framkommer i intervjun med A, och som har
samband med hennes behov av att söka psykoterapi är präglade av ett psykiskt lidande som
beskrivs med ord som rädsla, oro, förväntansångest, depressionsnära känslor och allmän
ångest. Ångesten känner A inför att gå till arbetet men också när hon är på arbetet, där
ångesten är starkast. Till det nya hör att ångesten inte släpper, när hon kommer igång med
arbetet. Ångesten är inte knuten till vissa uppgifter utan till att det ska hända något oväntat
eller svårt med patienterna, att de skall bli allvarligt sjuka eller att A skall tvingas ta hand om
sådana situationer. Samtidigt gäller det, att A tidigare har klarat av sådana situationer på ett
bra sätt. A tycker att det är svårt för henne att finna någon förklaring till ångesten. Hon säger,
att ett huvudskäl till ångesten är just detta att hon inte förstår varför ångesten kommer. A har
lagt märke till att hon mått bättre när hon inte varit på arbetet, varför hon har antagit att
ångesten har att göra med arbetet och arbetsplatsen. Och hon tror i detta läge, att ångesten
snarare har att göra med att arbetsuppgifterna är för krävande än att de är för många. Hon
tycker inte, att det hänt fler svåra saker än vanligt på arbetet, även om hon har hört något
sådant från sina kollegor. I vilket fall som helst har det inte inträffat någon situation på
arbetet, som hon har klarat dåligt. A vill nu gå i psykoterapi för att arbeta med
ångestupplevelserna, och hon vill förstå mera kring de bakomliggande orsakerna.

Det mest framträdande i A:s berättelser vill jag därför benämna ”ångest inför att något oväntat
och svårt skall inträffa i arbetet”. Ångesten är främst fokuserad till att hennes patienter skall
bli allvarligt sjuka, och hon är rädd för att inte klara sitt ansvar och sina uppgifter lika bra som
tidigare. Denna oro och ångest är relaterad till hennes tidiga objektrelationer, hennes
självupplevelse och till händelser av existentiell natur, som har inträffat under senare tid.
Troligen är ångesten även indirekt relaterad till hennes religiösa tro, Gudsupplevelse och syn
på frågor kring liv och död.

När A får första frågan om sin religiösa tro, framhåller hon att hon har svårt för att tro men
också för att vara agnostiker. Hon skulle vilja ha en religiös tro som i barndomen men med ett
annorlunda innehåll. Som barn trodde hon, att Gud kunde ställa till rätta sådant som inte var
bra liksom hon trodde på Jesus. I fjortonårsåldern, när hon gick i konfirmationsläsning, var
hon uppfylld av tvivel, och hon hoppades på att få hjälp med dessa av prästen. Det lyckades
inte, och senare gick hon ur Svenska kyrkan. Men även i tjugoårsåldern hoppades hon på
någon form av uppenbarelse eller tro vid kyrkobesök. A besöker fortfarande kyrkor, även om
hon inte går på gudstjänster. Ett skäl till det senare är, att hon har svårt för att stå ut med
prästernas predikningar, som ofta ger uttryck för en moral som hon inte kan hålla med om och
som saknar uttryck för kärlek. A kan tycka att hennes ståndpunkt är barnslig, men hon fastnar
i rättvisefrågor som hur kan världen se ut som den gör om det finns en Gud. Hon tycker, att
det bl a utifrån allt som har gjorts i religionens namn är tydligt att religion är något som har
skapats av människor utifrån värderingar som inte är särskilt högtstående. Samtidigt känner A
alltså en längtan efter att kunna tro, och hon kan se fördelarna för dem som har vad hon kallar
en riktig tro.

När A får frågan om och hur hon blev religiöst påverkad under sin uppväxt, säger hon först att
något sådant inte förekom. Hon drar sig dock till minnes, att hon och hennes mor kunde råka i
gräl om religion. A bodde f ö ensam med modern från fyraårsåldern efter det att föräldrarna
hade separerat. När hon var i femtonårsåldern konverterade hennes far till katolicismen i
likhet med vad hans mor hade gjort som vuxen. I samband med att fadern konverterade



pratade A och fadern om varför han gjorde detta. A:s morföräldrar var passiva medlemmar i
Svenska kyrkan, men A minns att mormodern läste aftonbön med henne som barn. I början av
A:s och hennes blivande mans bekantskap samtalade de mycket om religiösa frågor.

För ca tio år sedan hade A en kvinnlig arbetskamrat, som A tror i hög grad påverkade henne
genom sitt sätt att leva. Arbetskamraten hade stora problem i sin livssituation, men hon kunde
få praktisk hjälp genom sin tro. A har tänkt att det måste vara bra med en tro, som kan vara till
sådan hjälp. A vet inte närmare hur det var möjligt, men hon tror att arbetskamraten kunde
hämta kraft genom sin tro på ett liv efter döden. Hon tycker, att det är märkligt men säger att
det är uppenbart att man kan klara livet bättre med en sådan tro. I tonåren funderade A mycket
kring frågan om ett liv efter döden. Numera tror A, att allt är slut i o m döden. Hon kan känna
sig sorgsen över detta och att det väcker känslor av ett slags yttersta meningslöshet.

Vid sin beskrivning av Gud framhåller A som en belastning, att hon har kvar en del av sin
barnatro, nämligen att Gud är en person och en man. Hon vet, att andra upplever Gud på helt
andra sätt och själv skulle hon ha lättast för att ta till sig bilden av Gud som hon säger som
någonting som finns i allt omkring oss. Hon tror, att hon istället refererar till Gamla
testamentets Gud: en människa något klokare än vi människor som har mycket mera makt och
som dömer utifrån en moral som hon ställer sig tveksam till. Den Gudsbilden har hon fått från
skolan men hon har också i vuxen ålder läst Bibeln. Den Gud som hon skulle ha lättast för att
ta till sig skulle kunna utmärkas av följande: en Gud som finns i allting, i alla människor och i
naturen; ett diffust väsen som man kan hämta styrka från; någon form av tröst. A reserverar
sig för att hon kan ha fel, men hon tycker att hon inom kristendomen möter dömande och att
man ger människorna dåligt samvete istället för kärleksbudskapet och tron som en kraft att
hämta styrka ur.

I jämförelse med Gudsbilden finner A dock mera absolut kärlek, förlåtande och förståelse hos
Jesusgestalten. Jesusgestalten står för hur viktigt det är att tycka om och ha förståelse för alla
människor och mänskliga yttringar. Däremot har hon svårt för läran om Jesus som den som
ställföreträdande tar på sig människornas synder. Människornas största problem ligger inte
där, utan de finns i att så mycket av det som människorna gör eller inte gör leder till att de får
dåligt samvete. Som människa vet man också att det finns gränser för vad människor klarar av
att förlåta hos andra. Därför skulle A önska och känna som en stor tröst om det fanns någon
som Jesusgestalten i himlen, som hjälper människan att förlåta sig själv. A framhåller också,
att skuldkänslorna ofta handlar om sådant som omgivningen inte lider av att man har gjort
eller inte gjort utan att det är de egna skuldkänslorna som man behöver få hjälp med.

A tror, att föräldrarna hade speciella förväntningar på henne innan hon föddes. I faderns fall
var dessa stora utifrån vad A kallar hans övermänniskoideal. Hon tror, att han hade tankar om
att hon skulle vara begåvad och intelligent, och att han inte var besviken över att hon var
flicka. Moderns förväntningar på henne ser A i ljuset av en belastande faktor i föräldrarnas
äktenskap, vilken bestod i faderns depressivitet. A tror nämligen, att modern förväntade sig att
A inte skulle bli vad hon kallar en deppig mänska. A framhåller, att när det verkligen gällde
så var det modern som hade ambitioner för henne, bl a att hon skulle ägna sig åt kreativa
sysslor som musik och skrivande. Moderns krav var egentligen större än faderns.

A:s första minne av föräldrarna är att de ligger i sängen och grälar. Det första minnet av
enbart modern har däremot ett ljust innehåll, när hon ligger i moderns säng och kör med en
leksaksbil. Vid det första minnet av enbart fadern finns också modern med men i bakgrunden.
De befinner sig i en park, och fadern visar henne insekter innanför barken på trädstubbar och



berättar om insekterna. I A:s första minne av själv finns en stark känsla, nämligen ilska. A är
kanske enbart i tvåårsåldern och tack vare ilskan klarar hon för första gången av att klättra ner
från barnstolen.

A:s beskrivningar av sin mor och far idag är ganska kortfattade och präglade av motsatser. I
karaktäristiken av modern finns drag av att hon inte längre är lika färgstark som tidigare och
att hon är en ensam person, som borde bry sig mera om de få anhöriga som hon har. Bilden av
fadern präglas av en snäll, mycket disträ och självupptagen man. Med åren har han blivit
alltmera rigid, samtidigt som han i vissa avseenden blivit mera generös både mot sig själv och
andra människor.

A tycker, att det är mycket svårt att beskriva sig själv. Hon vill göra den reservationen, att hon
på grund av de anamnestiska samtalen i början av psykoterapin kanske framstår som mera
nedstämd och upptagen av sig själv i förhållande till föräldrarna än vad hon vanligen är.
Därefter framhåller hon, att hon är ganska duktig och kanske för ambitiös med tanke på sitt
eget välmående. Hon jämför sig med sin mor och far i temperamentsfullhet och i att vara
disträ, och hon finner likheter med sig själv även om hon inte är lika extrem i de två
förhållningssätten. Egentligen klarar hon av livet ganska bra. Hennes självförtroende är både
bra och dåligt: bra för att vara kvinna och dåligt i förhållande till hur hon skulle vilja att det
vore.

När det gäller förändringar hos henne under årens lopp, tycker hon att hon numera är mindre
hård mot sig själv, har fått bättre självförtroende och kan tillåta sig att vara litet rädd som hon
nu är på arbetet. Hon har lärt sig att organisera sitt liv bättre, t ex vad det gäller hemarbetet.
Med ett skratt säger hon, att hon har uppfattat sig själv som känslomässigt ganska väl
utvecklad. Hon har haft ganska lätt för att ta känslomässiga problem på allvar och att prata om
sådana. Möjligen kan hon tycka att hon blivit sämre på detta med åren. Hon tror i så fall att
det beror på att hon inte längre har tid att tänka på hur hon själv mår eller sådant som händer i
livet. Socialt tycker hon att hon fungerar bättre i betydelsen att hon är mera öppen och har
lättare för att gå in i sociala kontakter. När det gäller vad man kan kalla negativa sidor i
hennes utveckling, tycker hon att hon har blivit tråkigare som person. Tidigare kunde hon
vara ganska rolig och ironisk både när det gällde livet och henne själv. Det är som om hon har
tappat den förmågan, och hon kan sakna den. Samtidigt tror hon inte, att hon har förlorat den
helt. Det har hon märkt, när hon träffar sin gamla umgängeskrets och kommer in i sin gamla
roll där. Hon skulle önska, att hon hade mera tid att läsa god litteratur, exempelvis författare
som kan förena mycket livsfilosofi med humor och spänning.

A har tidigare gått några år i psykoterapi. Det var för drygt femton år sedan, och då sökte hon
för sin depression. Det var en bra behandling för henne, och sedan dess har hon inte haft
problem med depressioner. Hon kom fram till att orsakerna bakom depressionen hade att göra
med hennes relation till modern och kanske även fadern samt föräldrarnas skilsmässa. Nu
gäller psykoterapin hennes ångestproblem. Förutom den ångest som beskrevs i början av
denna analys nämner A i intervjun även ångest inför att segla och i samband med att hon
flyger.

Efter frågorna om vad hon söker psykoterapi för och vad hon hoppas på att uppnå med denna
kommer intervjusamtalet in på om det varit perioder i hennes liv, när hon speciellt har
funderat kring livets korthet och döden. A berättar, att hon gjorde det i tonåren och att hon
hade mycket tankar av detta slag när hon var deprimerad. Och hon tillägger, att hon också har
haft sådana funderingar i den nuvarande situationen på ett sätt som hon kallar mera



övergripande. När A berättar om dessa funderingar, kommer hon att tänka på en sak som har
hänt under senare tid och som har gjort att hon har funderat kring döden. Det gäller en
väninna, vars man dog för något år sedan. Väninnan har under det här året varit mycket hos
A:s familj, och hon har pratat om döden. (Analysen av betydelsen av väninnans besök skiljer
sig från den som jag gjorde i min fjärde artikel, avhandlingsdel II ovan. Efter det att jag har
använt bättre transkriberingsapparatur, har jag nämligen kommit fram till att samtalen kring
döden har initierats av väninnan och ej av A:s mor).

Sammanfattning
Huvudkategorin (den första och mest framträdande begreppskategorin) är alltså ”ångest inför
att något oväntat och svårt skall inträffa i arbetet”, vilken beskrivs med ord som rädsla, oro,
förväntansångest, depressionsnära känslor och allmän ångest. A har tidigare klarat av de
oväntade och svåra situationerna med patienterna bra. Ett huvudskäl till ångesten är, att A inte
förstår varför den kommer. En andra begreppskategori gäller A:s religiösa tro eller avsaknad
av en sådan. A skulle vilja ha en tro som i barndomen men med ett annorlunda innehåll. När
hon var i tonåren, konverterade fadern till katolicismen. A hade för ca tio år sedan en kvinnlig
arbetskamrat, som påverkade henne genom sitt sätt att leva och sin tro. A tror, att
arbetskamraten kunde hämta kraft genom sin tro på ett liv efter döden. För egen del tror A, att
allt är slut i o m döden, och detta väcker känslor av en yttersta meningslöshet. En tredje
begreppskategori gäller hur A beskriver Gud. Hon har kvar en del av bilden av Gud som en
person och en man. Hon skulle önska, att hon kunde uppleva Gud som någonting som finns i
alla människor och naturen, ett diffust väsen som man kan hämta styrka ur och som ger tröst.
Jesusgestalten står för mera av absolut kärlek. Däremot har A svårt med Jesusgestalten som
någon som tar på sig människornas synder. Människornas problem är deras dåliga samvete,
och de behöver någon på jorden och i himlen som kan hjälpa dem att förlåta sig själva.

En fjärde begreppskategori gäller A:s relation till föräldrarna genom åren. Föräldrarna
separerade när A var i fyraårsåldern och hon växte upp hos modern. A tror, att föräldrarna
hade speciella men olika förväntningar på henne innan hon föddes. A:s första minnen av
föräldrarna och av sig själv är både ljusa och mörka. Moderns ambitioner för och krav på A
var större än faderns. A:s beskrivning av föräldrarna idag är präglad av motsatser. En femte
begreppskategori gäller A:s självupplevelse. A tycker, att det är svårt att beskriva sig själv.
Hon framhåller dock, att hon är ganska duktig och kanske för ambitiös. Hon finner likheter
mellan föräldrarna och sig själv, även om hon inte är lika extrem som de. Hon har både bra
och dåligt självförtroende. A tycker, att hon numera är mindre hård mot sig själv och att hon
har fått bättre självförtroende och kan tillåta sig att känna rädsla som nu på arbetet. Hon är
känslomässigt ganska väl utvecklad. A tycker, att hon har blivit tråkigare som person, även
om hon är socialt mera öppen. En sjätte begreppskategori handlar om händelser och A:s
funderingar kring frågor av existentiell natur. I tonåren och under en depressionsperiod för
drygt femton år sedan funderade A mycket kring frågor gällande liv och död. Hon har också
funderat kring sådana frågor under senare tid i samband med besök av och samtal med en
väninna, vars man dog för något år sedan. En sjunde begreppskategori handlar om vad A
söker psykoterapi för och vad hon hopas på att uppnå med denna. Terapin gäller hennes
ångestproblem, och hon är främst inriktad på att förstå mera omkring varför ångesten
uppträder.



Informant B

Analys
Att genomföra analysen av B:s fallbeskrivning innebär speciella svårigheter beroende på att
fallbeskrivningen inte bygger på en bandad intervju utan på mina minnesanteckningar efter
intervjun. Självklart finns det risk för att mina minnesanteckningar är missvisande på olika
sätt, som det inte heller är möjligt att kontrollera i efterhand. I valet mellan den nämnda risken
eller att gå miste om intervjumaterialet har jag valt att genomföra nedanstående analys av
minnesanteckningarna och att samtidigt påminna om materialets tillkomsthistoria.

B:s upplevelsevärld präglas av en längtan efter att frigöra sig från yttre och inre krav,
mänskliga såväl som gudomliga. En alternativ formulering skulle kunna vara ”önskan att bli
älskad för den hon är och inte för den hon ska bli”. Med tanke på materialets knapphet och
tillkomsthistoria väljer jag den mindre anspråksfulla formuleringen ”längtan efter ´lätthet` och
frihet i livet”.

När B får frågan om vad hennes kristna tro betyder för henne, uppfattar hon frågan som
gällande både trons innehåll och funktion. Hon talar först om Gud som en fader, som älskar
människan förbehållslöst precis som hon är, men hon antyder därefter att det också finns en
annorlunda upplevelse av Gud för henne, nämligen en Gud som ställer stora krav och är
mycket fordrande. Ena dagen vill B beskriva Gud som den kärleksfulle fadern och en annan
dag som en Gud som kräver allt. Hon antyder också, att hon kämpar och måste kämpa för att
hålla fast vid det förra alternativet. När samtalet kommer in på frågan om B har upplevt Guds
ingripanden i sitt liv, kommer hon in på de nya upplevelser av Gud som hon gjorde för ca tio
år sedan i samband med att hon bodde i ett kristet kollektiv. Där upplevde hon vad hon kallar
lättheten med Gud, att Gud inte i första hand står för krav utan för nåd. B började då
ifrågasätta sin tro på den stränge Guden. Den andra upplevelsen som hon gjorde där var att
man kan be till Gud om de mest praktiska saker och få ett positivt svar på sina böner. B har
senare tänkt, att detta kanske inte är det bästa för människan men hon har kvar en övertygelse
om att Gud svarar på människans böner.

På frågan om hur B har kommit fram till sin tro svarar hon, att den processen startade redan
när hon är liten. Man hade inte andakter eller samtal om tro i hemmet, men den kristna tron
fanns ändå med hela tiden. Under uppväxten tyckte B om att åka på kristna ungdomsläger, där
en del ledare betydde mycket för henne. Den stora förändringen inträdde, när B var 12 år och
fadern bestämde sig för att bli präst. B reagerade på detta att bli prästdotter våldsamt och tvärt
emot vad som förväntades, t ex genom att missköta sig och stjäla. Efter ett år blev hon
omvänd och istället idealflickan, som alltid var god och som snart blev ungdomsledare och
dylikt. B tycker, att det är typiskt att hon som hon säger så snart gav upp. Hon tror också, att
det hade varit bättre för henne personligen om hon inte hade fogat sig. Hon hade då inte heller
fått den tunga och krävande Gudsbild som hon tog till sig i första hand från fadern.

Det är när B många år senare kommer till det tidigare nämnda kollektivet, som hon upptäcker
att det finns glädje och lätthet i kristen tro och som hon börjar bearbeta sin tunga och krä-
vande tro. Ett slags lättare tro hade hon tidigt mött hos sin mor, som var uppvuxen i en
storstad och hade blivit kristen som vuxen. En tro av detta slag upplevde B dock som ytlig,
medan faderns tro framstod som djup. Denna skillnad kan också återfinnas i B:s upplevelse av
föräldrarnas respektive släkter: moderns med en lättare tro men materialistisk och sekularise-
rad; faderns sammanhållen, djup men med en tradition av krav som Gud stod bakom. Det är



troligt att B:s ambivalenta känslor inför de två förhållningssätten utvecklades tidigt i hennes
liv.

B berättar också om två andra händelser, som är förknippade med anhöriga och andra
människor och som har påverkat henne djupt. Den första gäller upplösningen av det kristna
kollektiv som hon redan har omnämnt. Det uppstod motsättningar av trosmässig art i
kollektivet, vilka alltså ledde till att det upplöstes. Denna händelse fick henne att tvivla på
både Gud och människor och gjorde att hon som hon säger hade mycket att bearbeta efteråt.
Den andra händelsen inträffade när B var i treårsåldern. Familjen krockade med sin bil och
modern blev skadad och måste gå med kryckor ett bra tag. B talar dels om skadan som svår
och dels känner hon ilska när hon tänker på hur mycket modern har orkat och orkar arbeta
trots denna. Händelsen kom att radikalt styra B:s liv genom att hon som enda dottern skulle
vara speciellt omtänksam och hjälpsam mot modern. Det var fadern som stod bakom denna
uppmaning. B frågar sig varför hon skulle gå in i och gick in i denna förpliktelse. Hon säger,
att hon blir arg när hon tänker på detta, men hon ler samtidigt som hon säger det. Hon kopplar
inte med ord ihop denna händelse och dess konsekvenser med utvecklingen av den Gudstro
som hon senare i sitt liv betecknar som den krävande Guden.

För ungefär fyra år sedan gick B i psykoterapi på den ort, där hon tidigare bott i kollektivet.
Hon gick först under drygt ett halvår varannan vecka och därefter under några månader mera
oregelbundet. Hon tycker att terapin var bra, men hon känner samtidigt oro över att den inte
blev tillräcklig. Tiden före terapin mådde hon väldigt dåligt: allting kändes meningslöst och
hon hade självmordstankar. För ett halvår sedan kände hon sig på liknande sätt. Hon kände
också oro för att ha blivit beroende av att gå i samtalsbehandling. När det efterhand kändes
tyngre och tyngre, bestämde hon sig för att som säger inte ha det så svårt utan hon vände sig
till psykoterapimottagningen. Även denna gång hade B självmordstankar. Med hjälp av
psykoterapin hoppas hon nu att det skall kännas som hon säger lättare. Även om hon har
förstått en del om sina problem, behöver hon hjälp med att ytterligare bearbeta sin person och
situation. Hon berättar, att det redan efter tre samtal känns lättare och att hon denna gång
kommer att arbeta mera med sin livshistoria.

B säger, att hon inte har hört något om föräldrarnas förväntningar på henne innan hon föddes.
Hon tror dock, att fadern hoppades på att hon skulle bli som sin farmor: en stilla och trosviss
kvinna. Första minnet av modern handlar om att hon och modern går och drar barn-
respektive dockvagn. I barnvagnen ligger en nyfödd bror, och hon är själv möjligen i sex eller
sjuårsåldern. Bilolyckan med modern minns hon däremot ingenting av. Vid det första minnet
av fadern är B i fem eller sexårsåldern. Hon och fadern sitter framtill i bilen och sjunger
läsarsånger, medan resten av familjen sitter baktill och sover. B kommenterar också, att hon
allmänt tyckte att det var trevligt när hon och fadern sjöng tillsammans.

När B beskriver modern idag, tar hon fasta på att hon är sliten och utarbetad och ändå inte kan
ta på sig lagom med uppgifter med tanke på detta och skadorna efter bilolyckan. Vid
beskrivningen av deras relation blir B ledsen, när hon berättar att det är som om hon inte når
fram till modern, som om denna inte riktigt lyssnar. Detta problem har dessutom ökat med
åren. Vid B:s beskrivning av fadern kommer hon med en gång in på positiva förändringar hos
honom: han har blivit mindre sträng, mera förstående och öppen. Han är inte fri från krav,
även om nog livet har blivit lättare för honom.

B tycker, att det är svårt att beskriva sig själv och tar därför hjälp av hur hon tror att andra
människor uppfattar henne, bl a mot bakgrund av några kortare kärleksförhållanden. Hon tror,



att hon upplevs som krävande. Själv säger hon, att hon verkligen vill bli sedd och mottagen
som den hon är av andra, från föräldrar till vänner. Om de inte ser henne kan kontakten med
dem få vara. När B säger detta börjar hon storgråta, och hon uttrycker med sitt kroppsspråk
vad jag uppfattar som en psykisk smärta. Jag får intrycket av att hon uttrycker att här finns
”något ohjälpligt”. Sina kärleksförhållanden beskriver hon senare som att hon blir förälskad i
fel sorts män och att hon inte kan se varningssignalerna för detta i tid.

Som avslutning vill jag påminna om att när B får i uppgift att nämna texter i Bibeln och
sånger som hon speciellt tycker om hon då nämner följande episoder i Bibeln: Den förlorade
sonen (Lukasevangeliet, kap. 15), Den samariska kvinnan (Johannesevangeliet, kap. 4) och
Synderskan i Simons hus (Lukasevangeliet, kap. 7). När det gäller sånger, nämner hon
läsarsånger som hon dock har svårt för att komma ihåg ordalydelsen på.

Sammanfattning
Av sju begreppskategorier finner jag kategorin ”längtan efter ´lätthet` och frihet i livet” vara
huvudkategorin. A:s upplevelsevärld präglas av en längtan efter att frigöra sig från både yttre
och inre krav. Dessa krav kan sägas vara av både mänsklig och gudomlig karaktär. Den andra
begreppskategorin handlar om B:s kristna tro och Gudsupplevelse. Hon berättar om två
motsatta upplevelser av Gud, nämligen den kärleksfulle fadern och en Gud som är fordrande
och kräver allt. B kämpar för att hålla fast vid den förstnämnda upplevelsen. När hon för ett
tiotal år sedan bodde i ett kristet kollektiv, upplevde hon dels vad hon kallar lättheten med
Gud och dels att man kunde be om de mest praktiska saker och få ett positivt svar på sina
böner. Den tredje kategorin gäller hur B kom fram till sin kristna tro. B har redan som liten
levt i en hemmiljö, som präglades av kristen tro. En stor förändring för henne blev dock, när
hon var tolv år och fadern bestämde sig för att bli präst. Hon reagerade våldsamt och tvärt
emot vad som förväntades av henne som prästdotter. Efter ett år blev hon dock omvänd och
idealflickan, som alltid var god och var ansvarstagande. B tycker, att det var typiskt att hon så
snart gav upp och fogade sig. Hon tror, att för henne personligen hade det varit bättre om hon
inte gjort detta. Då hade hon inte heller fått den tunga och krävande Gudsbild som i första
hand var präglad av fadern. Hon hade tidigare mött ett slags lättare tro hos modern. Denna
upplevde hon dock som ytlig, medan faderns framstod som djup.

En fjärde begreppskategori utgörs av två händelser, som är förknippade med anhöriga och
andra människor. Den första gäller upplösningen av det kristna kollektiv, där B bodde under
flera år. Händelsen fick henne att tvivla på både Gud och människor. Den andra viktiga
händelsen inträffade när B var i treårsåldern. Hon har inget minne av den, men familjen
krockade med sin bil och modern fick bestående skador. Detta kom att radikalt styra B:s liv,
eftersom hon som den enda dottern skulle vara speciellt hjälpsam mot modern. Fadern stod
bakom uppmaningen, och B frågar sig varför hon skulle gå in under dessa krav. Hon känner
ilska, när hon tänker på dessa krav och hur mycket modern orkade arbeta trots sina skador.
Samtidigt ler hon, när hon talar om sin ilska. Den femte begreppskategorin handlar om hur B
upplevt och upplever föräldrarna. B tror, att fadern hoppades på att hon skulle bli som sin
farmor, nämligen en stilla och trosviss kvinna. De första minnena av föräldrarna har en ljus
karaktär. När B beskriver relationen till modern blir hon ledsen och berättar om brister i
denna: hon når inte fram till modern som inte riktigt lyssnar till henne. Vid beskrivningen av
fadern talar hon enbart om de positiva förändringar som har skett under senare år.

Den sjätte kategorin gäller hur hon vill beskriva sig själv. Hon tycker, att detta är svårt och
väljer perspektivet hur andra kan tänkas se på henne. Hon kommer då fram till att hon är
krävande. Själv säger hon, att hon vill bli sedd och mottagen som den hon är. Detta gäller från



föräldrar till vänner. Om så inte sker kan kontakten få vara. När B berättar om detta, börjar
hon storgråta och uttrycker en stark psykisk smärta som om det handlar om ”något ohjälpligt”
i hennes livssituation. Den sjunde kategorin innefattar varför B nu söker psykoterapi och vad
hon hoppas på att uppnå med denna. För ungefär fyra år sedan gick hon i en kortare terapi.
Även om den var bra, känner B en oro över att den inte var tillräcklig. Hon upplever det nu
psykiskt lika svårt som före den första terapin, nämligen att allt känns meningslöst och att hon
har självmordstankar. Hon avser, att i denna terapi arbeta mera med sin livshistoria. Hon
hoppas på att uppnå, att det psykiskt skall kännas ”lättare”.

Informant C

Analys
När jag läser igenom C:s fallbeskrivning, slås jag av hur central rädslan, skräcken och
ångesten för döden är i hennes upplevelsevärld och livssituation. Den har kopplingar tillbaka
till hennes barndom, men det är först under de sista sex ”skräckåren”, som hon varit mera
medveten om dödsrädslans betydelse. C menar, att hon har hållit undan känslorna under
tidigare år men att hon till slut inte orkade fortsätta så. Dödsrädslan, som i så hög grad präglar
hennes liv, tycks i första hand gälla att andra människor skall dö och att de ska tvingas göra
detta i ensamhet. Denna rädsla står i nära förbindelse med andra viktiga områden i hennes liv
som hennes relationer till andra människor, hennes syn på sig själv, hennes kristna tro, hennes
Gudsupplevelse och orsaken till att hon söker psykoterapi. I analysen återkommer jag till
dödsrädslans centrala roll i hennes liv.

När det gäller relationerna till sina föräldrar, ger hon delvis motsägande beskrivningar. Hon
nämner först, att hon hade stora krav på sig under uppväxtåren, och att båda föräldrarna stod
bakom dessa även om de uttalades främst av modern som fanns mest i hemmet. Samtidigt
beskriver hon hur båda föräldrarna förändrades i positiv riktning med tiden. Av fadern ger
hon en mycket uppskattande bild – närmast med idealiserande drag – under hans sista livstid.
Den präglas inte minst av att han mötte sin egen död med en stor fattning. Modern beskriver
hon också som friare med åren, och hon påpekar bl a hur moderns självförtroende ökat.

När det gäller de tidigaste minnena, är C osäker på om hon har sådana före sex års ålder. Det
verkar som om minnena förknippade med fadern har ett ljusare innehåll än vad som gäller
modern. Samtidigt gäller det att fadern blev sjuk, när C var på barnkoloni och troligen i
sexårsåldern. I minnena av modern framhålls att hon finns med även om C inte direkt kommer
ihåg henne. I beskrivningen av fadern under dennes sista levnadstid finns med som en viktig
del, att C fick tillfälle att tala ut med fadern, bl a om de stora kraven på henne under
uppväxten. Förhållandet till modern har blivit lättare med åren, men det verkar finnas en hel
del ouppklarat mellan dem.

I fråga om relationer till andra människor, berättar C om en manlig vän som betytt mycket för
henne både mänskligt och ur kristen synpunkt. C noterar, att hon stod överst på hans bönelista
och därför var den första att få beskedet om hans död. Till kategorin relationer kan också
räknas upplevelsen av husdjur och kanske även naturupplevelser, som hon beskriver mycket
positivt.

C:s relation till fadern får en speciell belysning i samband med hennes upplevda behov av en
ny psykoterapi efter den avslutade treåriga behandlingen. Det är oklart vilken roll själva
avslutningen på denna har haft för den nya önskan om terapi. C betonar, att hon redan hade



fått så mycket hjälp, så varför skulle hon få mera. Samtidigt var hon rädd för bli avvisad eller
att det skulle bli en behandling som gjorde hennes livssituation snarare sämre än bättre. I
dessa funderingar inom henne fanns dock också en koppling till fadern: viktigast var att han
fick hjälp och blev så frisk som det var möjligt. Det verkar som om det var först efter hans
död, som C kunde gå in för att påbörja en ny psykoterapi.

C:s beskrivning av sig själv är ännu mera full av motsatser än vad gäller föräldrarna. Hon
kommer bl a in på förmågan till medkänsla och menar att en sådan kunde hon inte känna
tidigare. Detta har att göra med att hon försökte känna så litet som möjligt, eftersom känslor
gjorde så ont. Bland de motstridiga känslorna nämner hon att hon är kärleksfull, envis, rädd
och misstänksam. Hon tänker sig också, att personlighetsmässigt måste hennes utveckling ha
varit långsam medan den intellektuella utvecklingen har varit mycket snabb.

När det gäller föräldrarnas förväntningar på henne innan hon föddes, tror hon att hon var ett
önskat barn och att föräldrarna önskade att hon skulle få det bättre i livet än vad de hade haft
det. C:s tidigaste minne av sig själv är när hon sitter bakpå faderns cykel, och denne lät så
snäll när han gav uttryck för oron över att hon skulle ramla av den. Senare fick hon veta av
fadern att något sådant hade inträffat. När C berättar om detta kommer hon att tänka på ett
minne, som möjligen är det tidigaste där hennes far är med. Det handlar om att fadern har
lämnat av henne utanför morföräldrarnas hus. Han har bråttom, eftersom han skall till hennes
mor på BB. Mormodern hittar henne ute i gräset. C blir dock osäker på om detta är något som
hon minns eller är något som hon har hört berättas. När C berättar om denna händelse,
kommer hon i sin tur att tänka på ytterligare en händelse, som hon också är osäker på om det
är ett minne eller något som hon har hört berättas. I detta minne finns det en skräck, och det
handlar om att hon står i mormoders alkov och ser på en grisslakt ute på gården. Hon säger att
någon tyckte, att hon skulle se detta och hon tillägger att hon blev chockad av händelsen. Hon
berättar, att en följd av detta blev att hon under hela barndomen måste springa förbi döda djur.
En svårighet var, att hennes far var jägare och hade som sed att hänga skjutna harar på fönster.
C gör reflektionen, att en bakgrund till denna rädsla för döda djur kan ha varit händelsen med
grisslakten.

En annan viktig del av C:s upplevelsevärld är hennes kristna tro. Hon säger, att den behövs
och detta speciellt när hon har det svårt. Hon kan tycka, att hon talar respektlöst med Gud,
eftersom hon gör det ungefär på samma sätt som till en människa. C framhåller, att hon kan
säga att hon får hjälp ovanifrån. Som exempel tar hon de människor som hjälpte henne i
samband med att hennes far dog och den terapeut som hon kände sig förstådd av. Hon förstår,
att hon påverkades i sin tro av sin mormor men också av fadern genom dennes inriktning på
att göra goda gärningar. Han hade samtidigt en egen personlig tro, vilket C framhåller att hon
också har. Det finns också en speciell drivkraft bakom hennes tro, nämligen att hon helt
enkelt inte skulle stå ut med att det inte fanns en Gud. Det tycks finnas ett inslag av tvång i
denna upplevelse, men samtidigt säger hon att hon vill tro vilket leder till att det kan bli ett
slags kamp inom henne. C berättar också, att på ett sätt är hennes tro viktigare för henne när
hon mår psykiskt dåligt. C säger också, att hennes tro har förändrats genom åren, liksom inom
församlingar och kyrkor, mot att bli tolerantare. Samtidigt har hennes tro blivit viktigare och
viktigare för henne.

När C får i uppgift att beskriva Gud, verkar hon känna en viss tvekan om hon ska tala om Gud
som han eller hon och hon väljer att använda båda orden. Och hon framhåller, att Gud förstår
och förlåter allting och inte är dömande, när vi människor har gjort vårt bästa. Gud ställer
stora krav, och Guds vägar är till slut outgrundliga. Innebörden av att Gud är krävande tycks



vara, att det inte räcker med att be Gud om hjälp utan man måste verkligen anstränga sig själv
också. I grunden gäller den allmänna regeln att Gud hjälper den som hjälper sig själv. Det
finns dock också en annan sida i C:s beskrivning av Gud. Hon framhåller nämligen, att Gud är
trygghet. Hon kan minnas hur tryggt det kändes i kroppen och själen, när hennes mor läste
”Gud som haver” med henne och syskonen. Hon tror, att hon redan då uppfattade Gud som
snäll. I nusituationen, när något känns bra, kan hon även i kroppen uppleva en form av
gudomlig närvaro. C berättar vidare, att hon också kan känna tvivel på Gud och att dessa gör
mycket ont. Tvivlen har att göra med hennes dödsrädsla. Hon tycker nämligen, att Gud borde
se till att ingen människa skulle behöva dö ensam. Om inte anhöriga eller vänner kan vara på
plats, borde personal och andra vara utbildade i hur man är närvarande när människor dör och
finnas där.

Som framgick i början av analysen av C:s berättelse om sina upplevelser och sin livssituation,
bedömer jag att det viktigaste området gäller hennes dödsrädsla. Den har direkt samband med
termer som dödsskräck, lidanden, smärta, ångest och depression. C kan också tänka sig, att
det finns en koppling mellan hennes dödsrädsla och den rädsla för att vara ensam som hon
började uppleva för ungefär sex år sedan. När C talar mera allmänt om sitt liv, talar hon om
att det har varit mest död och att det har kretsat kring alla hennes döda. När hon får den
direkta frågan om tankar kring livets korthet och döden, tror hon att hon har hållit undan
sådana frågor utom under de senaste ”chockåren”. Det var andra som dog, och hon trängde
undan all smärta. Det är anmärkningsvärt, att C berör frågan om sin egen död vid endast ett
tillfälle, nämligen när hon talar om den nya psykoterapin och vad hon hoppas på att uppnå
med hjälp av den. Hon nämner, att det är två områden som skall stå i centrum: döden och
relationer. Hon säger där, att hon länge har vetat att hon har en enorm dödsskräck och att den
har blivit svårare och svårare ju fler människor som har dött. När det gäller relationerna, har
hon trott att hon har lärt sig mycket tidigare men nu på sista tiden har hon märkt sådant som
hon behöver arbeta mera med. Det framgår dock inte närmare, vilka problem det gäller. Vad
det gäller döden får vi veta, att målet är att inte ständigt behöva gå omkring och tänka på och
vara rädd för döden utan att det får räcka med att veta att den finns för anhöriga, för egen del
och för andra människor. För de flesta är vetskapen mycket svår, men den skall inte behöva ta
över allt i livet. C gör också reflektionen, att hon tror att det just nu är i döden som all hennes
skräck finns. Den sanningen har hon inte sett tidigare.

Det är också värt att lägga märke till att när det gäller Bibeltexter, sånger och psalmer, som
har betytt mycket för C, nämner hon Jobs bok och nya psalmer med texter som talar om att
människan inte behöver vara rädd inför framtiden. En vanlig begravningspsalm som ”Härlig
är jorden” tycker hon däremot är svår, eftersom kontrasterna blir så stora. Något liknande
gäller också för julpsalmer.

Sammanfattning
Vid läsningen av C:s fallbeskrivning slås jag alltså av hur central rädslan, skräcken och
ångesten för döden är i hennes upplevelsevärld. Den har kopplingar tillbaka till hennes
barndom, men det är först under de senaste sex åren som hon har varit medveten om
dödsrädslans betydelse. C har hållit undan känslorna under tidigare år men orkade till slut inte
fortsätta så. Dödsrädslan gäller i första hand, att andra människor skall dö och att de skall
tvingas göra detta i ensamhet. Jag väljer alltså ”dödsrädsla” som beteckning för
huvudkategorin bland begreppskategorierna. En andra begreppskategori gäller relationen till
föräldrarna och en annan person. När det gäller föräldrarna, nämner C först deras stora krav
på henne under uppväxtåren. Hon beskriver därefter hur de förändrades i positiv riktning med
åren. C beskriver fadern på ett idealiserande sätt. Det gäller inte minst att han mötte sin egen



död med fattning. En viktig sak var också, att C fick tillfälle att tala ut med honom den sista
tiden han levde, bl a om de stora kraven på henne. C är osäker på om hon har några minnen
före sexårsåldern. Minnena förknippade med fadern har ett ljusare innehåll än de som gäller
modern. Samtidigt var det en svår händelse för henne, när hon i sexårsåldern var på
barnkoloni och fadern blev svårt sjuk. C:s relation till fadern får en speciell belysning i
samband med hennes upplevda behov av att gå en ny psykoterapi efter den avslutade treåriga
behandlingen. Det verkar nämligen som om det är först efter hans död, som C kan gå in för att
påbörja en ny psykoterapi. C beskriver modern som friare och med allt bättre självförtroende
under årens lopp. Förhållandet mellan dem har blivit lättare, men det verkar finnas en del
ouppklarat mellan dem. När det gäller andra personer, berättar C om en manlig vän, som har
betytt mycket för henne ur mänsklig och kristen synpunkt. Hon stod överst på hans
”bönelista”, och hon var den första som fick beskedet om hans död.

En tredje begreppskategori handlar om C:s beskrivning av sig själv. Den är full av motsatser
men innehåller också skillnader mellan tidigare år och de senaste åren. Tidigare försökte C
känna så litet som möjligt beroende på att känslor gjorde ont. Hon tar förmågan till medkänsla
som exempel på detta. När det gäller hennes ”motsatta” känslor, nämner hon kärleksfull,
envis, rädd och misstänksam. Hennes känslomässiga utveckling har varit långsam, medan den
intellektuella har varit snabb. När det gäller tidiga minnen från barndomen, berättar C två med
innehåll av övergivenhet och skräck. I det första minnet har hon blivit lämnad av fadern
utanför morföräldrarnas hus. Han hade bråttom att komma till C:s mor, som fanns inlagd på
BB i närmaste stad. Mormodern hittade henne i gräset. Huruvida den andra händelsen är ett
minne eller C har hört den berättas, är hon osäker på. Hon stod i mormoderns alkov och såg
en grisslakt ute på gården. I denna händelse finns det skräck, och C säger att hon blev
chockad av den. Hon säger också, att denna händelse troligen var orsaken till att hon under
hela barndomen måste springa förbi döda djur. En fjärde begreppskategori gäller C:s kristna
tro. Hon säger, att den behövs och speciellt när hon har det svårt. Hon talar också om att hon
har fått hjälp ovanifrån, exempelvis de människor som hjälpte henne i samband med att hen-
nes far dog och den terapeut som hon träffade för ungefär fem år sedan och som hon kände
sig förstådd av. Det finns ytterligare en speciell drivkraft bakom hennes tro, nämligen att hon
helt enkelt inte skulle stå ut med att det inte fanns en Gud. En femte kategori av begrepp
handlar om C:s beskrivning av Gud. C tvekar om hon ska använda ordet han eller hon om
Gud och väljer att använda båda. Gud förlåter allting och är inte dömande, när vi människor
har gjort vårt bästa. Det räcker inte med att be om Guds hjälp, utan man måste verkligen an-
stränga sig själv också: Gud hjälper den som hjälper sig själv. C framhåller också, att Gud är
trygghet. När något känns bra, kan hon även i kroppen uppleva en form av gudomlig närvaro.

Hennes tvivel på Gud har att göra med hennes dödsrädsla. Hon tycker, att Gud borde se till att
ingen människa skulle behöva dö ensam. Inom huvudkategorin dödsrädsla i C:s
upplevelsevärld finns termer som dödsskräck, lidanden, smärta, ångest och depression. Hon
talar också mera allmänt om att det har varit mest död i hennes liv. Och hon tror, att hon har
hållit undan alla tankar kring livets korthet och döden under alla år utom de senaste sex åren.
Det är också anmärkningsvärt, att hon berör frågan om sin egen död vid endast ett tillfälle,
nämligen när hon talar om den nya terapin. Därmed är vi inne på den sjätte
begreppskategorin: varför hon söker psykoterapi och vad hon hoppas på att uppnå med den.
C nämner, att de två områden som skall stå i centrum gäller döden och relationer till andra
människor. Som mål för behandlingen talar C om att inte ständigt behöva gå omkring och
tänka på och vara rädd för döden. Det får räcka med att veta att den finns för anhöriga, för
egen del och för andra människor. För de flesta är detta en svår vetskap, men, som C uttrycker
det, den skall inte behöva ta över allt i livet.



Informant D

Analys
Det första som framträder i D:s berättelse är hennes kamp att som barn och ungdom bli och
vara en snäll flicka samt som vuxen en god, rättroende och from människa och kristen. I
denna kamp bär hon på starka skuldkänslor och stora inre krav men också en längtan efter
mänsklig och gudomlig kärlek. Samtidigt som hon har kämpat och kämpar för att nå dessa
mål för hon en inre strid mot upplevda besvikelser och ambivalenta känslor och har en önskan
om större frihet i livet. Ett samlande uttryck för allt det som hon kämpar för och strävar emot
är, att hon vill nå en personlig mognad. Denna hennes livsvärld är i hög grad färgad av och
står i nära relation till hennes bakgrund och primära relationer, kristna påverkan,
Gudsupplevelse, kristna tro och avståndstagande från denna liksom hennes självbild och
psykiska problem. Jag återkommer i slutet av denna analys till D:s önskan att mogna.

D:s beskrivning av sin tro innehåller mycket av ambitioner och reservationer. Å ena sidan kan
hon ge uttryck för att den är viktig och blir viktigare och viktigare i hennes liv. Å andra sidan
kan hon tveka om hon har en ”verklig tro” på Gud och bli rädd för att Gud enbart är en
konstruktion, ett slags medicin för att klara av personliga svårigheter. Hennes tro är nära
knuten till hennes bedjande. Och hon har märkt, att hon kan klara av en del svåra situationer
genom att dra sig undan och be. Samtidigt blir hon då rädd för att tron skall vara ett slags
belöning för hennes böneprestationer och göra, att hon känner sig glad liksom omvänt att
avsaknaden av bedjande skall få henne att straffa sig själv med att må dåligt. Hon säger, att
hon förstår att hon krånglar till frågorna för sig själv, och en av följderna av denna insikt är
nog att hon vill hålla sig till Kyrkans och Bibelns klassiska tro, gärna som den förmedlas vid
kloster och meditationsinriktade institutioner. Där finner hon också ett ”disciplinerat”
gudstjänstliv och levnadssätt, som tilltalar henne och ger en känsla av stabil grund att bygga
sitt liv på. I detta engagemang ligger nog också en önskan att tillägna sig ett innehåll i tron
och uttryck för tron, som skiljer sig från den trosförkunnelse och de uttryckssätt som hon
växte upp med och tidigt gjorde till sina egna. Viktigt i detta sammanhang är också, att D har
gjort många negativa upptäckter och upplevt många besvikelser i de religiösa sammanhang
som hon var engagerad i under sin uppväxt.

När det gäller hur D vill beskriva Gud och Guds ingripanden i hennes liv, berättar hon att hon
inte vill använda ordet bönesvar. Hon känner sig skeptisk inför sådana konkreta talesätt,
samtidigt som hon hoppas på Guds ledning och när hon ser tillbaka på sitt liv kan uppleva att
hon har blivit ledd av Gud. Hon är över huvud taget rädd för att ett alltför ingående berättande
skall förstöra något värdefullt i upplevelserna. Det nämnda leder också till att hon gärna väljer
mera klassiska teologiska bestämningar. På en punkt blir hon dock tveksam, när hon ska tala
om Gud. Det gäller om hon skall tala om Gud som han eller hon. Hon berättar, att hon vill att
Gud skall vara både man och kvinna och att hon tänker om Gud Fadern som fader och moder,
om Sonen som man och Anden som kvinna. På så sätt blir det en jämn fördelning. Samtidigt
berättar hon, att ”innerst” eller ”ganska djupt” ser hon Gud som enbart man trots att hon
försöker se Gud som kvinna. Hon berättar också, att det är viktigt för henne att uppleva Gud
som en person. I annat fall är det svårt att kunna ha en känslomässig relation till Gud och
kunna känna värme och ömhet, som hon vill rikta mot Gud.

När det gäller hur D upplever Gud kontra den lära om Gud som hon vill hålla sig till
framkommer det en slående skillnad. Hon säger först, att Gud är någon som man kan lita på
och i den mån man kan tala om Gud som dömande gäller detta inte på ett negativt sätt utan
genom ett frikännande. Därefter gör hon tillägget, att inom sig upplever hon Gud på ett annat



sätt, nämligen att han ställer krav på henne att hon ska vara på vissa sätt för att han skall älska
henne. De stränga kraven på henne och andra människor som kristna framkommer även som
ett skäl till hennes brytning med sin kristna tro och livsstil under en tioårsperiod. Hon tänker
nämligen på den flärd och lyx som hon och andra hänger sig åt. Konkret handlade det i
hennes fall om att hon försökte satsa på kristen fördjupning men istället sökte upp en man,
som hon visste levde på ett annorlunda sätt.

Under den följande perioden gjorde hon många tragiska erfarenheter, främst det nyfödda
barnets död. Det framgår dock inte av intervjumaterialet, i vilken utsträckning D upplever
olika händelser som inträffar under dessa år som ett straff från Gud, men det framstår som en
viktig fråga när man försöker förstå motiven bakom de stora förändringarna i livsstil i
samband med att hon återupptar sitt kristna engagemang. När D får frågan om livets korthet
och döden, berättar hon att det inte har varit perioder när hon speciellt har funderat kring
sådana existentiella frågor även om hon ibland kan tänka på att hon ska dö. Hon nämner
också, att hon kan tänka på helvetet, som hon har varit rädd för som barn, och fundera på vad
som enligt kristna synsätt skall hända efter döden. Men det är inte så, att hon har grubblat
kring dessa frågor.

D berättar om ett stort antal situationer, när hon blivit besviken på andra människor. Därmed
är vi inne på ett viktigt område, som handlar om relationer i både hemmiljön och i andra
kristna sammanhang. Den största besvikelsen utgör farfaderns sexuella kränkningar av henne,
som verkar ha sträckt sig över flera år. Ett mycket viktigt inslag i D:s berättelse är, att hon
kunde stoppa honom även om förförelseförsöken upprepades. Kränkningarna ledde till att hon
började hata honom, och minnet av hans försök att sätta in henne i den döda farmoderns plats
väcker fortfarande en mycket stark ilska. Helhetsomdömet om honom blir också, att han var
skenhelig. I detta omdöme ligger också att han fick andra människor att tro helt andra saker
om honom än de nu berörda. D kallar också fadern skenhelig men utan att närmare
konkretisera sitt omdöme. När D berättar för honom om farfaderns kränkningar, upplever hon
fadern som mycket förstående inför det svåra som hon blev utsatt för men troligen även som
överslätande gentemot farfadern. Det verkar som om hon bär på känslor av att hon borde
försona sig med vad farfadern gjorde mot henne och andra handlingar, som fadern gjort mot
henne. D framhåller, att hon inte vill göra detta.

När D berättar om sin uppväxtmiljö, säger hon att hon förstår att det fanns mycket där som
var bra. Det dåliga skymmer dock detta för henne, även om hon nämner farmodern med
uppskattande ord. D:s kristna uppfostran och relationen mellan D och föräldrarna tycks i
mycket hög grad ha präglats av att göra henne till en snäll flicka. Det kom till uttryck bl a i
samband med aftonbönen inför sänggåendet. Ett indirekt uttryck för känslan av att inte duga
och en därmed sammanhängande rädsla för att bli övergiven kan antas ligga bakom en
mardröm, som D berättar om. Hon minns inte hur gammal hon var, men hon vaknade av
mardrömmen att den yttersta tiden hade inträtt och att hon hade blivit lämnad kvar medan de
andra hade ryckts bort till himlen. Hon väckte fadern och berättade för honom om
mardrömmen. Han ville, att de skulle böja knä vid sängen och be. Detta kändes inte bra för D
utan istället pinsamt.

D:s första minne av modern speglar en upplevelse av att bli lämnad eller bortvald. Hon var i
treårsåldern och försökte krama modern, som var upptagen av att sköta om det nyligen födda
syskonet. D säger, att på något sätt visste hon att modern inte skulle uppskatta det, men D tog
ändå initiativ till att krama modern. D menar också, att det kan ha varit ett slags provokation
från hennes sida. Resultatet blev ett avvisande, och D kommenterar att modern klarade av



enbart ett barn åt taget. Det första minnet av fadern har ett ljusare innehåll och handlar om att
fadern hade kommit hem i samband med något slag av militärtjänst.

D:s beskrivning av modern idag blir en beskrivning av en fysiskt och psykiskt störd person.
Hon framhåller positiva förmågor hos modern men också att modern blivit mycket beroende
av henne. D går snart över till att beskriva hur hennes inställning till modern har förändrats
under senare tid, och hon framhåller att hon numera har större förståelse för och mera av
positiva känslor mot henne. D gör en reservation för vad som kan hända med hennes känslor
under psykoterapin, men hon säger att hon nu inte känner agg utan stor värme för henne och
D skäms inte längre för modern på det sätt hon kunde göra tidigare, bl a ser hon nu av kort att
modern var ganska vacker som ung.

Vad det gäller fadern nämner hon hur starkt identifierad han är med sin kristna, kulturella
bakgrund och att hon tycker att han har svårt för att se hur han själv är. En förändring under
senare år är, att han uppträder vad hon kallar kamratligare mot henne och söker hennes
kontakt hela tiden. Tidigare brydde han sig mera om hennes bröder än om henne. Som
framgår av fallbeskrivningen framhåller D, att relationen till fadern är mycket svår och att hon
hoppas att genom psykoterapin kunna bli mera mogen i denna. D tror att föräldrarna under
hennes uppväxt hade förväntningar på henne att hon skulle bli snäll, vara med i samma kristna
förening och rösta på samma politiska parti som de. D ger också exempel på hur hon för egen
del hade ambitioner att bli en snäll flicka, bl a vid och efter en lägervistelse för kristna
ungdomar. Besvikelsen blev stor även för henne, när hon kom hem och inte lyckades leva upp
till ambitionerna. Hon kände då starka skuldkänslor och ett starkt skuldbeläggande från
föräldrarnas sida. Hon kände sig också som en dålig flicka, när hon i tonåren och senare
började vara ute och tillsammans med pojkar på kvällar. När föräldrarna framhöll, att hon
innan dess alltid var glad kände hon sig totalt missförstådd av dem.

När det gäller de begrepp som fångar D:s upplevelse och beskrivning av sig själv idag, kan
först nämnas att D gör jämförelser mellan hur hon mådde och fungerade under åren före
återanknytningen till sin kristna tro, sabbatsåret och vistelsen vid klostret. Under den tiden
hade hon upplevelsen av att inte ha någon stabil grund att stå på. Härvidlag har det blivit en
förändring till det bättre, även om hon beskriver sitt sinnestillstånd som skört. D beskriver sig
också som ledsen och kämpande. Samtidigt har hon blivit mera medveten om sig själv och sin
utveckling. Hon nämner också som en viktig punkt, att hon tvekar hur hon skall gå vidare i
sitt liv: satsa på sitt nuvarande yrkesliv eller vad hon benämner det religiösa. Vidare berättar
hon att hon längtar efter en man och nära relationer liksom efter ett kontemplativt liv. Det
sistnämnda har det blivit mindre av under senare tid, även om hon försöker att vara
disciplinerad. Problemen i samband med yrkesarbetet har lättat. Över huvud taget tycker hon,
att hon har fått mera distans till sig själv genom att hon har sökt sig till ett annat centrum än
den egna personen.

Om vi återvänder till det förstnämnda i analysen – önskan att bli en mogen och god människa
– och för samman den med frågan om varför D söker psykoterapi, får vi en bild som uttrycker
D:s ambitioner men även en tvekan, som kan gå tillbaka på ambivalenta känslor och en viss
misströstan om att hon denna gång ska nå känslor av helhet och sammanhang i sitt liv. Till
bakgrunden hör att hon under den senaste tioårsperioden sökt sig till platser för stillhet och
meditation samt samtalat där med präster som hon omnämner med uppskattande ord. Hon har
också haft kontakt med psykoterapeuter, bl a gått i en tvåårig behandling. Försöken att bli
hjälpt genom psykoterapi slutade med att hon fick beskedet, att terapeuten inte kunde hjälpa
henne mera och att han rekommenderade henne att gå vidare med hjälp av kristendom och



meditation. Hon sökte sig till en kristen institution, som tycks vara mycket olik hennes egen
kristna uppväxtmiljö, och som möjliggjorde att hon som hon säger dök in i det religiösa. Det
sistnämnda är troligen bland annat ett uttryck för att hon inte tillräckligt hade lyckats bearbeta
negativa sidor av sin tidigare uppväxt och religiösa miljö. Hon har fortsatt med sökandet på
andra liknande platser. Hon har långsamt tagit sig genom den värsta krisen.

Trots dessa stora ansträngningar söker D på nytt psykoterapi. Hon tror, att hon behöver gå
mera i psykoterapi. Hon säger, att hon vill bli frisk, vill mogna och utvecklas och kunna vara
tillsammans med människor utan att vara rädd. Vidare säger hon, att hon vill bli god och
stark. Önskan att bli god låter som en återklang av något som hon har strävat mot och kämpat
med sedan sin barndom. D berättar också, att hon ibland fysiskt slår sig själv och att hon är
svartsjuk. Hon önskar också mogna i relationen till fadern. Det är svårt att veta vad som i
dessa mål är nytt och som skulle kunna bidra till framgång. Målen kan också sägas vara en
blandning av behandlingsmål och livsmål. Som jag ser det, uttrycker de olika sidor av livet,
som D behöver få hjälp med att bearbeta och föra samman i en patient - terapeutrelation.

Sammanfattning
Det som främst framträder i D:s berättelse är hennes strävan att som barn och ungdom bli och
vara en snäll flicka och som vuxen en god, rättroende och from människa och kristen. Hon bär
på stora inre krav och starka skuldkänslor samtidigt som hon längtar efter större frihet i livet.
Hon för en inre strid mot upplevda besvikelser och ambivalenta känslor samtidigt som hon
längtar efter mänsklig och gudomlig kärlek. Som ett samlande uttryck för allt som hon
kämpar för och strävat emot kan gälla, att hon vill nå en personlig mognad. Jag väljer därför
”önskan att nå en personlig mognad” som beteckning på huvudkategorin bland
begreppskategorierna. En andra begreppskategori gäller D:s religiösa tro. Hon säger, att den
blir viktigare och viktigare i hennes liv samtidigt som hon kan betvivla att hon har en verklig
tro på Gud och vara rädd för att den skall vara ett slags medicin för att klara av personliga
svårigheter. D:s tro är nära knuten till hennes bedjande. D förstår, att hon krånglar till
frågorna kring tro för sig själv, och en följd av detta är nog att hon vill hålla sig till Kyrkans
och Bibelns klassiska tro. Hon söker också ett disciplinerat kristet liv, som kan ge en känsla
av stabil grund.

En tredje kategori handlar om D:s Gudsupplevelse. Hon är skeptisk till ord som bönesvar och
liknande uttryck för Guds ingripanden i människors liv, även om hon när hon ser tillbaka på
sitt liv kan uppleva att hon har varit ledd av Gud. När det gäller Gudsbilden, är D tveksam om
hon skall tala om Gud som han eller hon. Och hon vill, att Gud skall vara både man och
kvinna, både fader och moder. Hon tillägger att inom sig ser hon ändå Gud som enbart man.
Det är viktigt för henne att uppleva Gud som en person, som hon kan ha en känslomässig och
varm relation till. D talar också om Gud som någon som man kan ha tillit till och, om man
talar om Gud som dömande, gäller detta inte på ett negativt sätt. Hon gör dock tillägget, att
hon upplever Gud på ett annat sätt, nämligen att hon måste vara på vissa sätt för att Han skall
älska henne. Dessa krav på henne som kristen framkom även som skäl till hennes brytning
med sin kristna tro och livsstil under en tioårsperiod. Under den perioden gjorde hon många
tragiska erfarenheter, främst det nyfödda barnets död. D har inte speciellt grubblat kring
existentiella frågor, även om hon ibland kan tänka på att hon skall dö. Som barn var hon rädd
för helvetet, och hon nämner att hon kan tänka på helvetet och fundera kring vad som enligt
kristna synsätt skall hända efter döden.

En fjärde begreppskategori handlar om D:s relationer både i hemmiljön och i andra
sammanhang. Den inrymmer många besvikelser, och den största av dem utgörs av farfaderns



sexuella kränkningar av henne. Hon lyckades hela tiden stoppa honom. Kränkningarna ledde
till att hon började hata honom och tycka att han var skenhelig. D har nog en känsla av att hon
borde försona sig med vad farfadern gjorde mot henne. Hon säger, att hon inte vill detta. Det
gäller även sådant som fadern har gjort mot henne. D säger, att hon förstår att det fanns
mycket under hennes uppväxt som var bra. Minnen av farmodern påminner henne om detta.
Föräldrarnas uppfostran av henne tycks i hög grad ha gått ut på att göra henne till en snäll
flicka. Ett uttryck för hennes rädsla att inte duga och därmed bli övergiven kan vara en
mardröm, som hon berättar och som handlar om att den yttersta tiden har inträtt och att de
andra i familjen har ryckts bort till himlen medan hon har lämnats kvar. D:s första minne av
modern, när D var i treårsåldern, handlar också om att bli bortvald och lämnad. Det första
minnet av fadern har ett ljusare innehåll. D:s beskrivning av modern idag präglas mest av D:s
förändrade och positiva känslor mot henne. D nämner också, att modern har blivit mycket
beroende av henne. Fadern beskriver D som mycket präglad av sin kristna och kulturella
bakgrund, och hon tycker att han har svårt för att se hur han själv är. Han uppträder numera
kamratligare mot henne och söker i hög grad hennes kontakt. D ger exempel på hur under D:s
uppväxt både föräldrarna och hon själv hade förväntningar på att hon skulle bli en snäll flicka.
Besvikelsen blev stor, när hon inte lyckades. Hon kände starka skuldkänslor och ett starkt
skuldbeläggande från föräldrarnas sida.

En femte begreppskategori innefattar D:s beskrivning av sig själv. Hon gör en tydlig
åtskillnad mellan hur hon mådde psykiskt under åren före återanknytningen till sin kristna tro
för ungefär tio år sedan och efter denna och sabbatsåret, när hon vistades på ett kloster. Före
dessa händelser hade hon ingen stabil grund att stå på. Hon beskriver sig nu som ledsen och
kämpande men också mera medveten om sig själv och sin utveckling. Hon tvekar nu inför om
hon skall satsa mera på sitt yrkesliv eller ”det religiösa”. Hon längtar efter en man och nära
relationer men också efter ett kontemplativt liv. I allt detta tycker hon, att hon har fått mera
distans till sig själv genom att hon har sökt sig till ett annat centrum än den egna personen. D
har tidigare gått i olika typer av samtal, bl a en tvåårig psykoterapeutisk behandling. Den
sistnämnda, som upphörde för tio år sedan, slutade med att terapeuten förklarade, att han inte
kunde hjälpa henne mera och att han rekommenderade henne att gå vidare med hjälp av
kristendom och meditation. Den sjätte begreppskategorin gäller, att hon på nytt söker
psykoterapi. D förklarar, att hon tror att hon behöver gå mera i psykoterapi. Hon säger, att hon
vill bli frisk, mogna, bli god och stark samt kunna vara tillsammans med andra människor
utan att vara rädd. Hon nämner också, att hon ibland fysiskt slår sig själv och att hon är
svartsjuk. Hon önskar också mogna i relationen till fadern. Målen innefattar alltså såväl
behandlingsmål som livsmål.

Informant E

Analys
Det mest framträdande i E:s upplevelsevärld finner jag vara den kontakt med sina känslor,
som E har nått genom de två tidigare psykoterapeutiska behandlingarna och som är på väg
även vid den påbörjade terapin. Det är som om E delar in sitt liv i två perioder: före och efter
känslornas tydliga inträdande. Tillgången till känslorna har bildligt talat öppnat hennes ögon
och hon kan nu se nya sammanhang och på ett djupare sätt. Det är som om de har gett liv och
innehåll i hennes intellektuella fungerande och möjliggjort nya insikter i händelser som har
drabbat henne. Och känslorna har kanske framför allt hjälpt henne att minnas egna handlingar
och val och att förstå sina motiv på ett nytt sätt. Det verkar som om dessa känslornas
insiktsskapande förmåga är den djupaste drivkraften bakom E:s beslut att arbeta vidare med



sig själv. Bakom hennes önskan att gå in i den aktuella terapin finns dock också en upplevelse
av att allt det positiva som hon redan har uppnått behöver ”sätta sig” och grundas i fortsatt
terapeutiskt arbete. Kontakten med sina känslor beskriver E på sätt som påtagligt visar hur
känslorna står i relation till andra viktiga områden som hennes psykiska problem, upplevelse
av mening i livet och frågor kring döden, livsåskådning, minnen och upplevelser i primära
relationer samt hennes syn på och upplevelse av sig själv.

När E för några år sedan påbörjade den första samtalsbehandlingen beskriver hon sig som
utbränd, att hon höll på att arbeta ihjäl sig utan att få något uträttat, att hon kunde och visste
ingenting, att allt hon gjorde var fel och att hennes självkänsla var mycket dålig. Denna
hennes självbeskrivning påminner om vad hon berättar om hur hon mådde under en period
ungefär tjugo år tidigare. Den har också en del gemensamma drag med hur hon beskriver sin
situation idag, med tillägg av uttryck som att hon befinner sig i ett ekorrhjul som snurrar, har
en piska på ryggen och att hon inte duger till någonting. Samtidigt framhåller E, att hon nu i
mycket hög grad mår bättre än vad hon gjorde för några år sedan. Problem och frågor, som E
nu nämner att hon vill arbeta med i psykoterapin, gäller varför hon brände ut sig, varför hon
plågade sig själv så, varför hon måste ha kontroll över allting och varför hon så hårt
anklagade sig själv. I sammanfattning kan man säga, att hon vill förstå varför hon gjorde, gör
och reagerar på nämnda sätt, och att hon därigenom hoppas på att komma till insikt om sig
själv och att samtidigt bli friare som människa.

Som exempel på hennes strävan att bättre förstå sig själv kan först nämnas den
omständigheten, att hon för ungefär tjugo år sedan flyttade många mil från sin födelsetrakt i
samband med att hon blev sambo med en man. Förhållandet upplöstes efter ungefär fyra år,
och en fråga som E nu efteråt ställer sig handlar om varför hon inte kunde leva tillsammans
med mannen. Hon ser nu mönstret, att hon trängde bort eller stängde av sina känslor för att
orka i situationen och relationen. Hon nämner också, att hon är uppvuxen i ett alkoholisthem,
där det ofta råder tystnad kring missbruket och liknande problem, och att hon under
uppväxten fick stå ut med en hård fysiskt aga, som det inte heller talades om.

När E får frågan om det varit perioder i hennes liv när hon känt sig ledsen och mått dåligt,
svarar hon först nekande med tillägget som hon kommer ihåg. Och hon utvecklar svaret med
att säga, att det är först nu i efterhand som hon har förstått att det var just ledsenhet och
psykisk ohälsa som hon led av. Hon förstod inte vad det var som hon kände, utan hon trängde
undan sina känslor för att orka i den uppkomna situationen. Hon tog kontakt med psykiatrin,
men hon tror att hon inte var mogen att göra något åt sin situation. Hon tyckte inte heller, att
det var någon vid psykiatrimottagningen som verkligen brydde sig om henne och gav henne
stöd. E säger, att hon var deprimerad i ett par år, och hon tycker att hon var dålig på att ta
hand om sig själv, t ex genom att stanna hemma från arbetet. Det sistnämnda känner hon igen
från tiden för några år sedan, när hon var sjukskriven ungefär en termin och det var mycket
svårt för henne att stanna hemma från arbetet. När E tänker på alla paralleller mellan hur hon
mådde psykiskt för tjugo år sedan och för några år sedan, kan hon tycka att det var synd att
hon inte gjorde något åt sin situation för tjugo år sedan. Hon tänker, att livet då kanske hade
tagit en annan vändning. Men samtidigt tänker hon på sina barn och hur mycket de betyder
för henne. Om den annorlunda utvecklingen hade inneburit att hon idag inte hade haft dem,
kan hon absolut inte ångra eller tycka att de var synd att hon inte gjorde mera för att må
bättre.

När det gäller frågor kring religiös tro, framhåller E att hon inte vet om hon har någon religiös
tro. Samtidigt framhåller hon, att hon tror att det finns någonting, en kraft eller något sådant.



Och hon kopplar ihop denna tro med meningen med att människorna finns till. Det får henne
att tro, att det måste finnas någonting större än att födas, finnas ett tag på jorden och att sedan
försvinna. Och hon tänker, att det måste finnas någonting annat som är före och som är efter
detta. E vet inte vad, men hon säger att det måste betyda någonting att jag liksom kommer ut
ur evigheten, finns här ett tag och sedan går tillbaka till evigheten. Det måste finnas någonting
någonstans men hon tänker inte på detta i termer av Gud.

Det gjorde hon inte i barndomen och har inte gjort det senare heller. Från söndagsskolan har
hon en bild av Gud som en man i fotsida kläder och med långt hår och skägg samt med stav.
Från söndagsskolan och undervisningen före konfirmationen kommer hon inte ihåg några
frågor eller problem som hon funderade på. Och hon säger, att hon har förstått att hon har
stängt av och inte kommer ihåg just något från sin barndom och att hon tidigt började gå
omkring med skygglappar som ledde till att hon inte såg problem och ställde frågor omkring
sådana. En fråga som hon nu kan fundera kring är religionskrigen, och hon undrar hur det kan
vara möjligt att i religionens namn slå ihjäl folk och samtidigt predika kärlek till nästan. Hon
tänker närmast på krigen i Nordirland och forna Jugoslavien. När det ytterligare gäller
innehållet i E:s tro eller livsåskådning, berättar hon att hon kan tänka att saker kan hända
henne i rätt ögonblick eller komma lägligt utifrån vad hon behöver utan att någon gud är
inblandad. E kan också tänka, att hennes upplevelser kan bero på att hon nu går i psykoterapi
och lär sig mera om sig själv och därmed blir öppnare för världen och saker och ting som
händer henne. E säger också, att det som händer inte enbart råkar hända utan att det finns
någon mening med att det händer. Hon vet inte hur hon ska förklara detta, men det är som om
det någonstans därute finns någon ”världens ordning” som ser till att det blir på ett sätt som är
det bästa.

När det gäller frågor kring meningen med att leva, berättar E om hur hon kände sig för drygt
tjugo år sedan. Hon mådde dåligt och allt kändes ”hemskt”. Ingen brydde sig om henne och
hon kände sig utanför, att hon inte dög till något och att hon var utanför gemenskapen. Då
funderade hon kring meningen med att finnas till. Hon samtalade inte med någon om sina
tankar, utan de blev kvar inom henne. Hon kopplade inte ihop dessa tankar med att hon och
sambon flyttade isär, utan hon kände det som om de var på något sätt ”större”. Nu tänker hon,
att hennes funderingar kring det meningslösa med att leva berodde på att hon var så stängd
och låst känslomässigt, så instängd i sig själv och hur upptagen hon var av tanken av hur dålig
hon var. Bildligt stängdes hennes ögon och sinnen mer och mer. Och E tillägger, att så levde
hon de följande tjugo åren till dess att hon hade bränt ut sig. Då fanns det ingen återvändo och
hon hade inte längre något val, utan hon måste göra något åt sin situation.

En fråga i intervjun, som ligger nära meningsfrågan, gällde om E speciellt har funderat kring
livets korthet och döden. Det har hon inte gjort, och hon ser det som ett uttryck för att det
handlar om känslor som hon har varit tvungen att gå förbi eller lämna. När det gäller hennes
egen död, säger hon att den är det enda hon med säkerhet vet om livet. Hon har inte funderat
så mycket på den, men hon ser i denna fråga en skillnad mellan hur det känns nu respektive
kändes tidigare. Tidigare tänkte hon nämligen, att man inte skulle vara ledsen när någon
människa dör. Och detta med tanke på att det finns ”ett före” och ”ett efter” den korta stund
som en människa finns här på jorden. Människan finns alltså kvar på något sätt, och man har
kvar personen på något sätt inom sig och kan minnas denna. Nu känner hon, att det skulle
vara förfärligt och ledsamt om det hände något allvarligt med hennes barn och barnbarn. Det
känns svårt att tänka den tanken. När det gäller den egna döden, hoppas hon att den ska dröja
bra länge, bl a för att hon hoppas få uppleva barnbarnen. Och det skulle kännas svårt, om hon
fick veta att hon hade en obotlig sjukdom.



Därefter berättar E, att hon nu är inne i en period av sitt liv när hon inte grubblar på döden.
Istället är det så, att hon är mitt uppe i livet. Det beror i sin tur på att hon nu genom
psykoterapin liksom har kommit in i livet och befinner sig mitt uppe i detta. Döden ligger just
nu mycket långt borta från hennes tankar, även om hon vet att det i verkligheten inte alls är
säkert att den är avlägsen.

När det gäller föräldrarnas förväntningar på henne innan hon föddes, har hon inte hört något
om några sådana. Hon menar, att det är en vanlig situation i en alkoholistfamilj att man inte
pratar med varandra om personliga saker. E känner det som en tröst att veta att det fungerar
så, och att hon inte behöver tro det var henne som det var fel på. E:s första minne av modern
och fadern gäller samma situation. Hon är i fyraårsåldern och har fått i uppgift av modern att
köpa en limpa till frukosten, när fadern kommer hem. E är inne i sin lek och glömmer att köpa
limpan. Modern skyller på henne och hon drabbas hårt av stryk av fadern. E:s första minne av
sig själv gäller att hon ligger i en säng sjuk i mässling. Hon är i tvåårsåldern, och hon kommer
ihåg var sängen stod och att det var neddraget för fönstren. Hon kommer ihåg, att hon var
ganska sjuk och hon betonar att hon minns hur sängen såg ut och var den stod. Modern finns i
rummet på ett diffust sätt, men E kan inte få fram någon minnesbild av henne.

Vid E:s beskrivning av modern som utåtriktad, positiv, som en människa som E har dålig
kontakt med och som pratar om saker som inte intresserar henne, övergår samtalet i intervjun
snart till att gälla hur hon tror att modern uppfattar henne. E tror, att modern alltid har
uppfattat henne som duktig och att det har varit ett av problemen under hennes uppväxt.
Däremot tror hon att modern inte tycker att E är trevlig att umgås med eftersom hon är ganska
tyst och inte har så mycket att berätta. För en fem sex år sedan insåg E hur ytliga deras samtal
egentligen var. När det gäller frågan om hur modern förändrats genom åren, säger E att hon
väl egentligen inte vet hur det förhåller sig med detta men att hon tror att det är hon som har
förändrats i synen på modern. Detta skedde som en följd av att E:s ögon och sinnen öppnades.

E:s beskrivning av fadern under hennes uppväxt präglas av hur rädd hon var för honom och
de svåra bestraffningar han och modern utsatte henne för ”i uppfostrande syfte”. Ungefär vid
den tid när E flyttade hemifrån, drabbades fadern av en ganska svår sjukdom som ledde till
hans förtidspensionering. E tänker sig, att han, när han drabbades av sjukdomen, mådde
ungefär lika dåligt som hon gjorde för några år sedan. Faderns sjukdom tror hon var hans sätt
att försöka hantera sina problem, medan hon valde ett annat sätt. Det finns alltså något slags
både likhet och olikhet mellan dem. När E kom i tonåren slutade fadern att slå henne, och han
blev mera medmänniska än uppfostrare. Den fysiska agan var mycket hård, och E benämner
den som misshandel. E framhåller här i samtalet, att misshandeln är en av orsakerna till att
hon nu går i psykoterapi. Till det svåra med agan hörde också dels att modern rapporterade till
fadern sådant som ledde till agan, dels att hon stod och såg på vid misshandeln. I detta
sammanhang undrar E hur mycket modern var styrd av fadern.

När E beskriver sig själv som människa och kvinna, framhåller hon hur hon har försökt att
vara andra människor till lags utan att närmare fundera kring det rimliga i olika krav och
förväntningar som ställts på henne. Vad det gäller henne som kvinna, tycker hon att hon mera
har sett på sig själv som ett det. Om sig själv säger hon vidare mera allmänt, att hon har känt
det som att det är något fel på henne utan att kunna säga vad det i så fall handlar om. E tycker
dock, att hon på senare år har blivit bättre på att säga ifrån men också på att lyssna till vad
människor faktiskt säger. Hon har mindre behov av kontroll och tycker att hon har blivit
mindre fyrkantig. Hon är mera öppen för andra människors uppfattningar och sätt att utföra



olika saker. Dessa positiva förändringar har främst inträffat under de senaste tre åren, och det
var en utveckling som hon inte styrde över. När hon började få fatt i och släppa fram sina
känslor, hade detta positiva följder även för hennes intellektuella fungerande. Hon reflekterar
kring att intellektuella processer utan känslor blir på något sätt ihåliga. Hon upplever det så,
att tankar inte har någon fast förankring om känslorna inte finns med.

Sammanfattning
Den mest framträdande begreppskategorin gäller den kontakt med sina känslor som E har nått
genom de två tidigare behandlingarna och som hon märker är på väg i den påbörjade nya
psykoterapin. Jag vill alltså benämna denna huvudkategori ”nå kontakt med sina känslor”.
Det är som om E delar in sitt liv i två perioder: före och efter känslornas tydliga inträdande.
Hon kunde i och med det senare se nya sammanhang i sitt liv och på ett djupare sätt.
Intellektuellt möjliggjorde det nya insikter. Framför allt har känslorna hjälpt henne att minnas
egna handlingar och val samt att förstå sina motiv på ett nytt sätt. Känslornas insiktsskapande
förmåga verkar också vara den djupaste drivkraften bakom E:s beslut att arbeta vidare med
sig själv i den nya terapin. En andra begreppskategori gäller de psykiska problem och den
livssituation  som E befann sig i när hon för några år sedan påbörjade sin första
samtalsbehandling och som hon fortfarande känner av även om hon idag mår bättre. E säger,
att när hon började den första terapin var hon utbränd, hon höll på att arbeta ihjäl sig utan att
få något uträttat, hon kunde och visste ingenting, gjorde allt fel och hennes självkänsla var
mycket dålig. Problemen var ungefär desamma, som hon kände under flera år för ungefär
tjugo år sedan. Situationen idag beskriver hon också som att hon befinner sig i ett ekorrhjul
som snurrar, att hon har en piska på ryggen och att hon inte duger till någonting. I den nya
terapin vill hon arbeta med varför hon brände ut sig, varför hon plågade sig själv, varför hon
måste ha kontroll över allting och varför hon anklagade sig själv så hårt. Hon hoppas alltså
komma till insikt om sig själv genom att förstå varför hon gjorde och gör på nämnda sätt och
på så vis också bli friare som människa. Hon börjar nu se mönstret att hon har trängt bort och
stängt av sina känslor för att orka i olika situationer och relationer. Som bakgrund till detta
nämner E, att hon är uppvuxen i ett alkoholisthem och att hon under uppväxten fick stå ut
med en hård fysisk aga. E berättar, att det är först i efterhand som hon har förstått att det
verkligen har varit perioder i hennes liv när hon har varit ledsen och lidit av psykisk ohälsa.
När hon hade det svårt för tjugo år sedan, tog hon kontakt med en psykiatrimottagning. Hon
tyckte inte, att hon fick något stöd där och det blev inte något av kontakten. Hon tror inte
heller, att hon var mogen att göra något åt sin situation då. Samtidigt kan hon tycka, att det
var synd att hon inte gjorde mera åt sin situation då. Hon kan också undra om hennes liv i så
fall hade tagit en annan vändning. Om den hade inneburit, att hon idag inte hade haft sina
barn kan hon inte alls ångra att hon inte gjorde mera för att må bättre.

En tredje begreppskategori innefattar E:s religiösa tro eller livsåskådning. E vet inte om hon
har någon religiös tro. Samtidigt tror hon att det finns någonting, en kraft eller något sådant.
Hon kopplar ihop denna tro med meningen med att människorna finns till. Det måste finnas
någonting annat som är före och som är efter detta. E kan också tänka, att saker kan hända
henne i rätt ögonblick eller komma lägligt utifrån vad hon behöver utan att någon gud är
inblandad. Hon kan också tänka, att det som hon berättar om beror på att hon nu är öppnare
för sina känslor. E vet inte hur hon skall förklara det som hon berättar om men säger att det
måste finnas därute någonstans en ”världens ordning”, som ser till att det blir på ett sätt som
är det bästa. En fjärde kategori gäller frågor kring meningen med att leva och livets korthet
och döden. När E för drygt tjugo år sedan mådde dåligt och allt kändes ”hemskt”, funderade
hon kring meningen med att finnas till. Hon hade ingen att samtala med om dessa tankar. Hon
kopplar inte ihop tankarna med att hon och sambon flyttade isär, utan det handlade om något



som kändes ”större”. Nu kopplar E ihop upplevelsen av meningslöshet med att hon höll undan
sina känslor. Även när det gäller frågor kring döden, märker E en skillnad. Tidigare när någon
dog, tänkte hon att man inte skulle vara ledsen med tanke på att det finns ett ”före” och ett
”efter” människans korta stund på jorden. Den döde finns kvar på något sätt inom en och man
kan minnas denna. Nu känner hon, att det skulle vara förfärligt och ledsamt, om något
allvarligt skulle hända med hennes barn och barnbarn. När det gäller den egna döden, hoppas
hon att den skall dröja bra länge, bl a för att hon hoppas på att få uppleva barnbarnen.
Samtidigt berättar E, att hon nu är inne i en period där hon är mitt uppe i livet. Genom
psykoterapin har hon liksom kommit in i livet och befinner sig mitt uppe i detta, även om hon
vet att det inte alls är säkert att döden är avlägsen.

En femte begreppskategori gäller relationerna till föräldrarna genom åren. E har inte hört
talas om några förväntningar på henne innan hon föddes, och hon menar att det är typiskt att
man inte talar om personliga saker i en alkoholistfamilj. Det första minnet av modern och
fadern går tillbaka till när hon är i fyraårsåldern. I sin lek glömmer hon bort det ärende som
hon ålagts av modern att genomföra, och när fadern kommer hem drabbas hon hårt av stryk.
E:s beskrivning av modern idag ger bilden av en utåtriktad och positiv människa, som E har
dålig kontakt med. För en fem sex år sedan insåg hon, hur ytliga deras samtal var, och E ser
det som en följd av att hennes ögon och sinnen öppnades. Efter den tidpunkten har de inte haft
mycket kontakt. E:s beskrivning av fadern under hennes uppväxt präglas av hur rädd hon var
för honom och de svåra bestraffningar som han och modern utsatte henne för ”i uppfostrande
syfte”. Vid tiden för hennes flytt hemifrån drabbades fadern av en ganska svår sjukdom, som
ledde till förtidspensionering. E tänker sig att han då mådde ungefär lika dåligt som hon
gjorde för några år sedan, men att de valde olika sätt att försöka hantera sina problem. När E
kom i tonåren slutade fadern att slå henne, och han blev mera medmänniska än uppfostrare.

Den sjätte begreppskategorin gäller E:s beskrivning av sig själv. Hennes första minne av sig
själv har ett negativt innehåll och handlar om att hon är sjuk i mässling. När hon beskriver sig
som människa och kvinna, framhåller hon att hon har försökt vara andra till lags utan att
fundera kring det rimliga i deras krav och förväntningar. Som kvinna tycker hon att hon mera
har sett på sig själv som ett det. Hon har känt, att det varit något fel på henne utan att kunna
säga vad det handlade om. Hon tycker, att hon på senare tid har blivit bättre på att säga ifrån
men också på att lyssna till vad människor säger. Hon har mindre behov av kontroll och är
mera öppen för andra människors uppfattningar. De positiva förändringarna har inträffat
under de senaste tre åren, och det var en utveckling som hon inte själv styrde över när hon
började få fatt i och släppa fram sina känslor. Denna process har även haft positiva följder för
hennes fungerande i intellektuellt avseende.

Informant F

Analys
Den kategori som jag finner mest dominerande i F:s livsvärld kan med hennes eget uttryck
benämnas ”mera självförtroende”. F lägger in många olika saker i dessa ord, men det
gemensamma är att när hon har bra självförtroende då ordnar sig allt för henne. Det går att
göra en indelning i dåligt och bra självförtroende. Det förra talar F om med uttryck som en
längtan efter frid, allmän oro, ångest, kaos, svårt få kontakt med folk, allt hon gör eller säger
blir fel, kan ej gå till Gud och be om hjälp som icke-frälst, för dåligt självförtroende för att bli
frälst, ber till Gud om någon att tala med om sitt dåliga självförtroende, gammal ångest,
ångesten i hennes fantasi, rädsla för att bli lämnad av maken, rädsla för att maken har någon



annan kvinna, ångest när maken samtalar med kvinnor på hans arbete och oro för ”svaga”
kvinnor som söker kontakt med maken. Uttryck för bra självförtroende är sådana begrepp som
upplevelse av inre frid, glädje i livet, byggas upp av och med den helige Ande, bli av med den
gamla ångesten, ångesten tonas ner och att hon blir mindre ”komplicerad”. Problemen kring
det dåliga och bristerna i det goda självförtroendet har förgreningar till flera andra viktiga
områden av hennes liv. Önskan om mera självförtroende är också nära förknippad med att F
söker psykoterapi och vad hon hoppas på att uppnå med denna.

F:s kristna tro är starkt präglad av hennes religiösa uppväxtmiljö. När hon ska beskriva sin
tro, använder hon sig först av mera klassiska, dogmatiska formuleringar. Med åren har hon
börjat lyssna mera till vad hon talar om som en inre röst och lita på att den leder henne rätt.
Hon och hennes man har haft svårt för att finna sig tillrätta inom någon församling eller
kristen gruppering. Hon talar också om vikten av att skilja mellan beroende av människor och
av Gud. F betonar starkt upplevelsen av Gud som en person. Gud som personifierad i Jesus
Kristus och en personlig relation till Jesus är mycket viktiga delar av hennes tro. Först när
Gud är en person kan hon känna sig accepterad och älskad av Gud och våga tro att hon har
”tillgång till hela himlen”. F ger tre konkreta exempel på vad hon ser som Guds ingripanden i
hennes och makens liv. Uppväxtmiljöns inverkan på hennes tro verkar vara stark och mest av
negativ karaktär. Det gäller bl a den kontroll som hon utsätts för av andra barn och ungdomar
från samma frikyrkliga församling. Det ”vuxendop” som hon genomgick tillsammans med
sina föräldrar verkar inte ha givit upphov till några speciella minnen.

I F:s berättelse utgör hennes frälsningsupplevelse en central händelse. Hon berättar, att hon
hade tänkt att någon gång kommer den att ske. Och när det hände såg hon det som uttryck för
att hennes längtan efter frid blev för stor. Hon beskriver det så, att hon längtade efter och
behövde inget annat från Gud än att få känna frid i livet och frid med Gud. Själva händelsen
beskriver hon som en enkel bön till Gud om förlåtelse för sina synder. När hon berättar mera
om sin önskan om att bli frälst, nämner hon många saker som kan förknippas med hennes
dåliga självförtroende: känslor av oro och kaos, problem i kontakter med människor, att hon
inte kunde vända sig till Gud med bön om hjälp som icke-frälst och rädsla för vad folk skulle
säga om att hon trodde att hon kunde leva som en frälst människa skall leva. Som de starkaste
drivkrafterna bakom hennes önskan om frälsning nämner F dock, att hon inte kände glädje i
livet och att hon längtade efter frid.

Reaktionerna på hennes upplevelse blev skiftande, bl a beroende på att hon som följd av
frälsningsupplevelsen ville bli upptagen i en frireligiös kristen församling. Maken blev orolig
för att deras relation inte skulle fungera med en troende person och en icke-troende och att
den till slut skulle leda till skilsmässa. F blev själv tvekande kring hur hon skulle göra. Maken
ändrade dock uppfattning, och E fullföljde sina planer att gå med i församlingen. F:s rädsla
för vad speciellt en människa skulle tycka om hennes engagemang i församlingen visade sig
vara onödig. F:s mor blev mycket glad över hennes upplevelse och beslut. När F hörde hur
dåligt fadern mådde i dennes livssituation, framhöll hon bestämt för honom att han behövde
bli frälst. Hon och hennes man tog med honom och hans nya fru till kristna möten, och det
ledde till att också de kom med i församlingen.

En händelse som varit mycket svår för F att bära under många år är faderns incest med henne,
när hon var i sjuttonårsåldern. Att hon inte kunde säga ifrån till honom vid det aktuella
tillfället förklarar hon med att hon var så rädd för honom. Vid den här tiden började hon
umgås med sin blivande man, och hon nämner honom som en skyddsängel mot fadern och
båda föräldrarna i samband med deras skilsmässa. När fadern några år senare försökte få F att



klä av sig inför en filmkamera, kunde hon säga ifrån till honom. Trots detta störde händelsen
under en tid hennes nattsömn. Hon kunde vakna med en rädsla, att det fanns en film från det
nämnda tillfället men därefter lugna ner sig själv med vissheten om att så inte var fallet. F
hade i sina tankar under många år att berätta för maken om incesten. Minnena från denna
förstörde också delar av deras sexuella relation. Hon förmådde sig emellertid inte till att säga
något under många år, eftersom hon räknade med att en sådan berättelse skulle leda till
skilsmässa. När hon till slut förmådde sig att berätta, visade det sig att maken på ett bra sätt
kunde ta emot hennes berättelse. F uttrycker också en sorg, när hon tänker på hur mycket
bättre det kunde ha varit sexuellt mellan henne och maken, om inte fadern hade utfört incesten
med henne. Föräldrarnas skilsmässa blev en svår tid även för F, eftersom de använde henne
som slagträ och ville ha henne på sin sida i kampen mellan dem. F reagerade somatiskt på
detta, och hon hade också kontakt med psykiatriska kliniken på orten. Hon inbjöds där att
berätta om sin livssituation, men hon upplevde detta som svårt och meningslöst och det blev
inte av.

I början av intervjun berättade F om sin kristna tro och utvecklingen av denna. Efter en dags
uppehåll i intervjuandet önskar hon göra ett tillägg. Detta gäller att, när hon blev frälst, var
önskan att få frid med Gud så stark att hon var beredd att gå in under alla de regler hon trodde
hörde till detta att vara kristen. När hon senare kom med i den s k Trosrörelsen, gällde det att
ha tro för olika saker och liksom skaffa sig dessa med hjälp av sin tro. Nu vill hon ha en
personlig relation till Gud eller en relation till Gud som person med hjälp av Jesusgestalten.

F börjar också kunna tänka sig Gud som en fader utan att blanda in sin biologiske fars
egenskaper, som hon vet att man ofta gör. Hon vill vara ett barn i förhållande till Gud, bildlikt
sätta sig i Guds knä utan att be om något speciellt. Hon talar också om Gud som någon som
hon kan ha tillit till och som inte anklagar utan älskar henne. Samtidigt säger hon, att hon
ibland känner att detta är något som hon liksom förstår enbart med förnuftet. Känslan kan
vara den motsatta. När hon tänker tillbaka så långt som hon kan minnas hur hon föreställde
sig Gud, minns hon Gud som någon som höll kontroll på henne och som inte tillät henne att
ha roligt. Om hon som liten på något sätt upplevde Gud i sin kropp, så var det troligen med en
känsla av rädsla. Med åren har det dock skett förändringar i hennes tro. En upptäckt som hon
gjorde i samband med frälsningsupplevelsen var, att hon kunde känna andliga saker. Det var
en dimension som hon liksom inte hade hört talas om. Och att hon inte är fördömd utan
förlåten håller hon på att med hjälp av Bibeln och predikningar förstå först nu. Nya upptäckter
när det gäller hennes egna behov är, att hon behöver bli av med den gamla ångesten, oron och
spänningarna och istället fyllas av den helige Ande och de goda frukter som detta medför.

F har inte hört något om föräldrarnas förväntningar på henne innan hon föddes. Hon har inte
heller några tankar om vad de skulle kunna gå ut på. Hennes första minne av modern
innehåller en besvikelse. Hon räknar ut att det måste ha varit innan hon började skolan. Hon
såg modern sitta ute på gräsmattan en morgon. F gick dit för att vara tillsammans med henne
men möttes av uppmaningen att gå och lägga sig. Hon kände sig avvisad. Vid första minnet
av fadern var F i femårsåldern. Fadern hade varit hemifrån p g a sjukdom i flera månader, och
han kändes litet främmande. F gör också reflektionen, att det är svårt att minnas känslor från
barndomen, och att det är som om hon inte hade några känslor när hon var liten. Vid det första
minnet av sig själv var hon också i femårsåldern. Hon hade på sig en svart och vit klänning,
som hennes farmor hade sytt till farfaderns begravning. Hon tänkte, att nu var hon stor och att
hon inte skulle komma att växa ytterligare utan kunna ha den fina klänningen resten av livet.
F går över till att beskriva hur farmodern var som person: mjuk, stabil, viljestark, jordnära och
mycket religiöst engagerad. F tror, att det hade gått för sig att fråga henne om olika viktiga



saker, men hon utnyttjade inte den möjligheten. Det var som om det kunde bli farligt, om hon
öppnade sig för farmodern, och hon avstod från att fråga.

F:s beskrivning av sin mor idag ger bilden av en orolig och räddhågsen kvinna med dåligt
självförtroende. Hon håller sig mycket nära Gud i bön, och F tror att hon ber mycket för F och
hennes familjs välbefinnande. Genom åren har hon i stor utsträckning ställt upp för familjen
och gått ut och in hos dem, bl a beroende på att de bott i närheten av varandra. Som liten
minns F modern som rädd för maken och att hon alltid hade mycket arbete på gång. F minns
henne också som motsatsen till moderlig, t ex när modern tog i henne fick F en känsla av
rädsla, nervositet, oro och otrygghet i beröringen. Mycket av detta finns kvar i deras relation.
När det gäller förändringar hos modern genom åren, tycker F att modern efter skilsmässan
från fadern har blivit friare, mera bestämd i sin uppfattning och att hon har stärks i sin
Gudstro.

Vad det gäller fadern idag har F svårt för att beskriva honom, eftersom hon inte har träffat
honom de senaste åren. Mot bakgrund av vad hon såg innan dess tyckte hon synd om honom,
när såg hur han till det yttre hade försökt att återskapa det liv som han levde före skilsmässan
från modern. När F beskriver fadern som person är otäck det första ord som hon kommer att
tänka på. Andra epitet är en människa, som har en uträkning med allting, skor sig på andra
och som inte går att lita på. Denna starkt negativa beskrivning kontrasterar F sedan mot hur
hon såg på honom under sin uppväxt och i ungdomsåren. Då var hon stolt över att ha honom
som pappa, tyckte han var duktig i affärer, handlingskraftig och framåt. F levde i något slags
fantasivärld och han var en förebild där, bl a önskade hon att hennes blivande man skulle ha
stora likheter med fadern. Det dröjde länge innan F erkände för sig själv hur verkligheten såg
ut. Det blev helt tydligt för henne först när hon berättade för maken om incesten.

F upplever sig själv som i hög grad komplicerad och instabil. Hon uppfattar sig också som
besvärlig mot sin man. De har kunnat prata om dessa saker, och det har inneburit en lättnad i
deras förhållande. F tycker också, att hon håller på att bli mindre och mindre komplicerad.
Hon kontrasterar sin självbeskrivning mot vad hon får höra om sig själv från andra: att hon
orkar så mycket och har åstadkommit så mycket. Själv betonar hon, att hon inte är märkvärdig
i något avseende utan känner sig ganska misslyckad. Hennes liv har gått upp och ner och
vissa perioder har det varit bra. En förändring, som hon har uppfattat under de senaste åren, är
att hon kan visa ilska på ett naturligare sätt än tidigare. Då blev hon arg på ett okontrollerat
sätt. När hon är inne i sina känslor, upplever hon dessa numera som äkta. Det gäller även när
hon har positiva känslor rörande sig själv. De känns äkta, och hon upplever att de uppstår
inom henne själv och inte som resultat av någon utifrån kommande påverkan. Denna delvis
nya förmåga att få fatt i känslor tycks också omfatta Gud, som hon lätt blir besviken på när
hon mår psykiskt dåligt.

F berättar om en psykologkontakt som hon hade för ca tjugo år sedan, vilken stärkte hennes
självförtroende att i samband med hennes frälsningsupplevelse gå in under de regler och de
ifrågasättanden som hon uppfattade följde eller kunde följa med anslutningen till den då
aktuella kristna församlingen. I samband med att hon väntade på s k Dagmarpengar påbörjade
F en hypnosterapi, som till slut blev en besvikelse för henne och som hon avbröt för ungefär
ett halvår sedan. Besvikelsen gällde svårigheten för henne att få kontakt med nya minnen och
framförallt den förmodade innebörden av den avslutande uppbyggnadsfasen i behandlingen.

När F får i uppgift att nämna texter i Bibeln som hon speciellt tycker om nämner hon två
avsnitt, som handlar om såväl religiös som världslig återuppbyggnad och att bli religiöst



återupprättad. Det tycks mig rimligt att se dessa texter som ytterligare exempel på vad hon
lägger in i innebörden av ”mera självförtroende” i samband med beskrivningen av det som
hon hoppas på att uppnå med den nya psykoterapin. Bland exemplen på sådant som ger F
dåligt självförtroende finns vad det gäller ångesten skrämmande innehåll som finns i hennes
egen fantasi, och hon frågar sig varifrån dessa kommer. Jag tänker mig att de nämnda
önskningarna och problemen samtidigt är exempel på variationen eller bredden i F:s
upplevelsevärld. Jag tror, att önskningar om att få utrymme för alla olika upplevelseinnehåll
utgör en stark drivkraft bakom F:s beslut att påbörja den nya psykoterapin. Jag tror också, att
en central önskan hos henne är att få hjälp att bättre relatera de olika innehållen till varandra
och kanske därmed också förstå likheterna eller det gemensamma i dem.

Sammanfattning
Den begreppskategori som jag alltså finner mest dominerande i F:s livsvärld kan betecknas
med hennes uttryck ”mera självförtroende”. F lägger in många olika företeelser i dessa ord
och det gemensamma hos dem är, att när hon har bra självförtroende ordnar sig allt för henne.
Dåligt självförtroende utmärks av F:s längtan efter frid eller att hon känner oro, kaos, ångest,
ångesten i hennes fantasi, svårigheter att få kontakt med människor, att allt det som hon gör
blir fel eller att maken skall överge henne. I förhållande till Gud innebar det dåliga
självförtroendet, att hon inte kunde be om hjälp som icke-frälst eller att hon hade för dåligt
självförtroende för att bli frälst och leva som en sådan människa borde göra. Uttryck för bra
självförtroende är upplevelse av inre frid, glädje i livet, att byggas upp av och med den helige
Ande, att bli av med ångesten och att bli mindre komplicerad som maka till sin man. En andra
begreppskategori gäller kristen påverkan på F under hennes uppväxt. När F var i
elvaårsåldern genomgick hon s k vuxendop tillsammans med sina föräldrar. Uppväxtmiljöns
kristna påverkan på F verkar ha varit stark och mest ha varit av negativ karaktär. Hon minns,
hur hon som barn föreställde sig Gud som någon som höll kontroll på henne och som inte
tillät henne att ha roligt. Hon utsattes också för hård kontroll av barn och ungdomar från den
frikyrkliga församling som hon tillhörde.

En tredje kategori av begrepp innefattar uttryck för F:s kristna tro. F använder sig av mera
klassiska, dogmatiska formuleringar men talar också om en inre röst, som hon kan lita på och
som hon har börjat lyssna till mera och mera. Hon och hennes man har haft svårt för att finna
sig tillrätta i någon församling, och F talar om vikten av att skilja mellan beroende av
människor och av Gud. F beskriver utvecklingen av sin tro på följande sätt: när hon blev frälst
var önskan att få frid med Gud så stark, att hon var beredd att gå in under alla de regler som
hon trodde hörde till att vara kristen. När hon senare kom med i den s k Trosrörelsen, gällde
det att ha tro för olika saker och liksom skaffa sig dessa med hjälp av sin tro. Nu betonar hon
starkt upplevelsen av Gud som en person. Gud personifierad i Jesusgestalten och en personlig
relation till Jesus är förutsättningar för att hon skall kunna känna sig accepterad och älskad av
Gud. F ger flera exempel på vad hon uppfattar som Guds ingripanden i hennes och familjens
liv.

En fjärde begreppskategori, som i hög grad går in i den förra, gäller F:s frälsnings- och
Gudsupplevelse. F beskriver drivkraften bakom sin frälsningsupplevelse så, att hon längtade
efter att få känna frid i livet och frid med Gud. Man kan också säga, att det handlade om att
slippa många av de problem som gav henne dåligt självförtroende, exempelvis att hon inte
kunde vända sig till Gud med bön om hjälp som icke-frälst, rädsla för vad folk skulle säga om
henne och främst att hon inte kände glädje och frid i livet. Själva händelsen beskriver hon
som en enkel bön till Gud om förlåtelse för sina synder. F säger också, att hon genom
upplevelsen upptäckte en andlig dimension i livet. Reaktionerna på hennes



frälsningsupplevelse blev skiftande, bl a beroende på att hon som följd av upplevelsen ville
bli upptagen i en frireligiös kristen församling. Maken blev orolig för följderna för deras
äktenskap, och F blev själv tvekande hur hon skulle göra. När maken ändrade sig,
genomförde hon anslutningen till församlingen. F:s mor blev mycket glad över F:s upplevelse
och beslut. När det gäller hur F upplever Gud idag, börjar hon kunna tänka sig Gud som en
fader utan att blanda in sin biologiske fars egenskaper. Hon vill vara ett barn i förhållande till
Gud och känna tillit till honom, en Gud som inte anklagar utan älskar henne. F säger, att
ibland förstår hon detta enbart med förnuftet, medan känslan är den motsatta.

En femte begreppskategori utgörs av faderns incest med henne när F är i sjuttonårsåldern.
Hon tror, att hon inte kunde säga ifrån till honom p g a att hon var så rädd för honom. F säger,
att hennes blivande man kom in som en skyddsängel mot fadern och mot båda föräldrarna i
samband med deras skilsmässa. När fadern några år senare försökte få F att klä av sig inför en
filmkamera, kunde hon säga ifrån till honom. Minnena av incesten förstörde delar av F:s och
hennes makes sexuella relation. När hon till slut efter många år förmådde sig att berätta för
maken, visade det sig att han kunde ta emot hennes berättelse på ett bra sätt. F drogs in i
föräldrarnas skilsmässa, och hon reagerade somatiskt på detta. Hon hade också kontakt med
en psykiatrisk klinik, där hon inbjöds att berätta om sin livssituation. Hon upplevde dock detta
som svårt och meningslöst, och det blev ingenting av detta.

En sjätte kategori gäller F:s relation till föräldrarna genom åren. F:s första minne av modern
innehåller en besvikelse, och hon kände sig avvisad. I det första minnet av fadern kändes
denne litet främmande för henne. Vid det första minnet av sig själv är F i femårsåldern. Hon
har en svart och vit klänning på sig, som hon har fått av farmodern, och tänker att hon kan ha
denna klänning resten av livet, eftersom hon är vuxen. F beskriver farmodern som mjuk,
stabil, viljestark, jordnära och mycket religiöst engagerad.  Hon hade kunnat fråga henne om
viktiga saker, men det kändes farligt och F avstod från detta. F beskriver sin mor idag som
orolig, rädd och med dåligt självförtroende. Modern håller sig nära Gud i sina böner. Genom
åren har hon i hög grad ställt upp för F:s familj. F minns modern som motsatsen till moderlig,
t ex när modern tog i F fick hon en känsla av rädsla, oro och otrygghet i beröringen. Och F
säger, att mycket av detta finns kvar i deras relation. När det gäller fadern, har hon svårt för
att beskriva honom idag eftersom de inte har setts de senaste åren. Bilden av honom är en
människa, som är otäck, skor sig på andra och som inte går att lita på. Denna beskrivning står
i bjärt kontrast till hur F upplevde honom under sin uppväxt och i ungdomsåren. Då var hon
stolt över honom som sin pappa och tyckte att han var duktig i affärer och handlingskraftig. F
tycker nu, att hon då levde i ett slag fantasivärld i förhållande till honom.

Den sjunde begreppskategorin handlar om hur F beskriver sig själv. Hon tycker, att hon i hög
grad är komplicerad och instabil samt besvärlig mot sin man. Det sistnämnda har makarna
kunnat prata om och det har inneburit en lättnad i deras förhållande. F tycker också, att hon
håller på att bli mindre komplicerad. Av andra kan hon få höra hur duktig hon har varit. En
förändring under senare år är, att hon kan visa sin ilska på ett naturligare sätt, inte längre så
okontrollerat. Samtidigt upplever hon sina känslor som mera äkta och inifrån kommande, och
det gäller i förhållande till både människor och Gud. Den åttonde kategorin innefattar varför F
söker psykoterapi och vad hon hoppas på att uppnå med denna. I likhet med huvudkategorin
kan man beteckna hennes strävan och önskemål med uttrycket mera självförtroende, om det
ges en lika vid mening som gavs för huvudkategorin. Bland de begrepp som nämnts där finns
det skäl att understryka det skrämmande innehållet i F:s egen fantasi och hennes fråga
varifrån detta kommer. Samtidigt tror jag, att F söker en psykoterapi, där det finns plats för de
till synes disparata innehållen i begreppet mera självförtroende. I väntan på den nuvarande



terapin påbörjade F en hypnosterapi, som hon avbröt för ett halvår sedan i besvikelse främst
över det förmodade innehållet i den s k uppbyggnadsfasen.

Informant G

Analys
Det livsområde som jag finner mest framträdande i G:s berättelse, vill jag kalla ett sökande
efter ”tydlighet”. Eftersom jag tror, att problematiken i stor utsträckning har att göra med
känslornas betydelse för upplevelsernas tydlighet skulle en benämning som ”insikt” också
vara möjlig. G använder dock inte själv detta ord. Den otydlighet som G försöker komma
underfund med tycks ha försvårat för henne att utan ångest fatta livsavgörande beslut. Den
blir också mycket påtaglig i hennes relationer till föräldrarna, och den märks i hennes
religiösa/kristna funderande och engagemang. Problemen med otydligheten blir speciellt
påtagliga i samband med att G söker psykoterapi och G:s formuleringar av vad hon hoppas på
att uppnå med det psykoterapeutiska arbetet.

G tycker, att frågan om vad hennes tro betyder för henne är svår, även om hon tycker att tron
har med hopp att göra. Hon menar, att det beror på att hon mera är på väg mot en utformad tro
än att hon har en sådan. Hon kommer in på frågan om hennes tro är mera levande när hon mår
psykiskt dåligt än när hon mår bra. Och hon kommer fram till att det nog är det förra som
gäller, även om hon är inne i en utveckling mot att hon ber, besöker kyrkor och uttrycker
tacksamhet mot Gud mer och mer mellan nödsituationerna. Om hon ska tala om Guds
ingripanden, får det handla om vardagliga saker där hon mera i efterhand har tänkt att det som
hände inte kan vara resultatet av en slump. Det kan då också handla om saker som försvårar
livet för henne eller inte blir som hon skulle vilja. Ett undantag från de vardagliga händelserna
är detta att få barn. Sammanfattande vill G beskriva sig som en sökare inom religionens
område.

När det gäller religiös påverkan, ger G bilden av att hon har påverkats varken hemifrån eller
via samhället, t ex söndagsskola, konfirmationsläsning eller verksamheten vid byns
missionshus. Det som har betytt mest för henne är några vänner, och då betonar hon att
påverkan inte betyder någon form av pådyvlande. De har umgåtts och samtalat och i samband
därmed även kommit in på andliga frågor. Under tonåren hade G en nära vän som blev
kristen. G kommer också att tänka på mormoderns psalmbok, som alltid låg framme, men de
talade aldrig om andliga frågor. En viktig sak idag är, att G:s make är aktiv i en katolsk
församling. G gör honom sällskap dit ibland, och även om det finns skillnader lägger hon
märke till likheterna i de ritualer som hon känner igen från Svenska kyrkan och som hon
känner bäst. När det gäller föräldrarnas tro, är G osäker på var modern står i dessa frågor. G
tror dock, att hon aldrig riktigt tagit ställning, och G är tveksam till tanken att modern skulle
ha en personligt grundad tro. I faderns fall finner hon det vara klart, att han inte tror på någon
makt över människorna och deras liv. G tror dock inte, att denna hållning är resultatet av
några grubblerier. Det har aldrig varit problem kring kristna riter, när hennes föräldrar besökt
dem i deras hem och vid speciella tillfällen som helger, vigsel och barndop. G vet dock inte,
vad som är iakttagande av traditioner eller någon form av djupare intresse från faderns sida.

Vad det gäller händelser, som kan ha påverkat eller påskyndat G:s religiösa utveckling,
nämner hon först när de fick barn. Hon talar om denna händelse som ett underverk, samtidigt
som hon är osäker på vad som påverkade vad. Sambandet tycks något tydligare, när hon innan
giftermålet med sin man greps av tvivel och vad hon kallar giftasångest. Hon fick bra
samtalsstöd från en kristen arbetskamrat, som utifrån sin kristna tro tyckte att hon skulle lita



till en högre makt. Var det meningen så skulle allt komma att ordna sig, och hennes tvivel
kunde även ses som sundhetstecken. Innan bröllopet hade också tvivlen gått över och G
återfunnit sin ro. Till vissa delar påminde nog den nämnda beslutsångesten om de tvivel G
kände i samband med att hon och hennes man började umgås med varandra. Istället för en
romantisk förälskelse kände hon nämligen tvivel kring att de var de rätta för varandra.
Tvivlen var dock inte så stora, att hon behövde hjälp denna gång.

När det gäller frågan om varför G har sökt psykoterapi, framhåller hon att det ligger en lång
process bakom att hon anmälde sig till psykoterapimottagningen. Hon vet egentligen inte hur
många år det handlar om. Hon har känt, att det har varit vad hon först kallar ”nå oknytt” och
sedan disharmoni som har funnits hos henne. Samtidigt säger G att hennes önskan att gå i
psykoterapi har varit diffus, och att hon har haft svårt för att precisera den: det kanske inte
fanns något skäl och om det fanns något skäl vilket var detta i så fall? Under lång tid har hon
inte kunnat konkretisera detta. Så fick de barn, och barnet tog mycket av G:s tid och
uppmärksamhet. Efter en tid blev det dock av att hon anmälde sig. Hon påpekar, att hennes
önskan om att gå i psykoterapi handlar om viktiga saker. Ändå kan hon inte förklara vad det
var som till slut gjorde att hon tog telefonen och ringde till mottagningen. Samtidigt säger
hon, att det känns som om beslutet har mognat fram. Hon gör också reflektionen, att hon nog
inte visste någonting mera, när hon nu kom hit, än vad hon gjorde för två år sedan. Men på
något sätt hade en process kommit till den slutpunkten, att hon kände att nu skulle hon gå till
mottagningen och se hur terapin blir.

Senare i intervjun preciserar G vad hon söker psykoterapi för till att gälla sina relationer till
modern och fadern och den inre psykiska miljö som hon har vuxit upp i. Det som hon
fortsätter och nämner verkar åtminstone delvis ha samband med det psykoterapeutiska arbetet
under de mellan fem och tio samtal som hon redan har haft med sin terapeut: hon har inte
blivit sedd och kanske inte fått vara i centrum som barn när hon ville det. Problemen har varit
tydligast i förhållande till fadern: han har inte haft tid och plats för henne både fysiskt och
psykiskt och varit mycket frånvarande. Ändå är det största problemet, att han på något sätt
inte har haft plats för henne i sitt hjärta. G:s upplevda svårigheter gäller dock även modern,
även om de har framstått som enklare genom att hon på ett annat sätt funnits närvarande.

Det som G hoppas på att uppnå med psykoterapin ligger helt i linje med den tidigare nämnda
otydligheten i G:s upplevelsevärld: att få fatt i och förtydliga den dunkla uppfattningen om de
problem som gjorde att hon ville gå i psykoterapi och att med tiden kunna förändra sina
förhållningssätt till dessa problem. När det gäller att förändra sina förhållningssätt, utgår G
från att det som har varit mellan henne och föräldrarna inte går att göra ogjort och att hon inte
kan förändra föräldrarna men däremot att hon själv kan hitta nya sätt att förhålla sig till dem.
Hon berör ytterligare frågan om otydligheten och menar att enbart detta att få tydlighet nog
kan hjälpa henne att finna nya förhållningssätt. Samtidigt förstår hon, att tydlighet i
betydelsen hur någonting verkligen har varit inte är möjlig.

Hennes strävan efter tydlighet utgår från känslan att det finns något som stör, något som inte
står riktigt bra till. G har också reflekterat kring hur hennes liv nu och i framtiden kan bli i
ljuset av det psykoterapeutiska arbetet och försökt jämföra med hur det hade kunnat bli om
hon inte hade påbörjat någon psykoterapi. Hon tror också, att många människor kan leva med
en otydlighet som hennes utan att göra något åt den. Vidare tror hon, att hon under åren har
utvecklat vad hon kallar ett hanteringssystem för att klara av otydligheten och de därmed
sammanhängande problemen. Hon vet ännu inte hur detta system har sett ut i hennes fall,
även om de redan har varit inne på detta i terapin. Hon tror dock, att hon som barn och



därefter har försökt att tänka bort svårare känslor. Hon har trängt undan känslorna eller
koncentrerat sig på något annat.

I likhet med svårigheten att beskriva sin tro finner G det svårt att beskriva sin upplevelse av
Gud. Hon stannar inför ord som ”tillgänglig när man söker”, ”god”, ”Gud är en han” och
”värnar om människan”. Bland de fasta alternativen (någon att förtrösta på o s v) väljer hon
genomgående dem med ett positivt innehåll. Att Gud skulle kunna vara någon som är svår att
”bli kvitt” tycker hon låter konstigt. När det gäller tvivel i sin Gudstro, gör G reflexionen att
det nog ligger närmare till för ”riktiga kristna” att drabbas av tvivel än för henne som inte
villkorslöst sagt ja till Gud. Hon kan dock drabbas av tvivel, när hon ser de fasansfulla saker
som händer i världen och undra om det inte finns någon Gud som kan ingripa. G kan tro att
hon som barn hade bilden av Gud som ”gubben med skägg”. Ett exempel på detta kan vara
när hon var i sexårsåldern och i söndagsskolan fick höra att Gud vet hur många hårstrån varje
människa har. Det blev förvirrande för henne, när hon tänkte på hur det kunde gå till att Gud
visste detta. Vad det gäller förändringar i hennes tro sätter G en gräns vid ungefär för tio år
sedan. Inte så att hon förnekade Guds existens innan dess, men under den nämnda
tidsperioden har hon blivit mera vaken inför trosfrågorna. Det har varit ett successivt ökande
eller t o m ett slags crescendo de senaste åren. Under den tiden har hon fött barn, och hon kan
fundera över hur detta kan ha fördjupat hennes tro.

G:s första minnen av modern och fadern handlar om hennes och ett syskons busighet. Att det
finns mycket av glädje i dessa minnen framkommer också när G återberättar dessa minnen.
Minnet av sugrören (se fallbeskrivningen) som G ville ha tag i har en annan karaktär,
eftersom de handlar om något som hon inte har tillgång till men önskar få tag i. G tror dock,
att hon fick tag i de eftertraktade sugrören även om detta inte ingår i minnet. Vid det första
minnet av henne själv och de s k stearinbilderna är hon i fem-sexårsåldern och syskonet ett
par år äldre. Det kanske inte är så förvånande, att syskonen tycker att de kan ta ansvar för
situationen och att släkten oroar sig i onödan.

När G beskriver modern som hon uppfattar henne idag, gör hon flera reservationer för att hon
blandar in sig själv i det som hon berättar. Moderns missnöje förstår G utifrån den bristfälliga
kommunikationen mellan föräldrarna. Själv skulle hon inte stå ut i en sådan situation. G ser
också andra sidor hos modern såsom att hon är levnadsglad, spontan och initiativrik. G
kommer in på en faktor av betydelse när hon skall beskriva modern, nämligen att hon själv
har förändrats. G nämner, att hon redan har märkt i samband med psykoterapin att fler känslor
har blivit tillgängliga och att hon har kommit i kontakt med saker som hon till synes inte vetat
om tidigare. Just i relationen till modern tycker hon, att hon har blivit mera lättirriterad.
Samtidigt känner hon att det är fler problem som gäller fadern, även om det kan vara svårt att
urskilja vad som gäller vem. G:s beskrivning av fadern präglas främst av hans pessimism.
Hon talar också om honom som en person som har svårt för att fungera empatiskt och att
lyssna till andra människor. Den nämnda pessimismen har nog alltid funnits hos fadern, men
den har förstärks under senare år p g a faderns fysiska besvär med åtföljande orörlighet, bl a
är han inte den som trivs med att vistas inomhus. G kan också tänka sig, att fadern har
drabbats av missnöje och frustration, som G uppfattar som negativism.

G:s beskrivning av sig själv är ganska kortfattad och koncentrerad till de senaste åtta till tio
åren. Hon tycker, att hon under dessa år har blivit vad hon med ett skratt benämner
”djupsinnig”. Hon kan tänka sig att det har med åldern att göra, men i varje fall är det så att
hon funderar mera nuförtiden. Den omständigheten att hon kom sig för att söka psykoterapi
ser hon också som uttryck för denna förändring. G beskriver detta också på det sättet, att hon



numera har uppmärksamheten mera riktad inåt. Hon tar sig mera tid att prata om sig själv,
men hon tar sig också mera tid att prata om andliga frågor. G framhåller, att denna process av
personlig förändring spänner över mycket i hennes liv. Samtidigt finner hon det vara svårt att
ge ytterligare exempel på förändringar inom henne.

Sammanfattning
Som huvudkategori bland begreppskategorierna i G:s berättelse väljer jag benämningen
”sökande efter tydlighet”. Eftersom problematiken nog i stor utsträckning sammanhänger
med G:s känslor, skulle en benämning som sökande efter insikt också vara möjlig. G
använder dock inte själv ordet insikt. Otydligheten i G:s känslor tycks ha försvårat för henne
att utan ångest fatta beslut i ett antal livsavgörande frågor.

En andra begreppskategori omfattar G:s kristna tro. G tycker, att det är svårt att beskriva vad
hennes tro betyder för henne men kommer fram till att den har med hopp att göra. Hon har
ännu inte en utformad tro utan beskriver sig mera som en sökare inom religionens område.
Även om det är så, att hennes tro är mera levande när hon mår psykiskt dåligt än bra, är hon
på väg mot att uttrycka tacksamhet mot Gud mer och mer mellan nödsituationerna. Om hon
skall tala om Guds ingripanden, måste det handla om mera vardagliga saker som hon ser på
det sättet i efterhand. En tredje kategori gäller i vilken utsträckning G blivit religiöst påverkad
hemifrån och av andra personer och händelser. G framhåller, att hon inte har påverkats
hemifrån. Däremot har några vänner betytt mycket i detta avseende, dock inte i betydelsen av
att pådyvla henne en viss tro. De har umgåtts och samtalat och då även kommit in på andliga
frågor. Under tonåren hade G en nära vän, som blev kristen. G kommer också att tänka på
mormoderns psalmbok, som alltid låg framme. De talade dock aldrig om andliga frågor. En
viktig sak idag är, att G:s make är aktiv i en katolsk församling. Hon gör honom sällskap dit
ibland. G är osäker på var modern står i religiösa frågor men tror, att hon aldrig riktigt tagit
ställning. I faderns fall finner hon det vara klart, att han inte tror på någon makt över
människorna och deras liv. G nämner också två händelser, som har påskyndat hennes
religiösa utveckling. Den första är när hon och maken fick barn, och hon talar om denna
händelse som ett underverk. Den andra händelsen gäller när hon före giftermålet greps av
giftasångest. Hon fick då stöd av en kristen arbetskamrat, som tyckte att hon kunde lita till en
högre makt och att hennes tvivel även kunde ses som sundhetstecken.

En fjärde begreppskategori handlar om varför G har sökt psykoterapi. G framhåller, att det
ligger en lång process bakom, och hon vet inte hur många år det handlar om. Hon har känt att
”nå oknytt” eller något slag av disharmoni har funnits hos henne. Samtidigt har hennes
önskan om psykoterapi varit diffus, och hon har frågat sig själv: det kanske inte finns något
skäl och om det finns något skäl vilket är detta i så fall? G framhåller, att hennes önskan
handlar om viktiga saker i hennes liv, även om hon inte kan förklara vad det var som fick
henne att ringa till mottagningen. Det var en lång process, som hade kommit till sitt slut. G
preciserar vad hon söker psykoterapi för till att gälla hennes relationer till modern, fadern och
den inre psykiska miljö som hon har vuxit upp i. Det handlar om att inte ha blivit sedd och
kanske att inte ha fått vara i centrum, när hon ville det. Problemen är störst i förhållande till
fadern men gäller även modern. Det som hon hoppas på att uppnå ligger helt i linje med
otydligheten i hennes upplevelsevärld: att förtydliga den dunkla uppfattningen om de problem
som gjorde att hon ville gå i psykoterapi och att förändra sina förhållningssätt till problemen.
När det gäller förhållningssätten påpekar hon, att det är henne själv hon kan ändra på och inte
föräldrarna, och att uppnå tydlighet kan hjälpa henne att finna nya förhållningssätt. Hon tror,
att många människor lever och kan leva med en otydlighet som hennes. Hon räknar med att



hon har utvecklat ett ”hanteringssystem” för att klara otydligheten, och hon tror att det har
inneburit att hon har trängt undan alla svåra känslor och koncentrerat sig på något annat.

En femte begreppskategori innehåller hur G beskriver sin upplevelse av Gud. Hon tycker, att
uppgiften är svår men kommer fram till uttryck som ”tillgänglig när man söker”, ”god”, ”Gud
är en han” och ”värnar om människan”. När det gäller tvivel i sin Gudstro, menar hon att hon
nog inte lika lätt drabbas av sådana som de människor som definitivt har sagt ja till Gud. Som
barn hade hon nog bilden av Gud som ”gubben med skägg”. Vad det gäller förändringar i
hennes tro, sätter G en gräns vid ungefär för tio år sedan. Efter denna har hon blivit mycket
mera vaken inför trosfrågorna.

En sjätte kategori omfattar G:s relationer till föräldrarna genom åren. G:s första minnen av
modern och fadern handlar i första hand om hennes och ett syskons busighet. Ett tidigt minne,
där hon själv är aktiv, handlar om att hon starkt eftertraktar något som hon saknar och nog till
slut får tillgång till. När G beskriver modern idag, förstår hon hennes missnöje utifrån den
bristfälliga kommunikationen mellan föräldrarna. G ser också andra sidor hos modern:
levnadsglad, spontan och initiativrik. G har redan i samband med terapin märkt till synes nya
känslor hos sig själv som att hon är mera lättirriterad i relationen till modern. G:s beskrivning
av fadern präglas främst av dennes pessimism, vilken hon kan förstå utifrån faderns fysiska
besvär, även om den nog alltid har funnits i mindre uttalad form. G nämner också, att fadern
ha svårt för att fungera empatiskt och att lyssna till andra människor. Den sjunde kategorin
handlar om G:s beskrivning av sig själv. Hon begränsar sig till de senaste åtta till tio åren och
säger med ett skratt, att hon har blivit djupsinnig. Hon tror, att det kan ha med åldern att göra,
men hon funderar mera nuförtiden, tar sig mera tid att prata om sig själv och att även prata om
andliga frågor. Hon framhåller, att denna process av personlig förändring spänner över
mycket i hennes liv. Den omständigheten att hon kom sig för att söka psykoterapi ser hon
också som uttryck för förändringen.

Informant H

Analys
Jag har haft en del svårigheter att hitta ett klart framträdande upplevelseområde i intervjun
med informant H. Ett viktigt skäl till detta är – som jag ser det – att jag inte lyckades skapa
det samförstånd med H som även hade behövts för att han mera ingående skulle ha kunnat
berätta för mig om vad han söker psykoterapi för och vad han hoppas på att uppnå med
behandlingen. Jag har dock stannat för att det mest framträdande området kan sägas vara att
”komma underfund om sig själv och i relation till andra människor”. Även om H inte vill gå
in på detaljer och exemplifieringar, nämner han i samtalet problem som härrör från hans
barndom, svårigheter i relationen till flickvännen och problem med andra människor. Han
talar också om beteendemönster, som han behöver ändra på och mera allmänt nämner han att
han har ambitionen att utvecklas känslomässigt.

När det gäller H:s kristna tro, beskriver han den som passiv och på ett sätt inaktuell. Den står
dock för ett slags grundtrygghet. För ungefär tio år sedan blev H frälst. Den händelsen följdes
av en mycket intensiv församlingsperiod med kontakter med människor från olika kyrkor.
Efter studier vid en kristen folkhögskola kom han in i universitetsvärlden och arbetslivet. H
flyttade runt en del i landet och bodde utomlands. Utan förankring i någon speciell kyrka kom
han att mer och mer förlora kontakten med de kristna grupperna. Viktigare än H:s upplevelse
av frälsning blev den upplevelse som han kallar en drömsyn och som inträffade ungefär en



vecka senare. Synen kom i form av en dröm, som var så intensiv att han vaknade av den. H
kände, som han berättar, Guds kärlek inom sig. Något påtagligt kom in i honom och detta
förde med sig både ett slags hetta och en upplevelse av helhet. Denna upplevelse var så
påtaglig, att den inte går att betvivla. H kallar den grundbulten i sin tro, och han menar att det
är den som gjort att han har blivit kvar i sin kristna tro genom åren.

Föräldrarnas religiösa inställning under H:s uppväxt var av mera kulturellt slag, även om han
kan tänka sig att fadern hade funderingar av existentiellt slag. Modern har på senare år visat
intresse för samtal kring religiösa frågor. Den person som H tycker påverkade honom religiöst
i ungdomsåren var en äldre man som var mycket aktiv i debatten om den s k kreationismen. H
kan känna sympati för kreationisternas ifrågasättande av naturvetenskapens slutsatser i
trosfrågor och att kreationisterna pekar på osäkerhetsfaktorer kring evolutionsläran, vilka man
inte får lära sig i skolan.

H nämner speciellt ett par perioder av kriser och personliga problem i sitt liv. Den första var i
samband med och tiden efter föräldrarnas skilsmässa. När svårigheterna började var han i
femtonårsåldern. H träffade en mängd olika människor. Han bodde hos modern, men de hade
svårt att dra jämnt med varandra. Kontakten mellan dem var fortsatt dålig under flera år, bl a
sammanhängande med faderns allt svårare alkoholism. Fadern ville ha kontakt med H på ett
sätt som gjorde att det blev en konflikt i förhållande till H:s skolarbete och andra åtaganden.
Besöken hos fadern blev sporadiska. Under dessa år fick H också problem på sin
gymnasieskola, där han inte kände sig hemma. En bra lösning för honom blev, att han gick
över till en kristen folkhögskola. Den andra stora krisen för H inträffade för några år sedan,
och H framhåller att det var många faktorer som låg bakom denna. En faktor var, att han hade
vistats utomlands och troligen smittats av en tropisk sjukdom som leder till hög feber och svår
influensa. Ett annat problem var vattenskador i den egna lägenheten. Den tropiska sjukdomen
ledde till svåra skakningar, och han låg ensam och sjuk en veckas tid. Utöver det nämnda fick
han en svår influensa och en djup depression, där han upplevde sig främmande för och
innesluten i sig själv och på något sätt bortjagad. Han kände sig också mycket olycklig och
hade skuldkänslor. I sitt desperata läge åkte han till sin flickvän, som bodde i ett annat land,
för att få hennes hjälp. Så småningom släppte depressionen, och han återvände hem.

Frågan om hur H vill beskriva Gud idag känns inte aktuell för honom. Det har nämligen skett
en förändring i hans tro. Tidigare hade han en känsla av att Gud var en person som kunde
ingripa och hjälpa människor på ett konkret sätt. Det tror han inte längre, utan Gud är för
honom mera något abstrakt, en kraft som känns långt borta och som håller sig i bakgrunden.
En följd av detta menar H är, att människan känner sig mera ansvarig och därför har behov av
etiska regler. H betonar, att han inte betvivlar att Gud finns. Däremot har han starka tvivel
rörande vad Gud är såsom detta framställs av kristna kyrkor. Han ser kristendomen
fortfarande som den bästa religionen, men han kan finna drag i andra religioner vara mycket
sympatiska, t ex inom buddhismen.

När H ombeds att ta ställning till de olika alternativen att beskriva Gud (bl a som någon som
anklagar), framhåller han att det är människan som anklagar sig själv och på olika sätt
försöker att komma underfund om sig själv. Och H menar, att människan för detta använder
sig av olika metoder som meditation och terapi. Ju mera man ser sin egen del i det som sker,
desto mindre har man behov av att dra in Gud. Som barn tänkte H sig Gud som en person,
som man kunde prata med och som brydde sig om människorna även om detta också innehöll
kontroll. Under senare delen av skoltiden hade han inte någon speciell tro. I tidiga ungdomsår
började han grubbla mera, och detta ledde fram till den tidigare beskrivna personliga tron,



frälsningsupplevelsen och drömsynen för ungefär tio år sedan. Upplevelsen av att bli frälst var
ingen stark upplevelse, men han kände att det var något som han ville vara med om och som
han kände glädje över. Därefter har, som omnämnts, tron på Gud som en person som ingriper
förändrats. Han framhåller, att han tror att Gud har en plan med allt på något sätt, men han
tror inte att han kan be till Gud och få Gud att ingripa. Det sistnämnda modifierar han något,
när samtalet kommer in på om det är skillnader i hans tro när han mår psykiskt dåligt
respektive bra. I det sammanhanget framhåller han, att han inte helt utesluter gudomliga
ingripanden i en individuell situation. Han berättar också, att han i krissituationer kan ha
använt sig av bön som en sista utväg. Detta har dock inte inträffat i någon stor utsträckning.

H har inga funderingar kring föräldrarnas eventuella förväntningar på honom innan han
föddes. Kring hans första minne av modern vilar en sorgsen atmosfär. Han är tre eller fyra år
gammal. Det är svårt att få en klar bild av vad som sker. Han står dock ensam vid fönstret i
vardagsrummet och nere på gården står människor och tittar på när hans mor i bil skjutsar
iväg fadern. Troligen har situationen att göra med faderns alkoholism. Denna kan också ha
bidragit till att H inte får fatt i något konkret första minne av fadern. H kommenterar istället,
att han som liten inte förstod när fadern var berusad. Det som han minns var att fadern
betedde sig obalanserat, oberäkneligt och att det blev en tråkig stämning. För H:s del gällde
det att han skulle vara tyst och inte ställa till besvär. Vid det första minnet av sig själv är han
ungefär tre år gammal. Familjen har fått sin första TV-apparat. Han minns trämöbeln och
själva TV-bilden. Han kan minnas, att han tittade mycket på TV och att han gruvade sig när
han tryckte på TV-knappen. Men det var också spännande och något nytt för honom.

När H beskriver sin mor som han uppfattar henne nuförtiden, nämner han att hon på något sätt
har kommit underfund om sig själv. Den man som hon träffade efter föräldrarnas skilsmässa
har också varit bra för hennes utveckling. Genom åren har hon blivit lugnare och varmare i
motsats till tidigare, när hon var så osäker på sig själv. Han återkommer till hur kontakten var
mellan dem tiden före hans skolålder. Då var hon mycket trött, sjuk och fjär. Kontroverser
mellan dem slutade ofta med att han fick gå och lägga sig. H säger också, att han kände sig
förskjuten av henne, och att hon inte gav honom tid för frågor och samtal kring sådant som
han grubblade över.

Sammanfattningsvis blir bilden av deras relation inte enbart mörk, och han talar om att det
också fanns positiva, lustiga och litet egna inslag. H:s beskrivning av fadern under senare år
av dennes levnad har mera av mörka drag. Detta sammanhänger med den allt svårare
alkoholismen. H nämner bl a hur svårt det blev att ha kompisar hemma och att ha ett normalt
umgänge med vänner. Med åren försämrades faderns tillstånd mer och mer. Samtidigt gäller
det, att H:s minnen från tidigare år också har positiva innehåll. Ibland gjorde han och fadern
också roliga saker, även om det fanns risker för att samvaron slutade med faderns utbrott av
ilska.

H tycker, att det är svårt att beskriva sig själv och han lånar först uttryck från politikerspråk. I
sitt allvarligare försök att beskriva sin person framhåller han, att han har haft och har en viss
roll genom att han har ganska många kompisar. Han tycker också, att han har en rik fritid med
sina hobbys. På den negativa sidan framhåller han, att han har vissa problem i sina relationer
och han nämner detta speciellt i förhållande till flickvännen. Han skulle nog också önska, att
han vore mera gentlemannamässig och en gladare person. I fråga om förändringar hos honom
genom åren tycker han, att det mest handlar om en allmän utveckling. Han har blivit mera
självständig och ifrågasättande. Förut tog han mera hänsyn till en persons position och status.
Han tycker, att han har utvecklats känslomässigt i hög grad och att han numera kan visa



mycket av känslor. Samtidigt säger han, att det är på känslornas område som han skulle vilja
ha en förändring och ytterligare utveckling i sitt liv. I vårt kunskapssamhälle och med all den
utbildning som han själv har fått, har betoningen av kompetensen och kunskapen fått
överhanden. H kommer också in på vad han kallar sin jagbild och berättar, att den numera får
komma i första hand. Det innebär bl a att han har insett, att man inte kan tillfredsställa andra
människor genom att förinta sig själv. Man måste i första hand se till om man själv är lycklig.
Man kan inte gå den motsatta vägen.

Det finns en frustration, otålighet och besvikelse i H:s beskrivning av sin situation som
människa och samhällsmedborgare. Han berättar, att han då och då tänker på hur tiden går,
och – med en avsiktlig överdrift – säger H att rätt vad det är så är man pensionär. Detta är en
situation, som han inte själv har valt, men han kan inte bara låta tiden gå och låta sig styras av
andra människor och yttre omständigheter. Han måste försöka leva det liv som han vill, även
om det är sant att han och andra människor är kuggar i ett stort samhällssystem. H finner
alltså här en konflikt mellan hur han skulle önska att det vore och hur samhället fungerar. Jag
tror, att H:s frustration kring att ge det bästa av sin tid liksom att stå i ett starkt beroende av
andra människor och yttre omständigheter bör uppmärksammas inom den aktuella
begreppskategorin. Denna frustration, otålighet och besvikelse hör till de motiv som ligger
bakom hans ambitioner att med hjälp av psykoterapi bättre förstå sig själv och att förstå mera
kring hur han fungerar tillsammans med andra människor.

Sammanfattning
Huvudkategorin bland begreppskategorierna i H:s berättelse finner jag alltså vara ”att komma
underfund om sig själv och i relation till andra människor”.  Även om H inte vill gå in på
detaljer och exemplifieringar kring varför han söker psykoterapi, framgår det att han vill ha
hjälp med problem och svårigheter, som härrör från hans barndom men som också gäller
relationerna till flickvännen och andra människor. Han talar också om att han vill ändra på
egna beteendemönster och att han har ambitionen att utvecklas känslomässigt.

En andra begreppskategori handlar om H:s kristna tro. H beskriver sin tro idag som passiv.
Den står dock för ett slags grundtrygghet. För ungefär tio år sedan blev han frälst. Den
upplevelsen ledde till en intensiv period av deltagande i olika kristna församlingar. Avsaknad
av fast församlingstillhörighet samt universitetsstudier och intensivt arbete runt om i landet
och utomlands ledde till att han mer och mer förlorade kontakten med de kristna grupperna.
Viktigare än H:s frälsningsupplevelse är hans ”drömsyn” ungefär en vecka senare. Synen kom
i form av en dröm, som var så intensiv att han vaknade av den. Han berättar, att han kände
Guds kärlek inom sig. Något påtagligt kom in i honom och detta förde med sig både ett slags
hetta och en upplevelse av helhet. Denna upplevelse var så påtaglig, att den inte går att
betvivla. H kallar den grundbulten i sin kristna tro, och det är den som har gjort att han har
blivit kvar i sin kristna tro. Föräldrarnas religiösa inställning under H:s uppväxt menar han var
av mera kulturellt slag, även om han kan tänka sig att fadern hade funderingar av existentiellt
slag. Modern har på senare år visat intresse för samtal kring religiösa frågor. I ungdomsåren
hade H kontakt med en äldre man, som var mycket aktiv i debatten om den s k kreationismen.
Han menar, att denne var den person som påverkade honom mest i religiöst avseende under
ungdomsåren.

En tredje kategori utgörs av två perioder av kriser och personliga problem i H:s liv. Den
första var i samband med föräldrarnas skilsmässa, när H var i femtonårsåldern. H bodde hos
modern, men de hade svårt för att dra jämnt med varandra. Deras kontakt var fortsatt dålig
under flera år, bl a sammanhängande med faderns allt svårare alkoholism. Fadern ville ha



kontakt med H på ett sätt som ledde till en konflikt i förhållande till hans skolarbete och andra
åtaganden, varför besöken hos fadern blev sporadiska. H fick också problem på sin
gymnasieskola, men en bra lösning blev att han gick över till en kristen folkhögskola. Den
andra stora krisen inträffade för några år sedan. Det låg flera faktorer bakom denna. En viktig
faktor var att han hade vistats utomlands och troligen smittats av en tropisk sjukdom med hög
feber och svår influensa som följd. Ett annat problem var vattenskador i den egna lägenheten.
H låg sjuk och ensam i en veckas tid. Han drabbades också av en djup depression, som ledde
till att han upplevde sig främmande för och innesluten i sig själv och på något sätt bortjagad.
Han kände sig också mycket olycklig och hade skuldkänslor. I sitt desperata läge åkte han till
sin flickvän, som bodde i ett annat land, för att få hennes hjälp. Så småningom släppte
depressionen och han kunde återvända hem.

En fjärde begreppskategori gäller hur H vill beskriva Gud. Tidigare hade han en känsla av att
Gud var en person, som kunde ingripa och hjälpa människor på konkreta sätt. Det tror han
inte längre, utan Gud är för honom mera något abstrakt, en kraft som känns långt borta och
som håller sig i bakgrunden. Därmed känner sig människan också mera ansvarig. H betvivlar
inte att Gud finns men däremot på det sätt som det framställs av kristna kyrkor. I samband
med beskrivningen av Gud kommer H in på att det inte är Gud, som anklagar människan, utan
att det är människan som anklagar sig själv och på olika sätt försöker att komma underfund
om sig själv, bl a genom meditation och terapi. Som barn tänkte han sig Gud som en person,
som brydde sig om människorna även genom att utöva kontroll. Under senare delen av
skoltiden hade han ingen speciell tro. I tidiga ungdomsår började han grubbla och kom fram
till den tidigare beskrivna personliga tron, frälsningsupplevelsen och drömsynen. Upplevelsen
av att bli frälst var ingen stark upplevelse men något som han ville vara med om och kände
glädje över. H framhåller, att han fortfarande tror att Gud har en plan med allt på något sätt
men han tror inte att han kan be till Gud och räkna med att Gud skall ingripa. Han utesluter
dock inte helt möjligheten av gudomliga ingripanden i en individuell situation. Han berättar
också, att han i krissituationer kan ha använt sig av bön som en sista utväg. Detta har dock
inte inträffat i någon stor utsträckning.

En femte kategori handlar om H:s relation till och beskrivning av föräldrarna.  Det vilar en
sorgsen atmosfär kring hans första minne av modern. När det gäller fadern, får han inte fatt i
något konkret minne och han tror att det sammanhänger med faderns alkoholism. Som liten
förstod han inte när fadern var berusad, men han minns att fadern betedde sig obalanserat och
oberäkneligt och att det blev en tråkig stämning. Då gällde det också att vara tyst och inte till
besvär. Vid det första minnet av sig själv är han i treårsåldern, och familjen har fått sin första
TV-apparat. Han minns hur trämöbeln och rutan såg ut och att han gruvade sig när han tryckte
på TV-knappen samtidigt som TV var något nytt och spännande. När H beskriver sin mor
idag, framhåller han att hon på något sätt har kommit underfund med sig själv. Hon har blivit
lugnare, varmare och mindre osäker på sig själv. Före hans skoltid var hon mycket trött, sjuk
och fjär. Kontroverser mellan dem slutade ofta med att han fick gå och lägga sig. Han kände
sig förskjuten av henne och fick inte nog med tid att prata om sådant som han funderade
kring. Bilden av deras relation är inte enbart mörk, utan där fanns det också positiva, lustiga
och litet egna inslag. H:s beskrivning av fadern under de senare åren av dennes levnad har
mera av mörka drag, sammanhängande med den allt svårare alkoholismen. Det blev t ex svårt
för H att ha kamrater hemma. Med åren försämrades faderns tillstånd mer och mer. H:s
minnen av fadern från tidigare år har positiva inslag vid sidan av de negativa. Ibland gjorde de
roliga saker, även om det också fanns risker för faderns utbrott av ilska.



En sjätte begreppskategori omfattar H:s beskrivning av sig själv. H tycker, att det är svårt att
beskriva sig själv. Han har haft och har en viss roll genom att han har ganska många kamrater.
Han har också en rik fritid. På den negativa sidan finns, att han har vissa problem i sina
relationer, och han nämner att detta även gäller flickvännen. Han skulle vilja vara mera
gentlemannamässig och en gladare person. Han har blivit mera självständig och
ifrågasättande. Han har i hög grad utvecklats känslomässigt, samtidigt som han nämner att det
är på känslornas område som han önskar förändra sig och utvecklas. Han utgår nu för tiden
mera från sin jagbild, vilket innebär att han har insett att han i första hand måste se till om han
själv är lycklig och att han inte kan tillfredsställa andra genom att förinta sig själv. En sjunde
begreppskategori i H:s berättelse gäller varför han söker psykoterapi och vad han hoppas på
att uppnå med denna. De viktigaste skälen och målen nämndes i början av denna
sammanfattning i samband med att huvudkategorin formulerades. Tilläggas kan att det finns
en frustration, otålighet och besvikelse i H:s beskrivning av sin situation som människa och
samhällsmedborgare. Han tänker på hur tiden går och rätt vad det är har han blivit gammal.
Denna situation har han inte valt, men han kan inte bara låta tiden gå och låta sig styras av
andra människor och yttre omständigheter. Han måste försöka leva det liv som han vill, även
om det är sant att han och andra människor är kuggar i ett stort samhällssystem. Jag tror, att
hans frustration kring att ge det bästa av sin tid liksom att stå i ett starkt beroende av andra
människor och yttre omständigheter även bör uppmärksammas inom den aktuella
begreppskategorin. Denna frustration, otålighet och besvikelse hör till de motiv som ligger
bakom hans ambitioner att med hjälp av psykoterapi bättre förstå sig själv och att förstå mera
kring hur han fungerar tillsammans med andra människor.

En preliminär analytisk-induktiv teori kring informanternas upplevelsevärld, objektrelatio-
ner, existentiella/religiösa orienteringar och sökande av psykoterapi

Teserna i den induktiva teorin uppkommer genom att huvudkategorierna (det mest framträ-
dande i varje enskild informants upplevelsevärld) relateras till begreppskategorierna för deras
objektrelationer och den påverkan som skett i dessa; former av religiös/kristen tro; beskriv-
ningar av Gudsupplevelser; beskrivningar av sig själva; skälen till att de söker psykoterapi
och målen för denna samt om de tidigare har gått i psykoterapi eller söker för första gången.
Teorins teser diskuteras och problematiseras i avsnittet Diskussion och slutsatser nedan.

1. De mest framträdande begreppen i individernas upplevelsevärld (huvudkategorierna)
skiljer sig i hög grad åt i formuleringar mellan individerna inom gruppen
psykoterapisökande. Innehållsligt kan dock huvudkategorierna sammanföras i följande
fyra grupper: a) ångest kring döden, b) önskan om större inre och yttre frihet i livet, c)
bättre kontakt med de egna känslorna samt d) en större förmåga att fungera
tillsammans med andra människor.

2. Det finns en god överensstämmelse mellan skälen till att individerna söker psykoterapi
och en stor del av begreppen inom huvudkategorierna.

3 .  Det finns en god överensstämmelse mellan det som individerna vill uppnå med
behandlingen och en stor del av begreppen inom huvudkategorierna.

4. Begreppen inom såväl huvudkategorin som begreppskategorin varför informanterna
söker psykoterapi och vad hon/han hoppas på att uppnå med behandlingen är teoretiskt
möjliga – men utifrån en enstaka forskningsintervju ibland inte i praktiken möjliga –
att åtskilja som behandlingsmål respektive livsmål.



5. Det finns en god överensstämmelse mellan upplevelser, problem och önskemål, som
nämns inom huvudkategorierna, och företeelser, som gäller upplevelser, problem och
påfrestningar inom begreppskategorin relationer till föräldrarna, t ex avvisanden,
separationer, bristande empati, stora krav på prestationer, önskemål om att bli en god
människa, bestraffningar och upplevelsen av att inte bli sedd och respekterad. I ett par
fall tycks detta i högre grad ha gällt i förhållande till fadern än till modern.  

        
6. Det religiösa/kristna inflytande från föräldrar och närstående som individerna berättar

om inom kategorin kristen påverkan och som har skett under uppväxten tycks ha
försvårat snarare än underlättat för dem att nå en lösning av de problem och
önskningar som nämns inom huvudkategorierna. 

7. Avsaknaden av kristen tro eller de former av religiös/kristen tro (kravfylld, passiv eller
en starkt personinriktad tro i förhållande till Jesusgestalten) som individerna berättar
om inom kategorin religiös/kristen tro tycks snarare ha försvårat än underlättat för
dem att nå en lösning av de problem och önskningar som nämns inom
huvudkategorierna.

8. Individernas religiösa/kristna tro intensifieras som regel när de mår psykiskt dåligt.
Även om de därigenom upplever en positiv kraft och ett positivt stöd i sin
livssituation, har vi ingen information som bekräftar att de nämnda upplevelserna
leder till mera varaktiga förändringar i de problem och i uppnåendet av de önskemål
som nämns i huvudkategorierna.

9. Individernas berättelser inom begreppskategorin upplevelse av Gud framstår ofta som
motsägelsefulla, eftersom de första beskrivningarna av Gud som god och kärleksfull
ofta följs av beskrivningar av Gud som i hög grad krävande och dömande på sådana
sätt som kan antas försvåra för dem att nå lösningar av de problem och önskningar
som nämns inom ramen för huvudkategorierna.

10.  Den bild som individerna ger av sig själva inom ramen för begreppskategorin
självbeskrivning kännetecknas ofta av motstridiga drag eller egenskaper. Denna
självupplevelse kan i sin tur antas vara en viktig orsak till många av de problem som
de nämner inom ramen för huvudkategorierna.  

11. De personliga brister eller svårigheter som individerna berättar om inom ramen för
begreppskategorin självbeskrivning handlar ofta om en brist på känslor eller
svårigheter att kontrollera sådana. Dessa problem med känslorna kan i hög grad tänkas
ha försvårat och försvåra för dem att uppnå de mål som de nämner under
huvudkategorierna.

12. Det tycks vara en skillnad mellan å ena sidan personer, som söker psykoterapi för
första gången eller som avslutade sin första terapi för många år sedan, och å andra
sidan personer, som mera nyligt avslutade sin första terapi och nu söker psykoterapi på
nytt. Skillnaden består i att de förras upplevelsevärld relaterad till deras skäl och mål
för psykoterapin är mera avgränsad och konkret än de senares. 



RESULTAT II

ANALYS OCH TOLKNINGAR

Den projektiva bilden

Den projektiva bildens innehåll beskrivs under avsnittet Metoder ovan. Reaktionerna på
denna (teckningar och verbala rapporter) redovisas på tre sätt. Den första redovisningen sker
genom en beskrivning av reaktionerna under bildvisningen. Denna återfinns i bilaga 7.
Exempel på fyra teckningar och verbala rapporter lämnade av informant A redovisas i bilaga
8. Den andra redovisningen av informanternas reaktioner utförs nedan genom en kortfattad
”subjektiv” tolkning av testprotokollen i ljuset av deras svar i intervjuerna
(fallbeskrivningarna och analyserna av dessa). Den tredje redovisningen sker på ett
”objektivt” sätt, där det i en sammanställning (tabell 1 nedan) anges vid vilket skalsteg under
bildpresentationen som informanten första gången (If A - H) rapporterar (i teckningen eller
verbalt) innehåll, som finns i bilden såsom en eller två personer, trädet och gravstenen. Av de
två personerna benämns kvinnan ”identifikationsperson” för kvinnliga informanter och
mannen för manliga informanter samt den andra personen ”sidoperson”. När If rapporterar en
person eller ett föremål annat än gravstenen på dess plats, anges också detta.

Efter sammanställningen av de ”objektiva” måtten för informanterna görs samma typ av
redovisning för fjorton personer ingående i en referensgrupp av ”kristna personer”, vilka
rekryterats med hjälp av två församlingspräster i Umeå. Personerna i referensgruppen har inte
sökt psykoterapi. Gruppen består av 9 kvinnor och 5 män, i åldern 19 till 65 år.

”Subjektiv” tolkning av testprotokollen A - H i ljuset av informanternas svar i
intervjuerna

Informant A
Den känslomässiga atmosfären i intervjun och testprotokollet kan uppfattas som likartad, även
om ångestbeskrivningarna är mera framträdande i intervjun och sorgsenheten tydligare i
testprotokollet. Ljusare beskrivningar finns också på båda ställena. När kvinnan i
testprotokollet står och ser framåt och bortom muren, som kan vara skillnaden mellan livet
och dödsriket, ligger det nära till hands att göra en jämförelse med berättelsen i intervjun om
arbetskamraten som hade en stor hjälp i sitt liv av att tro på ett liv efter döden. När kvinnan
och mannen tillsammans står vid muren, tycks det mig nära till hands att jämföra situationen
med berättelsen om väninnan, som för något år sedan förlorade sin man. Utifrån dessa
jämförelser finner jag det både intressant och förvånande att A inte når C-fas och beskriver
gravstenen istället för muren. Orsaker till detta kan förstås vara flera, men en möjlig
förklaring kan vara att muren som symbol för döden är mindre ångestladdad än gravstenen. I
intervjun talar A om ångesten för att patienterna plötsligt skall bli allvarligt sjuka. Utifrån
testet kan man resa frågan, om inte ångesten ytterst skulle kunna handla om att de allvarligt
sjuka patienterna skall dö. Denna fråga går inte att med någon säkerhet besvara utifrån min
nuvarande kunskap om och erfarenhet av bilden. Med andra ord krävs först ingående
valideringsstudier.



Informant B
Som framgår av den inledande anmärkningen till fallbeskrivningen gällande informant B
föreligger inga bandupptagningar av intervjun med denna. Detsamma gäller för
testprotokollet.

Informant C
I ljuset av intervjun och fallbeskrivningen är det inte förvånande, att rapporterna uteslutande
handlar om människor. Problematiken för C består ju bl a i att hennes människor antingen är
döda eller riskerar att komma att dö i ensamhet. Det finns också i testprotokollet en atmosfär
av ett slags inre tvång att räkna personerna och en rädsla kring att någon skall försvinna eller
att C inte skall upptäcka någon av dem som fanns i exponeringsbilden. Utifrån C:s berättelse
kring sin dödsrädsla, som i barndomen också gällde döda djur, är det inte heller förvånande
att C inte ser eller anar något föremål som liknar eller påminner om gravstenen. Det är istället
människor, som lever och som hon försöker hålla kvar. Identifikationspersonen, som lutar, är
böjd, skadad och sjuk kan dock uppfattas som påverkad av dödsmotivet hos gravstenen.
Dödsskräcken kan uppfattas som projicerad utåt i bilden i form av först ett barn och sedan en
sjuk vuxen, som måste bäras. I den senare situationen kommer dock sidopersonen
identifikationspersonen till hjälp. Att trädet inte uppträder i protokollet kan verka förvånande
utifrån att C i intervjun talar om naturupplevelser, som hon njuter av. En möjlig tolkning kan
vara att det vid testningen sker något liknande som det som C berättar om händer vid
begravningar. Hon tycker nämligen inte om när man vid sådana sjunger psalmen Härlig är
jorden och hon anför som skäl att kontrasten blir för stor.

Informant D
Jag finner D:s testserie mycket svårtolkad, om jag inte antar att innehållet speglar implicita
minnen från händelser och upplevelser, som ligger mer än tjugo år tillbaka i tiden. Jag tänker
på de tragiska erfarenheter som hon berättade om i intervjun och som hon gjorde efter det att
hon hade påbörjat en fördjupningskurs i kristen tro. Istället för att ägna sig åt denna uppsökte
hon en man, som hon kände sedan tidigare. De flyttade tillsammans, D blev gravid och födde
en flicka, som dog kort tid efter födelsen. Efter ett tag bröt mannen deras förhållande. I flera
år hade D psykiska problem: i två perioder var hon nedstämd och fem år efter dotterns död
hade hon problem av fobisk karaktär, som D kan tänka sig hade ett samband med som hon
säger ”den där händelse de me lillan på nå vis, hon som dog,”. I intervjun berättade D med
starka känslor om denna tid. Samtidigt beskrev hon perioden som en krisperiod, som hon
dock tog sig igenom. Tänkbart är förstås att det på senare tid har inträffat något i D:s liv, som
har väckt en otillräckligt bearbetad konflikt till liv eller att hennes saknad efter barnet på annat
sätt gjort sig påmind. När D beskriver varför hon söker psykoterapi, talar hon om att hon
länge har trott att hon behöver fortsätta i terapi och att hon också har planerat för detta. I
intervjun berättade D, att hon för ca tio år sedan ”dök in i det religiösa” – efter att ha blivit
rekommenderad religion och meditation av en terapeut som förklarade att han inte kunde
hjälpa henne mera – och att detta gav stadga åt hennes liv och att hon fann ett centrum utanför
sig själv. Dessa positiva erfarenheter kan dock samtidigt ha försvårat eller omöjliggjort för
henne att fortsätta bearbetningen av de tragiska erfarenheterna och den gamla sorgen. Vid de
sista exponeringarna i testserien kommer det in en mycket ljus beskrivning av parets vandring
mot framtiden, ytterst himlen. Den påminner om de önskningar som D nämner i intervjun när
hon beskriver sig själv, nämligen att träffa en man och att leva ett kontemplativt liv.
Beskrivningen av paketet kan väl också sägas ha en liknande ljus karaktär, och sammantaget
står dessa varseblivningar i bjärt kontrast till gravstenen.



Informant E
Som jag ser det finns det två avsnitt i E:s testserie, som det är speciellt intressant att analysera
i ljuset av fallbeskrivningens innehåll. Det första gäller den ”gestaltdelning” som sker efter
den tolfte exponeringen: från att tidigare ha sett personer tecknar och berättar E om cirklar
eller ovaler. I intervjun berättar E om flera situationer i sitt liv, där hon i efterhand har förstått
att hon inte hade tillgång till sina känslor. Hon berättar också om flera situationer, där hon gör
nya upptäckter som en följd av att hon har tillgång till sina känslor. Mitt sätt att förstå dessa
berättelser är att anta, att det i det förstnämnda fallet har skett vad som med en teknisk term
brukar kallas affektisolering och som innebär en åtskillnad av kognitivt och affektivt innehåll
i upplevelsen. Vid den tolfte exponeringen talar E inte om ”någonting” utöver de två figurerna
(en person och ett träd), vilket hon har gjort efter de fyra föregående exponeringarna och om
vilket hon hela tiden har sagt att hon inte vet vad det är. Med tanke på placeringen i bilden
verkar detta ”någonting” utgöras av gravstenen, som dock kan antas innebära en alltför stark
”hotstimulus” för E för att hon skall orka se den och som en följd av detta sker
gestaltdelningen som en försvarsreaktion. Den andra speciella passusen gäller avslutningen av
testserien, och jag jämför denna med det som E berättar i intervjun att hon, innan hon fick
tillgång till sina känslor, tyckte att man inte behövde vara sorgsen när någon dog. Vid exp. 23
talar E om en man och en kvinna, som står i ett kulligt och mjukt landskap. Det finns
emellertid ”någonting” mellan dem, som E inte vet vad det är. Den – trots det av E anade
hotet – idylliska  beskrivningen får mig att undra, om den är ett uttryck för något slag av
återfall i en försvarsreaktion som reaktionsbildning, där attityden och beskrivningen är den
motsatta i förhållande till vad hotet rimligen skulle ge anledning till.

Informant F
I F:s testprotokoll – och i relation till intervjumaterialet – har jag speciella funderingar kring
innebörden av att mannen ersätts med pojken, den nakna kvinnokroppens och bårens
uppdykande på gravstenens plats samt övergången till ”något abstrakt” och ”röran” i mitten
av bilden. I intervjun sade F, att hon inte hade funderat kring livets korthet och döden,
eftersom hon inte hade haft döden så nära inpå sig. Hon nämnde, att morföräldrarna dog redan
när hon var liten flicka. Hennes första minne av sig själv och den fina klänningen, när hon var
i fem eller sexårsåldern, härrörde från tidpunkten för farfaderns död. Mot denna bakgrund
finner jag det vara rimligt att ställa frågan, om inte hennes omgestaltningar av gravstenen trots
allt speglar en dödsrädsla. Att det blir ”något abstrakt” kan då uppfattas som ett förnekande av
hotet, medan ”röran” kan vara uttryck för att strukturen går förlorad. I intervjun berättade hon
för övrigt om ”kaos” som exempel på ”dåligt självförtroende”. Pojkens uppträdande istället
för mannen kan kanske uppfattas som ett uttryck för att han är mera pålitlig än mannen. Till
F:s ”dåliga självförtroende” och ångestfantasier, som hon inte förstod varifrån de kom, hörde
att maken skulle lämna henne för någon annan kvinna. Uppdykandet av en naken mans- eller
kvinnokropp är en typ av svar, som har förekommit i testprotokoll även från personerna i
referensgruppen vid min användning av den aktuella bilden. Det inslag av ”sexualisering som
försvar”, som hypotetiskt kan antas ligga i dessa reaktioner, kan också föreligga i F:s fall. Till
bakgrunden hör kanske den rädsla, skräck och förnedring som hon berättade om i intervjun i
samband med faderns incest med henne och försök till filmning av henne som naken. Trots att
det har gått närmare trettio år efter händelserna, berättade F om dem i intervjun med mycket
starka känslor.

Informant G
När G i intervjun fick frågan om det har varit perioder i hennes liv då hon speciellt har
funderat kring livets korthet och döden, svarade hon att så har det inte varit. I intervjun
berättade hon inte heller om någon nära anhörig som hade dött. Av dessa svar att döma kan



man tänka sig att testsituationen med en kyrkogårdsscen känns minst sagt ovanlig.
Testsituationen (eller i detta fall den experimentlika situationen) i sig är också en social
situation, där testpersonens svar alltid på något sätt påverkas av interaktionen mellan
testledare och testperson. De många skratten under testningen är väl i detta perspektiv både
förståeliga och anmärkningsvärda. Det är, som jag ser det, högst sannolikt att
exponeringsbilden väckte starka känslor, som G måste försvara sig mot, kanske med hjälp av
skratt. Ett annat reaktionsmönster, särskilt mot slutet av testserien, kan antas vara att G låter
sig fångas av någon detalj i bilden: flickans hår, detaljer i den unge mannens kläder, bergens
olika höjd och mannens ben. I intervjun gav G uttryck för och exempel på hur hon saknar och
genom psykoterapin söker en tydlighet i sina upplevelser. Vid analysen av intervjumaterialet
framförde jag tanken, att denna otydlighet skulle kunna ha ett samband med att hon inte får
tillräcklig tillgång till sina känslor. Ett sätt att förstå detta skulle kunna vara att säga, att
upptagenheten av detaljer, som testningen med den projektiva bilden har visat, hindrar ett
friare flöde av känslor. Denna tanke ger dock inte någon djupare förståelse av varför det är
nödvändigt för G att låta sig fångas av detaljerna i varseblivningen. I intervjun berättade G
också, att hon inte känt sig sedd och uppmärksammad under sin uppväxt, speciellt av fadern.
Efter den nionde exponeringen framhöll G, att hon inte gett personen till höger någon
uppmärksamhet. Det kan nog sägas vara ett genomgående drag under åtminstone första delen
av testserien, att G visade ett betydligt större intresse för sidopersonen (mannen) än
identifikationspersonen (kvinnan). Om detta av mig beskrivna reaktionsmönster hos G visar
på mera faktiska förhållanden, skulle det kunna innebära att bemötandet från fadern har blivit
en del av G:s självbild och ett sätt hos G att inte enbart uppfatta utan också agera mot sig själv
i testsituationen.

Informant H
Det föreligger, som jag ser det, speciella svårigheter att tolka H:s testprotokoll i ljuset av
intervjumaterialet. En av anledningarna till detta är, att han inte närmare vill gå in på vilka
problem han söker psykoterapi för och vad han hoppas på att uppnå med behandlingen. En
andra anledning är, att H över huvud taget är sparsam med att konkretisera sina funderingar
och problem när det gäller honom själv och ännu mera hans problem i förhållande till andra
människor. När det gäller frågor kring livets korthet och döden, säger H i intervjun att det är
sådant som han tänker på då och då. Därefter ger han uttryck för frustration över att tiden går
så fort och – om han inte är vaksam och tar till vara tiden – han snart är gammal. Denna
frustration är också förknippad med upplevelsen av att vara utifrånstyrd på olika sätt. Hans
sätt att möta dessa risker är främst att inte ”förinta sig själv” utan att först se till sitt eget
välbefinnande. Jag tror, att man sammanfattande kan säga att H:s dilemma och önskan består i
att ytterligare kunna utvecklas känslomässigt och att samtidigt föra samman känslorna med
sitt intellektuella och yrkesmässiga fungerande. Kvinnan i testserien skulle i detta perspektiv
hypotetiskt kunna sägas representera både livets ofrånkomliga villkor och den ännu
ofullständigt utvecklade känslomässiga sidan hos H. Kvinnans funktion i testserien begränsas
dock inte till representerandet, utan hon tycks också möjliggöra att H ser ”verkligheten” i den
sista exponeringsbilden: gravstenen. I början av testserien är de två personerna, som H
uttrycker det, rädda. Därefter tycks identifikationspersonen önska att överlämna ett barn till
sidopersonen. Denna tar inte emot barnet. Identifikationspersonen skjuter därefter med något
som kan vara en pistol mot den andra personen. Detta följs av ett ”givande” från sidopersonen
och ett ”mottagande” från identifikationspersonen. Så långt ligger det väl närmast till att
associera sidopersonen med H:s moder, hennes avvisanden av H och deras bråk men också
med en relation som har ljusa inslag och som förbättras efterhand. Därefter uppträder den
”hopkrymta”, hopkrupna och knäböjande gestalten, som mer och mer övergår till att bli en
kvinna. Till denna gestalt är det svårt att finna någon direkt empirisk motsvarighet i



intervjumaterialet. Detsamma gäller nog också det madonnaliknande draget hos kvinnan, som
H ritar efter de åtta sista exponeringarna och talar om efter den tjugonde exponeringen. Om
man dock låter madonnabegreppet få en vårdande och skyddande innebörd, kan man associera
till berättelsen i intervjun om hur viktig flickvännens insats blev i samband med H:s svåra
infektionssjukdom och depressionstillstånd. Denna skyddande och vårdande madonnagestalt
verkar nu i samband med den sista exponeringen på något sätt kunna både ”suga upp” och
omvandla ångest inför den hotfulla stimuleringen i bildens mitt i sådan utsträckning att H
orkar upptäcka, teckna och tänka på gravstenen.

Mera genomgående mönster i tolkningen av testprotokollen redovisas i avsnittet
Sammanfattning nedan.

Sammanställning av ”objektiva” mått för de psykoterapisökande och referensgruppen

Tabell 1. ”Objektiva mått” avseende rapporterade svar vid olika skalsteg (1-23) under
perceptgenesen för gruppen psykoterapisökande (N=8, medelålder 39,9 år).

                       Sidopers.     Ident. pers.     Trädet     Person el. föremål     Gravstenen
                                                                                 på gravstenens plats
If A                       5                 13                 15                     2
If B*                     1                   1                 20                     2                         22
If C                       1                   1                                        10
If D                       1                 14                  20                    2
If E                       2                 20                    8                     3
If F                       7                   8                                           8
If G                       3                   4                  18                   13
If H                       1                   1                  22                     2                        23
* se inledande anmärkning under fallbeskrivningen för informant B; måtten bygger enbart på
   tolkning av teckningarna.

Tabell 2. ”Objektiva mått” avseende rapporterade svar vid olika skalsteg (1-23) under
perceptgenesen för referensgruppen  (N=14, medelålder 35,1 år).

                       Sidopers.     Ident. pers.     Trädet     Person el. föremål     Gravstenen
                                                                                 på gravstenens plats
If 001                    1                   1                   20                     5                       21
If 002                    8                   7                                          17
If 003                    2                   2                   19                     2
If 004                    5                   5                   18                                              17
If 005                    1                   1                   15                     2                        21
If 006                    8                   7                                           10
If 007                    3                   2                   16                      2                      22
If 008                    7                   2                   18                      5                      19
If 009                  11                   9                   10                    11
If 010                    1                   1                   19                      1                      22
If 011                    3                   3                                           15
If 012                    3                   3                                           13
If 013                    1                   1                                             4
If 014                    1                   1                   10                      5                      20



När man analyserar och jämför de två tabellerna, måste man hela tiden hålla i minnet att det
handlar om få personer inom båda grupperna. Den mest påtagliga skillnaden mellan
gruppernas resultat är, att i referensgruppen når hälften av de testade s k C-fas, medan en
fjärdedel i gruppen psykoterapisökande gör detta. C-fas innebär, att informanten tecknar och
verbalt rapporterar att han/hon ser gravstenen. Av övriga mått kan det noteras, att gruppen
psykoterapisökande snabbare rapporterar sidopersonen (i genomsnitt skalsteg 2,6 mot skalsteg
3,9 för referensgruppen), medan referensgruppen snabbare rapporterar identifikationspersonen
(i genomsnitt skalsteg 3,2 mot 7,8 för gruppen psykoterapisökande). För måttet trädet är
skillnaden obetydlig (referensgruppen skalsteg 16,1 och psykoterapisökande skalsteg 17,2). I
måttet person el. föremål på gravstenens plats är gruppen psykoterapisökande något snabbare
(skalsteg 5,3) än referensgruppen (skalsteg 7,1).

Sammanfattning av mera genomgående mönster i tolkningen av testprotokollen vid den
projektiva bilden

Vid varje bedömning av resultat erhållna med den projektiva bilden måste man hålla i minnet,
att det är fråga om ett forskningsinstrument som fortfarande är föremål för utforskande och
utprövning. Det innebär, att alla resultat erhållna med den projektiva bilden måste betraktas
som i hög grad preliminära och mötas med ett stort mått av skepticism. Detta gäller speciellt,
när jag försöker konkretisera resultaten med hjälp av exempel. Den projektiva bilden måste
genomgå ett antal utprövningar, innan resultat från den kan betraktas som valida och reliabla.
Men utforskandet av ett undersökningsinstrument måste påbörjas på något sätt och i något
sammanhang. Jag har valt detta – min doktorsavhandling. De nämnda förhållandena är också
orsaken till att jag inte låter tolkningen av testprotokollen ”stå på egna ben” utan hela tiden
strävar efter att relatera mina tolkningar till informanternas berättelser i intervjumaterialet.
Analysen av detta material ledde fram till ett antal satser i en induktiv teori. De mönster som
jag pekar på nedan är av en liknande induktiv karaktär.

Ett första mera genomgående mönster i testresultaten tycks mig vara en överensstämmelse
mellan vissa centrala problem inom individernas upplevelsevärldar enligt intervjuerna och
vissa utmärkande drag i testprotokollen. Exempel kan i informant A:s fall vara den i intervjun
beskrivna ångesten för att patienternas tillstånd plötsligt skall försämras och kvinnan och
paret i testprotokollet, som står vid muren som kan vara skillnaden mellan livet och dödsriket;
i informant C:s fall i intervjun ångesten kring att människor skall dö och ett testprotokoll som
enbart handlar om levande människor och människor som tar hand om varandra; i informant
D:s fall i intervjun en svårighet att bearbeta tragiska personliga erfarenheter och i
testprotokollet en längtan efter ett helt problemfritt liv; i informant E:s fall strävan efter att
lämna ”stumhet” på känslolivets område och att nå känsloupplevelser och i testet ”återfall” i
form av ”gestaltdelning”; i F:s fall i intervjun berättelser om svåra sexuella kränkningar och
vid testningen ångestreaktioner som kan tolkas som ”sexualisering som försvar”; i G:s fall i
intervjun berättelser om svårigheter att få fatt i känslor som kan vägleda henne i
beslutssituationer och i testprotokollet exempel på en låsning vid detaljer när starka känslor
aktiveras; i H:s fall i intervjun berättelsen om hans förmåga att i en svår krissituation söka och
ta emot hjälp och vård av flickvännen och i testet förmåga att med hjälp av en kvinnogestalt
omvandla ångest så att han kan upptäcka, teckna och tänka på den hotfulla gravstenen.

Ett andra mera genomgående mönster i tolkningen av testprotokollen gäller, att den projektiva
bilden väcker reaktioner hos de psykoterapisökande vilka kan tolkas som tecken på såväl
försvarsmanövrer som objektrelaterande. Bland försvarsmanövrerna kan nämnas ”muren
mellan livet och dödsriket”, projektionen av dödsskräck på ett barn, ”idyllisering” av



framtiden, ”gestaltdelning”, ”sexualisering som försvar”, ”skratt som försvar” och ”aggressiv
attack som försvar”. När det gäller tecken på objektrelaterande, kan först nämnas att nästan
samtliga psykoterapisökande i något skede av testserien omvandlar hotet, gravstenen, till en
person (vuxen eller barn). Ett vanligt objektrelaterande är också uttryck för någon form av
kommunikation mellan identifikations- och sidopersonen. Vanligast är att de två personerna
håller varandra i handen, den ena personen överräcker något till den andra, de tittar på
varandra (vilket de inte gör i exponeringsbilden), de hjälps åt att bära en tredje person. Till
kategorin objektrelaterande kan nog också interaktionen mellan ”hotet” (gravstenen) och
personerna räknas. Denna verkar främst ske från hotet till identifikationspersonen, som
framstår som lutande, nerböjd, skadad, sjuk, knäböjande eller bedjande.

Ett tredje mera genomgående mönster i tolkningen av resultaten av testningen med den
projektiva bilden är, att bilden tycks påvisa problem och reaktioner hos de
psykoterapisökande som är av psykiskt allvarligare art än vad som framgår av inter-
vjuerna. Exempel på detta kan vara följande: hos A inte enbart ångest för att patienterna skall
allvarligt försämras utan att de skall dö; hos C att dödsskräcken inte enbart präglar ”det inre
psykiska tillståndet” utan att den i kritiska lägen också projiceras ut i ”omvärlden”; hos D att
när bearbetningen av tragiska erfarenheter och sorg blir alltför krävande hon vill fly till en
problemfri tillvaro; hos E att affektisolering kan hindra henne att få tillgång till sina känslor;
hos F att ”sexualisering som försvar” kan inträda när rädslan och skräcken blir henne
övermäktiga samt hos G att ”upptagenhet av detaljer som försvar” kan hindra en tillgång till
känslor som möjliggör en tydligare upplevelse och ett ”helhetsuppfattande” i viktiga och
livsavgörande situationer.

Till dessa tolkade mönster i reaktionerna på den projektiva bilden kan fogas resultatet av
jämförelsen mellan gruppen psykoterapisökande och referensgruppen vad det gäller
uppnåendet av C-fas, alltså om man lyckas teckna och verbalt beskriva gravstenen. Resultatet
visade, att hälften av personerna i referensgruppen nådde C-fas inom gränsen 23 skalsteg,
medan endast en fjärdedel av de psykoterapisökande gjorde detta. För att nå en åtminstone
preliminär förklaring till skillnaden borde jag ha gjort en analys och tolkning av
intervjumaterialet även från referensgruppen. Detta har jag inte haft möjlighet till inom ramen
för avhandlingsarbetet.

De ofullbordade meningarna i PIL-testet för informanterna A - H

Utfyllnaden eller mera korrekt uttryckt associationerna till de ofullbordade meningarna finns
utskrivna för informanterna A – H i bilaga 9. Ofullbordade meningar som forskningsmetod
kan föras till kategorin projektiva metoder. Enligt instruktionen skall den svarande skriva ner
det första hon/han kommer att tänka på vid utfyllnaden av meningen. Vid analysen av de
ifyllda meningarna kommer jag att i första hand koncentrera denna till vad informanten
framhåller som viktigast i livet samt vilka mål och vilken mening i livet som hon/han strävar
emot eller efter att finna, d v s informanternas livsmål i vid mening. Jag kommer också att
speciellt uppmärksamma informanternas associationer kring meningar som handlar om
sjukdom, lidande och död, bl a med tanke på att endast en fjärdedel av dem rapporterar att de
ser gravstenen i samband med den projektiva bilden. Slutligen kommer jag att
uppmärksamma informanters associationer, när de på ett markant sätt skiljer sig från det som
de berättar om eller säger vid intervjuerna och i samband med den projektiva bilden.



Informant A
När det gäller mål för livet, nämner A önskan om frihet, kraft att orka se framåt, nå en känsla
av meningsfullhet och klarhet. Hon har stora krav på sig och känner sig nog instängd i sin
ångest. Motsatsen blir då att vara positiv och framåtsträvande, ut och resa lockar. Sjukdom
och lidande nämner A enbart positiva associationer kring som en form av kraftsamling.
Döden tycks A ha ett ”balanserat” förhållande till: A nämner både den välkomna och
önskvärda döden och den skrämmande och ångestskapande. Associationerna kring döden
tycks vara motsatta rapporterna i samband med den projektiva bilden, d v s utelämnandet av
gravstenen. Min förmodan att ångesten inte enbart gäller att patienterna allvarligt skall
försämras utan ytterst dö är kanske en övertolkning utifrån resultatet vid den projektiva
bilden. Jag återkommer till frågan i diskussionsavsnittet nedan.

Informant B
B:s högsta önskan är att finna större vila, glädje och mening i livet. Hon talar också mera
allmänt om att leva sitt liv på ett bra sätt. Allt detta tycks främst innebära att ha man, barn och
vänner i en kristen församling att trivas med. B blir uttråkad av ytlighet. Livet innebär för
henne i stor utsträckning en kamp, som många gånger känns på gränsen till hopplöshet. När B
drabbas av självmordstankar, vilket vi, enligt mina minnesanteckningar, vet att hon har gjort
den sista tiden men också under en tidigare period, blir hon ledsen och får känslor av
hopplöshet. Av mina anteckningar framgår det även, att det var i sådana perioder som hon har
sökt och nu söker psykoterapi. Till ordet döden associerar hon ”att få vila att komma till ro,
för mej ej skrämmande”. Detta yttrande tycks mig vara viktigt bl a med tanke på att B vid den
projektiva bilden rapporterar gravstenen. Till orden sjukdom och lidande tänker hon att de kan
vara oerhört tunga och totalt obegripliga.

Informant C
När det gäller livsmål i vid mening, skriver C att hon vill bli en kärleksfull människa som kan
ge och få kärlek. Hon hoppas också mer än något annat på att få uppleva frid. Och hon tänker,
att hela livet är en ”lärdomsvandring”. Hon blir uttråkad av att hålla på med meningslösa
saker, samtidigt som hon ännu inte vet hela meningen med sitt liv. När det gäller sjukdom och
lidande, associerar hon till att de kan vara både ”knäckande” och utvecklande. Till den
ofullständiga meningen ”döden är” skriver hon: ”jag rädd; skräckslagen för”. Till meningen
”Jag utför” associerar – utifrån intervjun – C kanske något oväntat ”periodvis många bra
saker”.

Informant D
Ifråga om mål för livet kan man säga, att D associerar till ett allmänmänskligt och ett religiöst.
När det gäller det förra, tänker hon att hela meningen med hennes liv är ”att bli god” och vid
meningen om vad hon önskar mer än något annat associerar hon till att ha ”en man”. I
religiöst avseende ger hon associationerna, att hon hoppas att hon skall kunna älska Gud och
att hennes högsta önskan skall vara möjlig att genomföra, nämligen att bli nunna i en katolsk
orden. Till orden sjukdom och lidande fogar hon, att de kan vara svåra. Döden tänker hon är
en befrielse. D skriver, att hennes liv är ”tråkigt”, att hon utför ”inte så mycket” och att hon
har uppnått ”ingenting”. Samtidigt ger hon associationen ”ett hopp” vid meningen ”För mig är
hela livet”.

Informant E
Det mest centrala i E:s livsmål gäller hennes närmaste och familjen: mer än något annat att ha
en nära och innerlig kontakt med sina närmaste, som högsta önskan att leva i öppenhet och
harmoni med sin familj och att vara ett stöd i livet för sina barn och barnbarn. E tänker på sitt



liv som tämligen positivt och hon kommer till nya insikter om sig själv varje dag, vilket hon
tror kommer att göra henne friare i tanken men även göra det lättare för henne att säga nej till
saker. Till satsen om hela meningen med mitt liv associerar hon att den inte står klar för
henne. När det gäller sjukdom och lidande, tänker E att de kan vara tecken på att kroppen
lagrar minnen och känslor som har förträngts. Hon tänker också, att hela livet är en länk i en
helhet, som hon inte vet början eller slutet på. Och till ordet döden ger hon associationen, att
den är en återgång till den evighet som man en gång kom ifrån.

Informant F
I sin beskrivning av livsmål och meningen med sitt liv förenar F såväl allmänmänskliga som
religiösa önskningar och förhoppningar: mer än något annat en god gemenskap med Gud och
sina närmaste, hon hoppas på att hon ska bli mera kärleksfull, hennes högsta önskan är frid
och harmoni och hon skriver att hela meningen med hennes liv är att leva i kärlek. F skriver
också, att hon väntar på ett arbete och en uppgift i livet och just nu gäller det för henne att
försöka stå ut. Vid orden sjukdom och lidande stryker hon under ordet ”kan” och ger
associationen ”en väg till att söka Gud intensivare”. Till ordet döden associerar F, att den är
en befriare: att få dö bort från exempelvis all bitterhet och att kunna få Kristi natur.

Informant G
När det gäller mål för livet, hoppas G att hon skall lära sig mera om sig själv och andra, att
hon skall växa som människa samt vara en god moder för sina barn. Vidare är G:s högsta
önskan att det barn som de väntar skall vara friskt och  att allt skall gå bra. G önskar också
mer än annat att få leva i fred och frihet. Hon associerar livet till en lång resa. Det är bra men
ännu inte helt bra med tanke på hennes barndom och bearbetningen av denna. Till orden ”jag
utför” associerar hon ”hemarbete, förvärvsarbete och så goda gärningar jag kan”. Hela
meningen med sitt liv vet hon inte, men delar av den kommer till henne allt eftersom. Det som
hon blir uttråkad av är alltför litet social kontakt och allt för mycket av vardagens ”måsten”.
Till orden sjukdom och lidanden associerar G, att de kan vara svåra att leva med och fogar till
dessa ord frågan: men kanske kan man finna hopp? Om döden skriver G: ”inget som jag ofta
tänker på men heller inte rädd för – men om jag tänker på våra barn så blir det annorlunda”.
Yttrandet tycks mig vara viktigt att lägga märke till även med tanke på hur G arbetar med
”hotstimulus” (gravstenen) i den projektiva bilden och att hon gör detta utan att lyckas se
gravstenen.

Informant H
Den första ofullbordade meningen om vad han mer än något annat vill ha, fullständigar H
med ”ha en sol på min himmel”. Han hoppas, att han kan ”bli det jag vill”, och hans högsta
önskan är ”att vara nöjd när jag ska dö”. Till ordet döden ger H associationen, att döden är
något vi alla får uppleva och till orden sjukdom och lidande att de kan vara en del av livet.
Jag uppfattar dessa associationer kring död, sjukdom och lidande som kortfattade och
tämligen ”odramatiska”. Om de också uttrycker sådana känslor och försvarsmekanismer, som
vid den sista exponeringen av den projektiva bilden hjälpte honom att se, rita och tänka på en
gravsten, är naturligtvis omöjligt att med någon säkerhet avgöra. Till satsen ”Hela meningen
med mitt liv” associerar H ”är fortfarande oklar” och ”För mig är hela livet” ger han
associationen ”en gåta”. Slutligen uttrycker H också, att hans liv inte är så tokigt jämfört med
andra, att han utför många av de saker han vill göra och att han har uppnått en hel del i livet.
Dessa associationer med sitt positiva innehåll finner jag uttrycka mera tillfredsställelse och
upplevelse av att ha uppnått viktiga mål än vad som framgår av det som H berättar i intervjun.
Där fanns det mera av frustration över att tiden går och missnöje med vad han hittills har
uppnått både i privat- och arbetslivet.



Sammanfattning av mera genomgående mönster i associationerna till de ofullbordade
meningarna i PIL-testet

Ett första mera genomgående mönster – vad det gäller innehållet i informanternas livsmål – i
associationerna till de ofullbordade meningarna i förhållande till vad informanterna berättar
i intervjuerna är att det framkommer få avvikelser i materialet från de två typerna av
datainsamlingsmetoder.

Ett andra mera genomgående mönster består i att jag påträffar fler beskrivningar av vad jag
kallar livsmål i samband med informanternas associationer till de ofullbordade meningarna än
vad de berättar om i intervjumaterialet. Vid bedömningen av detta resultat måste man ta
hänsyn till de olika typerna av datainsamlings-metoder och -situationer. Intervjusvaren
lämnades främst i samband med frågorna om varför informanterna sökte psykoterapi och vad
de hoppades på att uppnå med behandlingen, medan PIL-testet besvarades skriftligt av
informanterna i hemmet och som associationer till ofullbordade satser rörande livsmål i vid
mening.

Som det har framgått av redovisningen för den projektiva bilden är det endast en fjärdedel av
de psykoterapisökande som ser gravstenen. Och som det har framgått av redovisningen av
associationerna till den ofullbordade meningen ”Döden är …” ger nästan samtliga svarande
både ljusa och mörka eller alltigenom positiva associationer till meningen ifråga.  Om man
med en överensstämmelse mellan associationerna i PIL-testet och i den projektiva bilden
menar både ljusa och mörka eller övervägande positiva associationer i det förra och att man
tecknar och berättar om gravstenen i den senare, finner man ett tredje mera genomgående
mönster. Detta innebär att det föreligger flera avvikelser mellan resultaten i de två
datainsamlingsmetoderna. I ljuset av detta mönster kan man också undra hur man bör betrakta
informant C:s resultat. I den projektiva bilden ser inte heller hon gravstenen, men i PIL-testet
associerar hon starkt negativt till meningen ”döden är”, nämligen med orden ”jag rädd;
skräckslagen för”. Mot bakgrund av dessa resultat är det svårt att veta, hur associationerna till
orden ”döden är …” i PIL-testet bör tolkas i relation till slutresultatet vid den projektiva
bilden och omvänt. Den närmast liggande tolkningen är väl, att det i båda fallen handlar om
känslor och försvarsmanövrer vilka informanten inte är medveten om vid den projektiva
bilden men är mycket medveten om vid associationerna till den ofullbordade meningen.

Jag återkommer till dessa mera genomgående mönster i samband med avsnittet Diskussion
nedan.



RESULTAT III

De kvantitativa metoderna

De kvantitativa metoderna består av skalan ingående i the Purpose in Life Test (PIL-testet), den
”religiösa” Likertskalan (K & H-skalan och I-E-Q skalan) och Semantic Differential Parental
Scale (SDPS). Deras uppbyggnad och innehåll redogörs för i avsnittet Metoder.

Analys av resultat erhållna med de kvantitativa metoderna för informanterna A - H

Redovisningen av de kvantitativa metoderna sker på tre sätt. Det första innebär, att råmaterialet
från frågeformulären beräknas för var och en av de psykoterapisökande vad det gäller medelvärden
i faktorer erhållna genom tidigare faktoranalyser (PIL-testet och Likertskalan) och medelvärden
i skattningar av orden Moder, Fader och Gud (SDPS-skalan). Dessa medelvärden jämförs i PIL-
testet och Likertskalan med referensgruppernas (N=136) sammanslagna medelvärden från min
Skellefteåundersökning (se avhandlingsdel II) och Wahlbergs Umeåundersökning (se
avhandlingsdel I) och i SDPS-skalan med en referensgrupp (N=225) bestående av personer
anställda inom församlingar tillhörande Svenska kyrkan. Därefter beräknas differenser mellan
var och en de psykoterapisökandes medelvärden och de nämnda referensgruppernas. Medelvärden
och differenser redovisas i bilaga 10.

Den andra typen av redovisning av de kvantitativa metoderna sker med hjälp av profilkurvor
över medelvärdesdifferenser mellan var och en av de psykoterapisökandes resultat och de nämnda
jämförelsegruppernas. I profilkurvorna används referensgruppernas medelvärden som baslinjer
i förhållande till vilka de enskilda personernas medelvärden redovisas som differenser i de olika
faktorerna/skattningarna. I profilredovisningarna används följande förkortningar: i PIL-testet
P1 för faktorn Tillfredsställelse i tillvaron, P2 för Mening i tillvaron och P3 för Måluppfyllelse i
tillvaron; i Likertskalan I för faktorn Tro, II för Församlingsengagemang, III för Extrinsikal:
nödsituation, IV för Tillväxt, V för Kunskap, VI för Extrinsikal: social situation, VII för Extrinsikal:
inkonsekvens, VIII för Speciell intrinsikal skala och IX för Sökande eller quest; i SDPS Mod för
skattning av ordet Moder, Fad för skattning av ordet Fader och GUD för skattning av ordet
GUD. Varje profilredovisning följs av en kort kommentar, där jag i första hand pekar på resultat
som avviker från referensgruppens baslinje. Den tredje typen av redovisning av resultaten från
de kvantitativa metoderna gör jag i avsnittet Sammanfattning nedan, där jag framhåller mera
genomgående mönster i resultaten för hela gruppen psykoterapisökande.
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I PIL-testet ligger samtliga differenser under baslinjen: Tillfredsställelse i tillvaron lägst och Måluppfyllelse i
tillvaron högst. När det gäller Likertskalan, föreligger det betydande skillnader mellan min tidigare
resultatredovisning (Ståhlberg, 1999) och den nu aktuella p g a utökat referensgruppsmaterial och framför allt en
”rättvänd” kodning av items. Den största skillnaden framkommer i ”trosfaktorerna” I och VIII.
Medelvärdesdifferenserna i dessa är också, tillsammans med faktor II, de största i förhållande till referensgruppen
och samtliga under baslinjen. Av de extrinsikala faktorerna ligger faktor III och VI under baslinjen, medan faktor
VII erhåller det högsta värdet över baslinjen ö h t. Något över jämförelsegruppens medelvärde ligger A även i
faktorn Sökande (IX). I SDPS skattar A orden Moder och Fader betydligt högre än GUD. Moder och Fader ligger
något över baslinjen. Som helhet framkommer en testprofil, som innebär en sänkt tillfredsställelse,
meningsupplevelse och måluppfyllelse i tillvaron. Vidare ett avståndstagande från en mera konfessionell kristen
tro och församlingsengagemang samt en viss öppenhet för fortsatt existentiellt/religiöst sökande.



I PIL-testet ligger B:s samtliga medelvärden under baslinjen, av dessa meningsfaktorn lägst. I Likertskalan är det
mest framträdande resultatet värdet över baslinjen i Sökandefaktorn (IX). I faktor IV Tillväxt ligger också värdet
över baslinjen. Faktorerna Församlingsengagemang (II) och de extrinsikala faktorerna III och VII ligger tydligt
under baslinjen liksom den intrinsikala skalan (VIII). SDPS avstod B från att besvara. I en kommentar framhåller
hon, att hon kände sig så osäker på var hon stod i dessa frågor. Sammanfattande kan man säga, att B:s trosprofil
utmärks av betydande likhet med referensgruppens genomsnittliga värden, med ett visst undantag för försam-
lingsengagemang samt de extrinsikala faktorerna III och VII samt framför allt i en öppenhet för ett existentiellt/
religiöst frågande och sökande.



I PIL-testet ligger alla tre differenserna klart under baslinjen och Tillfredsställelse i tillvaron (P1) något lägre än
de två andra faktorerna. I Likertskalan uppträder de mest påtagliga differenserna i faktorerna
Församlingsengagemang (II) och Sökande (IX), den förra betydligt under och den senare över baslinjen. I de mera
konfessionella trosfaktorerna (I och VIII) ligger C:s värden en bit över baslinjen. Det gör de även i faktorn
Extrinsikal: nödsituation (III). Värdet i faktor IV Tillväxt ligger klart under baslinjen. I SDPS skattas samtliga tre
ord klart över baslinjen, och detta gäller främst ordet Fader. Man kan säga, att C:s resultat präglas av en sänkt
tillfredsställelse-, menings- och målupplevelse. Vidare av en tro som har ett tydligt kristet innehåll men som är
relativt fristående från ett församlingsengagemang. Tron framstår som tämligen behovsstyrd, men C är klart öppen
för omprövningar och förändringar i existentiella/religiösa trosfrågor.
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I PIL-testet ligger de tre faktorerna under baslinjen: Tillfredsställelse i tillvaron (P1) klart lägst och Måluppfyllelsen
(P3) högst. Profilen för Likertskalan är jämn och nära baslinjen. Undantag är Speciell intrinsikal skala (VIII) och
Sökande (IX), som ligger en bit under baslinjen, och Tillväxt (IV) och Församlingsengagemang (II), som ligger en
bit över baslinjen. I SDPS ligger orden Moder och Fader klart under baslinjen, det senare på ett mycket utpräglat
sätt. Ordet Gud däremot skattas en bit över baslinjen. Sammanfattningsvis kan man säga, att C upplever stark
otillfredsställelse i sitt liv. Att karaktärisera trosprofilen tycks mig svårt utöver att framhålla att den ligger nära
huvudtendensen i referensgruppen. Med tanke på profilen i stort och de relativt låga värdena i de speciella
trosfaktorerna (I och VIII) och Sökandefaktorn (IX) kan man möjligen tala om en ”tvekande” eller ”återhållen”
tro. Ordet GUD skattas i hög grad som motsats till Fader.



I PIL-testet ligger E:s skattning av Tillfredsställelse i tillvaron (P1) något litet över baslinjen, medan skattningarna
i de två andra faktorerna ligger ytterligare en bit högre. Vid besvarandet av Likertskalan gör E skattningar av
påståenden som faller inom enbart fyra faktorer. I en kommentar skriver hon, att eftersom hon tror på ”Universums
ordning” och inte har en tro utifrån ett Gudsbegrepp kan hon inte besvara de övriga frågorna. Två av de faktorer
som E besvarar frågor inom gäller Tro (I) och Församlingsengagemang (II). Här ligger hennes värden mycket
långt under baslinjen. I tredje faktorn, som hon besvarar, Tillväxt (IV) är också resultatet klart under referensgruppens
medelvärde. I faktorn Kunskap (V) erhåller E ett värde tätt ovanför baslinjen. I SDPS ligger alla tre skattningar
under baslinjen och ordet Gud ges ett nollvärde. Av Moder och Fader ges ordet Moder ett något högre värde dock
fortfarande under baslinjen. Mot bakgrund av de redovisade resultaten kan jag konstatera, att E upplever frågorna
kring mening och mål på ett relativt positivt sätt, medan ord som har med moder, fader och Gud uppfattas på ett
tydligt negativt sätt, i synnerhet det sistnämnda ordet.



Vad det gäller PIL-testet ligger F:s samtliga medelvärden klart under baslinjen. Lägst framstår upplevelsen av
tillfredsställelse i tillvaron (P1), medan upplevelsen av mening (P2) ligger något högre än vad det gäller för
måluppfyllelsen (P3). I Likertskalan ligger samtliga differenser nära eller mycket nära och över baslinjen. Det
stora undantaget är faktorn Församlingsengagemang (II), där F:s resultat ligger mycket klart under referensgruppens
medelvärde. Av de positiva men små differenserna höjer sig något resultaten i Extrinsikal: social situation (VI),
Tro (I) och Sökande (IX) något över de övriga. I SDPS är Moder det enda ordet som skattas med ett värde över
baslinjen. Ordet GUD ligger just under och Fader klart under denna. F:s testprofil kan beskrivas som problemfylld
vad det gäller upplevelsen av tillfredsställelse, mål och mening i livet. Vidare trosmässigt som ”ordinär” men med
ett något starkare inslag av social extrinsikal behovsorientering och ett behov av sökande samt framför allt ett
betydligt mindre församlingsengagemang än vad som gäller för genomsnittet enligt referensgruppens skattningar.
När det gäller skattningen av de tre orden, uppvisar Moder och Gud liknande och ”genomsnittliga” värden medan
Fader bedöms betydligt mera negativt.



I PIL-testet ligger samtliga differenser en bit över baslinjen och högst i Mening i tillvaron (P2). I Likertskalan
placerar sig endast tre av de nio värdena över baslinjen: Kunskap (V) just över, Extrinsikal: inkonsekvens (VII) en
liten bit högre och Sökande (IX) ytterligare något högre. Under baslinjen är differensen störst för
Församlingsengagemang (II) tätt följd av Speciell intrinsikal skala (VIII). Därefter följer Tillväxt (IV), Extrinsikal:
nödsituation (III), Extrinsikal: social stuation (VI) och Kunskap (V) just ovanför baslinjen. G skattar orden GUD,
Fader och Moder klart över baslinjen och med ungefär lika stora differenser över baslinjen. Sammanfattningsvis
talar G:s testprofil för att hon upplever god mening, måluppfyllelse och tillfredsställelse i sitt liv. Vad det gäller
hennes religiösa orientering utmärks den i liten grad av intrinsikal orientering, församlingsengagemang, inriktning
på konfessionell tro och konfessionellt växande samt extrinsikal behovsorientering. Däremot präglas den av ett
visst mått av tro utan sociala, praktiska konsekvenser och av en tämligen tydlig grad av existentiellt/religiöst
sökande och öppenhet i förhållande till att förändras som person. Uppfattningen om orden Moder, Fader och Gud
visar stora likheter och tydliga positiva innehåll.
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I PIL-tester ligger samtliga tre faktorer tydligt under baslinjen och något lägre för Mening i tillvaron (P2) än de
två andra. Trosprofilen präglas också av differenser under baslinjen, tydligast för faktorerna Församlingsengagemang
(II) och Speciell intrinsikal skala (VIII) samt tydligt för faktorn Tro (I) och faktorn Tillväxt (IV). Värdet i faktorn
Extrinsikal: nödsituation (III) placerar sig nära men under baslinjen och värdet för faktorn Sökande (IX) över
baslinjen. Av övriga faktorer ligger värdena i faktorerna Kunskap (V), Extrinsikal: social situation (VI) och
Extrinsikal: inkonsekvens (VII) tämligen tydligt eller tydligt över baslinjen. Orden Moder och Fader skattar H
ungefär lika högt och över baslinjen. Ordet GUD skattar H med ett ungefär lika stort avstånd som de två förstnämnda
från baslinjen men i detta fall under denna. H:s testprofil kan sägas påvisa en del problem i frågor kring mening,
tillfredsställelse och mål i livet. Trosmässigt utmärks H:s profil av ringa församlingsengagemang och svaga tecken
på ett ”inifrånstyrt” och ”utvecklingsinriktat” religiöst engagemang. Kunskapsmässigt ligger H ganska högt. H
ger uttryck för motiv, som kan antas leda till en ”socialt utifrånstyrd” religiositet och en tro utan mera påtagliga
praktiska konsekvenser. Uppfattningen om orden moder och fader är relativt positiv, medan det motsatta gäller för
ordet GUD.



Sammanfattning av mera genomgående mönster och tendenser i resultaten från de
kvantitativa metoderna

Inledningsvis vill jag påminna om att gruppen psykoterapisökande, efter ändamålsurval,
består av endast åtta personer, varför generaliseringar utanför gruppen i princip är uteslutna.
Däremot är det intressant och kan vara meningsfullt att söka mönster och tendenser inom
gruppen. Jag uppehåller mig enbart vid mera tydliga resultat i materialet och ger
framställningen en kortfattad och mera kvantifierande form.

PIL-testet
1. 6/8 av de svarande erhåller profilkurvor som ligger under baslinjen.
2. 4/6 som erhåller profilkurvor under baslinjen har det lägsta värdet i faktorn
    Tillfredsställelse i tillvaron.

Likertskalan
När det gäller profilkurvorna som helhet kan jag inte identifiera några mera genomgående
mönster. Däremot är det möjligt att peka på följande resultat för de enskilda faktorerna:
1. I faktorn Tro erhåller 5/8 svarande värden under baslinjen.
2. I faktorn Församlingsengagemang erhåller 7/8 svarande värden under baslinjen.
3. I faktorn Extrinsikal: nödsituation befinner sig 3/8 över baslinjen och 4/8 under
     baslinjen. De senares resultat förefaller att vara något tydligare än de förras.
4. I faktorn Tillväxt får 3/8 värden över baslinjen och 5/8 värden under denna. De
    senares resultat förefaller att vara något tydligare än de förras.
 5. I faktorn Kunskap når 6/8 resultat över baslinjen, även om de för hälften av dem
     ligger nära baslinjen.
 6. I faktorn Extrinsikal: social situation ligger 4/8 under baslinjen och 2/8 tydligt över
     baslinjen.
 7. I faktorn Extrinsikal: inkonsekvens erhåller 5/8 värden över baslinjen.
 8. I faktorn Speciell intrinsikal skala ligger 5/8 under baslinjen och de flesta av dessa
     på ett tydligt sätt.
 9. I sex fall, där det finns data för både faktorn Tro och faktorn Speciell intrinsikal
     skala, föreligger en överensstämmelse mellan deras placering över eller under
     baslinjen.
10. I faktorn Sökande erhåller 6/8 värden över baslinjen, två av dessa på ett
      tydligt sätt.

SDPS
För fyra av de sju svarande föreligger det en större överensstämmelse mellan skattningarna av
orden Moder och GUD än för orden Fader och GUD. Tre av sju svarande ger ordet Moder
den ”mest positiva” skattningen. Två av sju svarande ger ordet Fader den ”mest positiva”
skattningen. Två av sju svarande ger ordet GUD den ”mest positiva” skattningen. (”Mest
positiv” skattning innebär värden ”under men närmast” baslinjen eller ”mest över” baslinjen).



DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Återblick: forskningsfrågan och de tre stegen i avhandlingsarbetet för att besvara denna

Utgångspunkten för min avhandling är, att jag har träffat och intervjuat/testat en grupp
personer som har sökt psykoterapi för att få hjälp med sina problem och som önskar uppnå de
behandlings- och livsmål som de har berättat om. Forskningsfrågan gällde, hur man kan förstå
skälen till deras sökande av psykoterapi eller mera precist ”Med de psykiska problem, den
sociala bakgrund, de tidiga relationer, de existentiella/religiösa orienteringar och de livsmål
som de psykoterapisökande har, hur kan man förstå de upplevelser och den livssituation som
gör att de finner det nödvändigt och betydelsefullt att söka psykoterapi och att de hoppas på
att uppnå de mål som de nämner?”.

Det första steget i mina försök att svara på forskningsfrågan var att, med hjälp av intervjuer
och en hermeneutisk (analytisk induktiv) tolkning (tolkningsprocess) av dessa, försöka att nå
en förståelse av de psykoterapisökande personernas livsvärld. Utifrån min förståelse av denna
och med hjälp av de enskilda begreppskategorierna sammanfattade jag mina resultat i en
analytisk-induktiv teori med tolv satser eller hypoteser. Det andra steget i kunskapssökandet
var att söka ytterligare förståelse av och kunskap om var och en av de psykoterapisökande
personernas livsvärld, attityder och orienteringar med hjälp av projektiva och kvantitativa
forskningsmetoder. Avsikten med att använda de projektiva metoderna var att försöka ”fånga
in” motiv, försvarsmekanismer, former av objektrelaterande och livsmål som personerna
själva var endast delvis eller inte alls medvetna om. Med tanke på att användningen av min
projektiva bild befinner sig på försöksstadiet tolkade jag reaktionerna på denna i första hand i
ljuset av innehållet i intervjuerna. Avsikten med att använda de kvantitativa metoderna var
dels att beskriva de psykoterapisökande i ett antal existentiella/religiösa faktorer/skattningar,
dels att möjliggöra jämförelser med två större referensgrupper i samma faktorer/skattningar.
Genom att göra beräkningar av var och en av de psykoterapisökande personernas avvikelser
från referensgruppernas medelvärden fick jag fram profilkurvor över hur deras värden förhöll
sig till resultat erhållna från två grupper av religiösa/kristna personer, vilka inte hade sökt
psykoterapi.

Det tredje steget i min strävan att besvara forskningsfrågan genomför jag genom detta
diskussionsavsnitt. Min utgångspunkt vid diskussionen är de preliminära satserna i den
induktiva teorin, som jag försöker att belysa men också problematisera med resultat från
tidigare forskning och teorianknytningar, (redovisade i avhandlingsdel I) liksom med resultat
från de projektiva och kvantitativa metoderna från min egen studie av de psykoterapisökande.
Efter diskussionen av var och en av teserna i den induktiva teorin kommer jag att ställa
följande övergripande fråga till fallbeskrivningarna/fallstudiernas resultat: Vilken roll tycks (1)
objektrelationerna, (2) de existentiella/religiösa orienteringarna respektive (3) de psykiska
problemen och behandlings- och livsmålen spela när man försöker att förstå skälen till att de
åtta personerna söker psykoterapi och de mål som de hoppas på att uppnå med denna?
Svaret på  den sammanfattade frågan kommer jag att formulera i form av ett antal slutsatser.
Dessa, tillsammans med den analytisk-induktiva teorin, utgör avhandlingens huvudresultat.

De forskare och studier som jag refererar till i samband med diskussionen finns alltså mera
utförligt presenterade i litteraturstudiedelen av avhandlingen. Denna tredje fas i arbetet med
de erhållna resultaten skulle också kunna fungera som en förberedelse för mera omfattande
studier av psykoterapisökande, där forskningsansatsen även kan vara deduktiv och



hypotesprövande. De tidigare forskningsresultat och teorianknytningar som jag kommer att
referera till fanns med i bakgrunden – mer eller mindre medvetet – när jag formulerade min
forskningsfråga, konstruerade intervjuguiden och valde de projektiva och kvantitativa
datainsamlingsmetoderna.

I samband med formuleringen av forskningsfrågan betraktade jag således objektrelationerna,
de existentiella/religiösa orienteringarna och de psykiska problemen som möjliga bakgrunds-
faktorer till personernas beslut att söka psykoterapi. Livsmålen och behandlingsmålen kunde
också räknas dit, även om de samtidigt tänktes som informationer om vilka problem
personerna sökte psykoterapi  för och vad de hoppades på att uppnå med denna.

De nämnda begreppen använder jag i fortsättningen som rubriker för de olika
diskussionsavsnitten. Som kommer att visa sig vid diskussionen går emellertid de olika
induktiva satserna, de tidigare forskningsresultaten, teorianknytningarna och resultaten från
de projektiva och kvantitativa metoderna in i varandra på ett sätt som gör att indelningen kan
verka konstlad. Sammanförandet av teserna och diskussionen kring dessa under de nämnda
rubrikerna kan dock underlätta både för mig och för läsaren att se vilka slutsatser som är
möjliga att formulera som svar på den övergripande frågan. En mera principiell metodisk
linje, som jag kommer att följa i diskussionsavsnittet, är den som Malterud förespråkar,
nämligen att jämföra kvalitativa och kvantitativa resultat och inte enskilda data som har
framkommit tidigt under studiernas gång, före analyserna och tolkningarna av materialet.

Innan jag går in på en diskussion av de teser som faller under kategorierna objektrelationer,
existentiella/religiösa orienteringar samt psykiska problem och behandlings- och livsmål, vill
jag först redovisa hur jag gick tillväga, när jag formulerade de olika satserna i den induktiva
teorin och även kommentera den klassifikation av huvudkategorierna som jag gör i tes 1.
Samtliga teser anknyter till de huvud- och begreppskategorier som jag kom fram till vid
analysen av fallbeskrivningarna. Som jag flera gånger framhållit utgör intervjuerna mitt
huvudmaterial i undersökningen av de psykoterapisökande personerna. Även om det handlade
om få personer, var det lätt gjort att jag hade fått ett mycket stort antal begreppskategorier. En
faktor, som dock reducerade antalet sådana, var kravet (enligt analysmetoden) att hos varje
informant begreppskategorierna direkt eller indirekt skulle vara möjliga att relatera till
huvudkategorin.  Trots ett sådant krav hade antalet induktiva teser blivit mycket stort, om de
skulle spegla varje enskild informants samtliga begreppskategorier. I syfte att hålla nere
antalet induktiva teser utgick jag därför från (det av mig själv satta kriteriet) att varje sats i
den induktiva teorin skulle bygga på helst fyra eller fler informanters huvud- och
begreppskategorier och i inget fall vara grundat på färre än tre sådana. Det sistnämnda
kriteriet hade dock en del oväntade följder, som jag också vill diskutera i samband med tes 1,
innan jag går in på satserna som speglar informanternas objektrelationer,
existentiella/religiösa orienteringar samt psykiska problem och behandlings- och livsmål.

För att underlätta diskussionen av tes 1 och de efterföljande teserna rekapitulerar jag kortfattat
(utifrån sammanfattningen av analyserna av fallbeskrivningarna A – H ovan) innehållet i
huvudkategorierna för informanterna A – H:

Informant A: ”ångest inför att något oväntat och svårt skall inträffa i arbetet”, problemen
beskrivs med ord som rädsla, oro, förväntansångest, depressionsnära känslor och allmän
ångest, har tidigare klarat av oväntade och svåra situationer med patienterna på ett bra sätt, ett
viktigt skäl till ångesten är att A inte förstår varför den uppträder, och ett viktigt mål för henne
är att förstå mera kring detta.



Informant B: ”längtan efter ´lätthet` och frihet i livet”, hennes upplevelsevärld präglas av en
längtan att göra sig fri från både yttre och inre krav, dessa krav härrör från andra människor,
särskilt närstående, som hon nu vill skall se henne som den människa hon är, kraven har också
samband med hennes Gudstro där hon är på väg från en ”tung” tro och på väg mot en ”lätthet”
i tron, B anstränger sig för att denna utveckling skall fortsätta.

Informant C: ”dödsrädsla”, centralt i hennes upplevelsevärld är rädslan, skräcken och
ångesten för döden, C har hållit undan rädslan under många år men orkade till slut inte
fortsätta med detta, dödsrädslan gäller i första hand att andra människor skall dö och tvingas
att göra detta i ensamhet, C önskar ett ”balanserat” förhållande till döden där hon inte behöver
gå omkring och vara rädd för den, det får räcka med att veta att den finns som en realitet för
anhöriga, henne själv och andra människor.

Informant D: ”önskan att nå en personlig mognad”, hon har gjort tragiska erfarenheter och för
en inre strid mot besvikelser och ambivalenta känslor, hon bär också på stora inre krav och
starka skuldkänslor, D strävar mot att bli en god, rättroende och from människa och kristen,
hon längtar efter större frihet i livet och mänsklig och gudomlig kärlek.

Informant E: ”nå kontakt med sina känslor”, centralt i E:s upplevelsevärld är den kontakt med
sina känslor som hon har nått genom två tidigare terapier och som hon märker är på väg i den
nu påbörjade psykoterapin, det är som om E delar in sitt liv i två perioder: före och efter
känslornas tydliga inträde i hennes liv, i och med känslorna kan hon se nya sammanhang i sitt
liv och dessa på ett djupare sätt, hon kan på ett nytt sätt förstå motiv bakom sina handlingar
och val, känslornas förmåga att skapa insikt verkar vara den djupaste drivkraften bakom
hennes önskan att gå vidare i psykoterapi.

Informant F: ”mera självförtroende”, hennes liv präglas av dåligt självförtroende som hon
hoppas på att kunna vända till mera självförtroende eller gott självförtroende, ordet
självförtroende har många betydelser, med bra självförtroende ”ordnar sig allt” i hennes liv,
då kan hon känna frid och hon slipper känslor av oro, kaos och ångest med ångestfantasier,
hon kan få kontakt med människor och bli mindre ”komplicerad” för sin man, i förhållande
till Gud kan hon med mera självförtroende känna frid, glädje i livet och hur hon byggs upp av
den helige Ande.

Informant G: ”sökande efter tydlighet”, av naturliga skäl är det svårt för henne att beskriva
vari otydligheten består, hon tror att den främst har att göra med hennes uppväxt och
relationerna till modern och fadern, problemen är störst i förhållande till fadern, hon tror att
hon inte har blivit ”sedd” och fått vara i centrum när hon har haft behov av detta, hon hoppas
på och räknar med att den ökande tydligheten skall hjälpa henne att förstå de problem som
gjorde att hon sökte psykoterapi och hjälpa henne att finna nya sätt på vilka hon kan förhålla
sig till problemen.

Informant H: ”komma underfund om sig själv och i relation till andra människor”, centralt i
H:s upplevelsevärld är att han upplever problem och svårigheter som härrör från hans
barndom, dessa gör sig påminda i relationen till flickvännen och relationer till andra
människor, han vill ha hjälp med att ändra på egna beteendemönster och han har ambitionen
att utvecklas känslomässigt, H känner sig tillsammans med andra människor som en kugge i
ett stort samhällsmaskineri, han tycker att tiden går alltför fort i en människas liv varför han
försöker ta väl vara på den i sitt eget liv.



Tes 1 framhåller, att även om de mest framträdande begreppen i individernas upplevelsevärld
(huvudkategorierna) i hög grad skiljer sig åt i formuleringar mellan individerna inom gruppen
psykoterapisökande, kan dessa sammanföras i följande fyra sätt att fungera (informanternas
bokstavsbeteckningar inom parentes): a) ångest kring döden (A och C), b) önskan om större
inre och yttre frihet i livet (B och F), bättre kontakt med de egna känslorna (E och G) samt en
större förmåga att fungera tillsammans med andra människor (D och H). Som framgår av en
noggrann jämförelse mellan dessa fyra ”funktionssätt” och de enskilda huvudkategorierna
täcker dock indelningen enbart delar av innehållet i de olika kategorierna.

Det oväntade resultatet av mitt kriterium för bildandet av en induktiv sats utifrån
intervjumaterialet var, att jag inte hade underlag för att formulera en hypotes med ”utpräglat
existentiellt” innehåll. Sådant innehåll saknades ingalunda men jag fann det inte i
kombinationen huvudkategori – begreppskategori hos tre eller fler informanter. Den enklaste
och närmast liggande förklaringen till detta resultat var, att jag i samband med intervjuerna
inte hade ställt tillräckligt många frågor av existentiell karaktär. I min intervjuguide hade jag
enbart en sådan huvudfråga, som gällde livets korthet och döden. I ljuset av det oväntat magra
resultatet är det lätt att vara efterklok och säga, att jag borde ha ställt direkta frågor även kring
livets mening, ansvar – skuld och ensamhet – gemensamhet. Genom min användning av PIL-
testets skala och ofullbordade meningar fanns dock dessa områden till stor del med i studien.

Under gruppen a) ångest kring döden, förde jag samman informanterna A och C. Att C bör
föras till denna kategori råder det ingen som helst tvekan om. Att jag förde A till kategorin
berodde delvis på hennes resultat vid testningen med den projektiva bilden. Som jag framhöll
i sammanfattningen av testningen med denna bild kunde i A:s fall hennes reaktioner kring
muren som skillnaden mellan livet och döden ha ett slags motsvarighet i berättelsen i
intervjun som rörde samtalen med väninnan, vars man dog för något år sedan. Men jag
framhöll också som ett mera genomgående mönster att reaktionerna på bilden tycktes påvisa
problem och reaktioner hos de psykoterapisökande, vilka var av psykiskt allvarligare art än
vad som framgick av intervjuerna. I enlighet därmed skulle i A:s fall reaktionen på den
projektiva bilden kunna vara ett tecken på att hon kände ångest inte enbart för att patienterna
allvarligt skulle försämras utan på en omedveten nivå vara tecken på en ångest för att de
skulle dö. Utifrån hennes ”balanserade” association vid den ofullbordade meningen ”Döden är
…” kommenterade jag att denna hypotes utifrån tolkningen av den projektiva bilden dock
kunde vara en övertolkning.

Osäkerheten kring de nämnda tolkningarna går tillbaka på oklarheten kring vilka processer de
två projektiva metoderna kan tänkas ”fånga in”, i detta fall när det är fråga om ångest och
försvarsmanövrer som är relaterade till ordet döden respektive en symbol för döden. Det kan
vara intressant att i min diskussion även ta med C:s reaktioner i de två projektiva metoderna.
Vid den projektiva bilden blev resultatet, att C inte rapporterade gravstenen. Vid den
ofullbordade meningen associerade C ”döden är” med orden ”jag rädd; skräckslagen för”. I
A:s fall gav hon associationen till den ofullbordade meningen ”ibland välkommen och t.o.m.
önskvärd ibland skrämmande och ångestskapande”. Vid den projektiva bilden rapporterade
inte heller A gravstenen. Yalom framhöll att mötet med döden hos människan aktiverar dels
de vanliga försvarsmekanismerna och dels de specifika men ”globala” försvaren ”specialness”
och ”un ultimate rescuer”. DMT- och PORT-teknikerna har visat att man genom en
subliminal stimuleringsteknik kan aktivera försvarsmanövrer, som på minst en ”face” och
begreppsvalid nivå mäter de psykoanalytiskt beskrivna försvarsmekanismerna. Det är alltså
troligt att både min bild och den ofullbordade meningen aktiverar såväl ångest som



försvarsmekanismer. Det är dock troligt att denna aktivering sker på en betydligt mindre
medveten nivå vid den projektiva bilden. Försvarsreaktionen är där troligen mera av typen
förnekande än någon typ av rationalisering, som en ”balanserad” (som hos A) eller i varje fall
enbart positiv association i PIL-testet kan sägas vara. C:s association är däremot starkt
ångestladdad. Den är också i hög grad medveten genom den terapi och självterapi som hon
har genomgått under vad hon kallar de senaste ”skräckåren”. Döden innebär dock fortfarande
ett psykiskt lidande för henne, som hon avser att bearbeta i den påbörjade psykoterapin.

Utifrån litteraturstudien fanns det skäl att förvänta sig även andra existentiella innehåll i
informanternas berättelser än sådana som gällde döden. Jag tänker då speciellt på Frankls
meningsteori och Wongs forskningsresultat kring vad människor i allmänhet finner vara
meningsfullt i tillvaron. Längles utvidgning av den franklska teorin talar för att man inte får
ha för svåra ”grundläggande” problem relaterade till upplevelser av den egna existensen, det
egna livet och den egna personen om man skall ”orka” eller förmå att ställa existentiella
meningsfrågor. Att det sistnämnda skulle kunna vara en faktor i mina informanters fall kan
inte helt uteslutas. En möjlig indikation på detta är resultaten i PIL-testet/skalan, där 6/8 av de
svarande fick profilkurvor under baslinjen för de tre faktorerna Tillfredsställelse, Mening och
Måluppfyllelser i tillvaron och fyra av dessa hade det lägsta värdet i faktorn Tillfredsställelse i
tillvaron. En annan möjlig indikation på hur de mera grundläggande problemen står i vägen
för meningsfrågorna är associationerna i PIL-testet/de ofullbordade meningarna. Till satsen
”Hela meningen med mitt liv …” associerade 6/8 av informanterna svar som ”är oklar, står
inte klar för mig eller vet inte, vet jag ej ännu”. De två återstående gav associationerna ”att bli
god” respektive ”är att leva i kärlek”.

Utifrån en ”funktionell” religionspsykologisk syn på religiositeten som hos Batson,
Schoenrade & Ventis fanns det också skäl att förvänta sig berättelser med existentiellt
innehåll, speciellt kring egen och andra människors dödlighet, i samband med beskrivningar
av religiös tro och Gudsupplevelser. Så var dock inte fallet i någon större utsträckning i
samband med de allmänna beskrivningarna, utan berättelser med existentiellt innehåll kom
främst i samband med frågan om skillnader i tro när informanterna ”mådde bra respektive
dåligt”. Som jag ser det, kan den intensifiering av tron som hälften av informanterna berättar
om betraktas som en religiös bearbetning av ett existentiellt problem, i detta fall ett psykiskt
lidande. I samband med tes 8 diskuterar jag utförligare dessa frågor. I samband med frågan
om ”funktionell tro” är det viktigt att lägga märke till informant E:s tro på en ”världens
ordning”. Denna tro tycks vara en typ av ”meningsgivare” för människans existens på jorden.
Hennes beskrivning av att ”saker inträffar vid rätt ögonblick” har f ö psykologiska likheter
med vad andra människor, t ex i Wikströms studie av gamla människors tro, benämner Guds
ledning.

Objektrelationer

Av de induktiva hypoteserna är det speciellt tre som handlar om objektrelationer: tes 5 om
upplevelser av problem och önskningar inom huvudkategorierna och problem och
påfrestningar inom begreppskategorin relationer till föräldrarna; tes 6 om kategorin det
religiösa/kristna inflytandet från föräldrar och närstående, som snarare har försvårat än
underlättat lösningar av problem som nämns inom huvudkategorierna; tes 9 om
begreppskategorin upplevelser av Gud, som framstår som motsägelsefulla och som har
försvårat för personerna att nå lösningar av problem och önskningar som nämns inom ramen
för huvudkategorierna.



Laplance & Pontalis framhöll, att termen objekt är lätt att missförstå på så sätt att man inte
räknar med att ett objekt samtidigt utgör ett subjekt.  De betonade också, att termen
objektrelation står för ett samspel (interrelationship) mellan subjekt och objekt, där subjektet
inte enbart bildar sina objekt utan där dessa också verkligen påverkar subjektet. Samtidigt
gäller det att objekten kan vara fantasiskapelser eller starkt påverkade av subjektets
försvarsmanövrer. I litteraturen betonas ofta att objektrelationer handlar om tidiga relationer,
men bl a överföringsbegreppet i ”vidare mening” har lett till att termen objektrelation ofta
tappar innebörden av ”tidig” och mera kommer att beteckna en betydelsefull relation. I min
diskussion använder jag mig av båda innebörderna. Som Igra framhöll, är det utmärkande för
objektrelationer att de börjar som yttre relationer, vilka i omarbetad form införlivas i
människans inre psykiska liv i form av inre objektrelationer och som består av olika former av
minnesmaterial, bl a s k representationer. Individen kan då ha en både yttre och inre relation
till objektet, t ex modern respektive modersrepresentationen. Minnen av den egna personen
bildar också inre representationer, och man talar då om en inre relation till sig själv och till en
självrepresentation. De till självrepresentationen nära relaterade begreppen självupplevelse
och självbild har jag försökt att fånga inom begreppskategorin självbeskrivning. I samband
med diskussionen av teserna 10 och 11 återkommer jag till frågan om självupplevelsen och
dennas betydelse för många av de problem och målsättningar som nämns inom ramen för
huvudkategorin.

I tes 5 framhålls det, att det finns en god överensstämmelse mellan upplevelser, problem och
önskemål, som nämns inom de olika huvudkategorierna, och upplevelser, problem och
påfrestningar som det berättas om inom begreppskategorin relationer till föräldrarna. Jag
exemplifierade den senare kategorin med företeelser som avvisanden, separationer, bristande
empati, stora krav på prestationer, önskemål om att bli en god människa, bestraffningar och
upplevelsen av att inte bli sedd och respekterad. Termer som avvisanden, separationer,
empatibrister och upplevelsen att inte bli sedd betraktar jag som typiska
objektrelationsteoretiska ordval. De övriga termerna, oftare nämnda i samband med fäderna
än mödrarna, har mera av ”överjagskaraktär” och återkommer främst i samband med
kategorier, som handlar om önskan om större inre och yttre frihet. Jag återkommer till denna
kategori i samband med diskussionen kring tes 6.

Centralt i objektrelationsteoretiskt tänkande är begrepp som ”moderns övergivande”, d v s
upplösningen av de ”symbiotiska” banden mellan modern och spädbarnet. Vidare begrepp
som gäller ”separations-individuationsprocessen”, d v s barnets strävan att skilja ut sig från
omvärlden (från början modern och övriga primära objekt) och barnets strävan att uppnå mer
och mer av en upplevelse av egen identitet. Termer som avvisanden, svåra separationer,
empatibrister och att inte bli sedd och respekterad handlar om separationer och
differentieringar, som inte har skett ”i lagom takt” eller på ett sätt som har skapat känslor av
besvikelser och övergivenhet.

Många av de psykoterapisökande personernas berättelser handlar om besvikelser och
övergivanden som kom fram i samband med att de berättade om sina första minnen av
modern, fadern och sig själva. Det kan vara på sin plats att något beröra frågan hur man ur ett
psykoanalytiskt perspektiv kan se på sådana minnen. I samband med presentationen av
forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och kur” vid Psykoterapiinstitutet
diskuterade Ginner, Werbart, Levander & Sahlberg hur man kan betrakta de
psykoterapisökande personernas berättelser om olika händelser i sina liv och deras
förklaringar av sina psykiska problem. De framhöll, att berättelserna kunde sägas ha formen



av s k täckminnen, vilka ”övertäcker” och är associativt förknippade med mera plågsamma
händelser från barndomen. Täckminnen har alltså en defensiv funktion och samtidigt en
stödjande och jagstärkande funktion att hjälpa personen i fråga att leva med de svåra
barndomsupplevelserna, bl a genom att ge ett slags förklaringar av de aktuella problemen. I
samband med presentationen av sitt PORT-test tar Nilsson avstånd från antagandet om en
parallellitet mellan fas i perceptgenesen och individens ontogenetiska utveckling med
hänvisning till Freuds begrepp ”nachträglich”. Detta innebär i korthet, att senare livshändelser
kan förändra upplevelsen och tolkningen av tidigare händelser.

Sammantagna skulle dessa synsätt i mitt forskningssammanhang kunna innebära både att
personernas berättelser täcker över ännu svårare barndomsupplevelser och att de har
förändrats p g a senare livshändelser. Jag träffade mina informanter vid en tidpunkt när de var
på väg in i eller hade kommit en bit in i sina psykoterapier. Och den intressanta frågan blir hur
minnen av och berättelser kring föräldrar, andra närstående och sig själv skall uppfattas i den
situationen. Frågan går naturligtvis inte besvara med någon säkerhet vid den tidpunkt när jag
träffade mina informanter utan troligen först efter psykoterapins slut. Det kan tilläggas, att det
även ur hermeneutisk synpunkt är viktigt att den psykoterapisökande personens berättelse
lyssnas till och tas på allvar.

Tes 6 handlar om kristen påverkan från föräldrar och närstående under de psykoterapisökande
personernas uppväxt och att denna tycks ha försvårat snarare än ha underlättat för dem att nå
en lösning på de problem och önskningar som de nämner inom huvudkategorin. I två fall kan
man också resa frågan om inte den religiösa traditionsförmedlingen utgör en av de viktigaste
faktorerna bakom informanternas problem.

Allra först bör det dock nämnas, att det inom hela gruppen psykoterapisökande är påfallande
få som berättar om direkt verbal religiös påverkan på dem. När det sker verkar det i högre
grad ha varit fadern som var traditionsförmedlare än modern. De vanligast förekommande
uttrycken för religiös påverkan i hemmen är berättelser om kvälls- eller aftonböner med
modern eller båda föräldrarna närvarande. I något fall nämns sådana tillfällen som mycket
betydelsefulla, bl a har de skapat en stark känsla av trygghet. I andra fall tycks de inte ha varit
särskilt betydelsefulla utan något som mera ”hörde till”. I några fall var det någon i mor- eller
farföräldragenerationerna, som bad aftonbön med barnet. Påverkan i söndagsskola och i
samband med konfirmationsundervisningen verkar inte ha varit särskilt betydelsefull.
Däremot är det slående hur andra vuxna mera indirekt har påverkat mina informanter i
religiöst avseende, när de var i vuxen ålder. Samtliga utom en av mina informanter berättar
om sådan indirekt påverkan. Det är arbetskamrater, vänner och bekanta som genom samtal
och sitt sätt att leva har fått informanterna att för egen del fundera kring existentiella och
religiösa frågor.

Det är enbart i två fall som det berättas att modern eller fadern betraktade sig själva som
ateister. Om vi bortser från aftonbönerna, verkar föräldrarna ha intagit en mera passiv roll.
Det betyder emellertid inte, att det inte har förekommit en religiös påverkan i hemmet. Den
har istället skett genom de uppväxande informanternas identifikationer med sina föräldrar.
Härvid tror jag också, att hur man har handlat mot sina barn har betytt mera – på gott och ont
– än vad man har sagt. I tre fall har den religiösa påverkan varit stark: i två av dessa, med
främst fäder som förmedlare, tycks denna ha lett till en tung, dyster och krävande tro hos
informanterna, och i ett fall tycks den ha bidragit till en ängslig och osäker tro. I det
sistnämnda fallet berättade informanten om hur modern i sin tro ”höll sig nära Gud”, var
mycket aktiv bedjare och även förebedjare för informanten och dennas familj. Samtidigt



berättade informanten om rädsla och otrygghet, som modern förmedlade i deras kontakt. Och
om sin egen tro berättade hon om ett sökande efter en tro med bra självförtroende.  Det
nämnda kan också vara tre exempel på hur en viktig objektrelation ”färgar av sig” på en
persons egen personliga tro.

Tes 9 handlar om hur informanternas berättelser inom begreppskategorin upplevelse av Gud
framstår som motsägelsefulla. Efter de första beskrivningarna av Gud som god och kärleksfull
följer nämligen hos hälften av informanterna motsatta beskrivningar av Gud som krävande
och dömande. Dessa motsatta Gudsupplevelser kan i sin tur antas ha lett till svårigheter att nå
lösningar av de problem och önskemål som nämns inom ramen för huvudkategorierna. Som
jag ser det, faller denna tes i lika hög grad inom ”bakgrundsfaktorerna” objektrelationernas
område som inom de existentiella/religiösa orienteringarnas och är därmed ytterliga ett
exempel på hur religiös tro och objektrelationer kan hänga ihop och ”färga av sig” på
varandra.

Vid intervjuerna hände det vid flera tillfällen att informanterna först berättade om sin tro på
och upplevelse av Gud som god, förlåtande och kärleksfull. Därefter berättade de att i deras
känsla var Gud ofta annorlunda, nämligen krävande och dömande. Uttrycken för denna
konflikt varierade men den innehöll ett slags motsättning mellan tro och övertygelse om hur
Gud är å ena sidan och å andra sidan annorlunda eller ambivalenta känslor och osäkerhet om
hur Gud verkligen är. Utifrån psykologiska och religionspsykologiska aspekter vill jag peka
på två möjligheter att teoretisera kring denna motsättning. Dessa försök till tolkningar
behöver inte vara oförenliga.

Den första teorianknytningen gör jag till objektrelationsteoretiskt tänkande. Som framgick av
presentationen (i avhandlingsdel I) av Rizzutos tillämning av objektrelationsteori på religion
(religionens funktion i barns eller vuxnas liv), använder hon begreppet Gudsrepresentation
med en liknande psykologisk innebörd som vad det gäller för begreppen moders-, faders-
respektive självrepresentationen. Innehållen är inte desamma men i rätt stor utsträckning
”överlappande”. För Gudsrepresentationen gäller det nämligen att det ”psykologiska
materialet” i denna kommer från följande fem ”källor”: 1) den idealiserade och verkliga
modern, 2) det idealiserade och verkliga föräldraparet, 3) den idealiserade och verklige
fadern, 4) barnets grandiosa och verklighetsbetonade bild av sig själv, 5) den omgivande
kulturen med sina religiösa traditioner (även texter som uppfattas som heliga). Till dessa
bestämningar lägger Rizzuto den klassiska psykoanalytiska tankegången att psykiska innehåll
eller processer kan vara medvetna, förmedvetna eller omedvetna för den upplevande och
kännande individen. Därmed kan det uppstå inompsykiska konflikter även mellan
intellektuella övertygelser och känslor liksom mellan ambivalenta eller motstridiga känslor
med exempelvis en ”positiv” respektive ”negativ” eller en ”god” respektive ”ond” laddning.

Rizzuto menar, att vi kan förstå den nämnda inre psykiska konflikten utifrån olika delar eller
”komponenter” i Gudsrepresentationen, som är motsatta varandra och i varierande grad
medvetna eller omedvetna. Vi tänker oss, att en viktig komponent i Gudsrepresentationen
kommer från modern (modersrepresentationen) och att denna är ”god” och ”medveten”. Vi
tänker oss vidare att en annan viktig komponent inom Gudsrepresentationen kommer från
fadern (fadersrepresentationen) och att den är ”ond” och ”förmedveten” eller ”omedveten”.
De två komponenterna väcker nu motsatta känslor, goda och onda. Utifrån den goda och
medvetna delen av Gudsrepresentationen talar individen om Gud som ”kärleksfull” och
”förlåtande”. Utifrån den onda och större eller mindre omedvetna delen, som av någon
anledning gör sig påmind, talar samma individ om Gud som ”mycket krävande” och ”förr



eller senare straffande”. Utifrån detta psykologiska perspektiv kan man dock säga, att det allra
största problemet inte är att Gud är på det ena eller andra sättet, god eller ond. Det största
psykiska problemet kan istället sägas vara, att de olika föreställningarna och framför de olika
känslorna inte är ”sammanförda” med varandra och integrerade.

Den andra typen av tänkande kring de resultat som tes 9 sammanfattar och pekar på vill jag
kalla ”kulturpsykologiskt”. Rizzuto anförde den omgivande kulturen som en av källorna till
Gudsrepresentationen. I ett inlärnings- och socialpsykologiskt perspektiv är det naturligt att ge
individens omvärld med dess kulturella/religiösa traditioner och övertygelser ett större
utrymme än vad som vanligen sker inom objektrelationspsykologin. I samband med
presentationen av Wikströms studie av västerbottnisk fromhet berördes hans användning av
Sundéns s k rollteori. En av de viktigaste utgångspunkterna för rollteorin är vad Sundén
kallade den religiösa traditionen, vilken består av skriftligt, muntligt, bildlikt och rituellt
material som framställer relationer mellan en människa och Gud (människor – gudar). Sundén
var förstås medveten om att den religiösa traditionen också innehåller en mängd bud, regler
och föreskrifter, som är svåra att uppfylla och krävande att leva efter. Om vi håller oss till den
bibliska traditionen, kan vi – som jag ser det – knappast hävda att Gud framställs där som
enbart förlåtande och kärleksfull eller som enbart dömande och straffande. Istället är det så,
att båda sidorna framträder även om det är en övervikt för den kärleksfulla och förlåtande
sidan. En bibelläsare kan således mycket väl få en motsägelsefull bild och upplevelse av Gud
oavsett det övriga innehållet i sin Gudsrepresentation. Sedan kan man tänka sig att konträra
eller ”motsatta” religiösa traditionsinnehåll på ett starkare och kanske mera bokstavligt sätt
påverkar personer med konfliktfyllda Gudsrepresentationer, alltså att det i detta fall är så att
tradition och personlighet samverkar och förstärker varandra hos dessa individer.

Existentiella/religiösa orienteringar

Tes 8 – om att den religiösa/kristna tron intensifieras, när informanterna ”mår psykiskt
dåligt”, med positiva följder, medan frågan om varaktiga förändringar måste lämnas öppen –
skulle lika gärna kunna placeras under nästa avdelning gällande psykiska problem och mål för
behandlingen. Jag diskuterar den här dels beroende på att den internationella forskning inom
religionspsykologin som jag åberopar har varit knuten till begreppet religiös orientering och
dels därför att jag med min Likertskala direkt anknyter till denna forskning. Som kommer att
framgå av diskussionen kan frågeställningen också belysas utifrån objektrelationsteoretiska
synsätt.

Som framgår av intervjumaterialet är det hälften av informanterna som berättar att tron och
bönen blir viktigare, när de har det psykiskt svårt. Hänvändelsen till Gud kan då också
innebära att man klagar inför Gud över att man inte får den hjälp man behöver. Informanterna
visar samtidigt, att de tycker eller har en känsla av att de kanske inte borde bete sig som de
gör. En svårighet i samband med analysen och tolkningen av resultaten är, att det är svårt att
veta innebörden av att ”må psykiskt dåligt”. Det verkar rimligare att tänka sig att det tillstånd
som de beskriver har varat under kortare perioder av disharmoni än under perioder av psykisk
störning. Det hindrar inte, att upplevelserna har varit plågsamma.

Forskningen kring eventuella samband mellan psykiska problem och religiositet eller omvänt
mellan psykisk hälsa och religiositet har under senare år gjort betydande framsteg. Batson,
Schoenrade & Ventis har i hög grad bidragit till denna genom att de utgick från frågan vad
forskarna i sina studier menade med mental hälsa respektive religiositet. Därvid identifierade



de sju definitioner av mental hälsa och två definitioner av religiositet eller religiös orientering.
De utvecklade också ett mått på en tredje dimension, som hade förbisetts i tidigare studier.
Genom en typ av meta-analys (line score) kunde de visa att det spelade stor roll för resultatet
hur man definierade den mentala hälsan respektive religiositeten. I stort var det den
extrinsikala religiositeten som visade negativa samband med mental hälsa, medan den
intrinsikala och sökande (quest) religiositeten visade positiva samband. Även om tes 8 kan
sägas handla om endast en del av den stora frågan om sambandet mellan psykisk hälsa och
religiositet, kan det vara intressant att göra en jämförelse mellan mina informanters resultat i
den extrinsikala dimensionen och min referensgrupps resultat i samma dimension.

I min Likertskala har jag tre extrinsikala faktorer, och den faktor som det ligger närmast till
att jämföra med är faktorn III Extrinsikal: nödsituation. Här visade det sig att endast tre av de
åtta informanterna fick värden över referensgruppens medelvärde och att deras värden låg
nära baslinjen. Om vi går till de två andra extrinsikala faktorerna, får vi i stort liknande
resultat: i faktor VI Extrinsikal: social situation erhöll två informanter värden över
medelvärdet och i faktor VII Extrinsikal: inkonsekvens fem av åtta värden över medelvärdet.
Utifrån dessa resultat, som dessutom är av deskriptiv karaktär, tycks det mig vara svårt att dra
några säkra slutsatser. Utifrån intervjumaterialet fann vi, att endast hälften av informanterna
berättade att deras tro intensifierades i samband med att de ”mådde psykiskt dåligt”. I ljuset
av dessa resultat kan vi inte hävda att informantgruppen uppvisade någon utpräglad grad av
extrinsikal religiös orientering. Jag går därför till en annan typ av teorianknytning i försöken
att öka förståelsen av innebörden av tes 8.

Rizzutos tillämpning av objektrelationsteoretiskt tänkande på religion innehöll de två centrala
begreppen övergångsområde och övergångsobjekt. Övergångsområdet framställs som en
tredje verklighet mellan människans inre och yttre verklighet. Det beskrivs också som
viloplats, dit människan kan dra sig undan när hon är i psykisk obalans och söker en ny balans
i sin livssituation. Rizutto framhåller, att det handlar om situationer där människan upplever
disharmoni p g a att hon inte fungerar som hon skulle vilja eller där andra människor inte
beter mot henne på ett sätt som hon skulle vilja. Termen övergångsområde kan, tillämpad på
religion, beskrivas som en plats eller ett område där Gudsrepresentationen får liv. Människan
”finner” Gud där. Samtidigt kan man säga att människan ”skapar” Gud i övergångsområdet.
Genom dessa upplevelser i övergångsområdet återvinner människan kraft och en psykisk
balans. Människan kan finna ett starkt inre stöd i sin tro i och med denna upplevelse.

I intervjumaterialet berättar en informant om att det känns bättre efter det att hon har dragit
sig undan och bett till Gud. En annan informant ger uttryck för att det känns bättre när hon har
fått klaga på Gud och ytterligare en annan informant känner på liknande sätt när hon har fått
uttrycka sin besvikelse över att Gud inte har hjälpt henne i hennes nödsituation. Däremot är
det ingen av informanterna, som ger uttryck för att upplevelserna har lett till mera varaktiga
förändringar av de svårigheter och problem som de nämner inom ramen för
huvudkategorierna. I brist på information får vi lämna frågan om varaktiga förändringar
öppen så länge.

Tes 7 handlar om att avsaknaden av kristen tro eller de former av religiös/kristen tro som
informanterna berättar om tycks snarare ha försvårat än underlättat för dem att nå en lösning
av de problem och önskningar som nämns inom huvudkategorierna. Alla informanter utom en
har gett material till denna induktiva tes, även om det är mer eller mindre tydligt i vilken
omfattning detta har skett. Formuleringen att engagemanget i de aktuella formerna av kristen
tro ”tycks snarare ha försvårat än underlättat för dem att nå en lösning”, skall inte uppfattas



som om det handlar om två alternativ som utesluter varandra. En formulering som ”i högre
grad har försvårat än underlättat” ligger också ganska nära den bedömning jag gör utifrån
undersökningsresultaten. Problemet med denna mera nyanserade formulering är dock, att den
kräver en mera precis bedömning än vad som jag kan göra. Att särskilja och gradera ”sådant
som försvårar” från ”sådant som underlättar” kräver nämligen tillgång till mera information
om informanterna än vad jag har tillgång till i den aktuella frågan. En mera övergripande
bedömning av typen ”snarare försvårat än underlättat” finner jag däremot vara möjlig att
genomföra.

Om jag först i korthet försöker beskriva, vad jag utifrån intervjumaterialet vet om
informanternas religiösa/kristna tro och eventuella förändringar i denna under senare år
framträder följande bild (inom parentes huvudorden i respektive informants huvudkategori):

en första informant räknar inte längre med att kunna påverka Gud med böner, Gud finns och
har planer för världen och människorna men har dragit sig tillbaka och är passiv (komma
underfund om sig själv och i relation till andra människor);

en andra informant kallar sig sökare inom religionens område, har under senare år blivit mera
djupsinnig och tar sig tid att tala om andliga frågor (sökande efter tydlighet);

en tredje informant finner det mycket viktigt att Gud är en person, i annat fall kan hon inte
känna sig älskad och accepterad av Gud, tidigare var den kristna tron framför allt att bete sig
på vissa sätt, därefter något man skulle ha för att uppnå och skaffa sig olika saker (mera
självförtroende);

en fjärde informant framhåller också att Gud måste vara en person, själv måste hon vara på
vissa sätt, främst en snäll och god människa om Gud skall älska henne, kraven har lättat något
men finns på många sätt kvar (önskan att nå en personlig mognad);

en femte informant upplever Gud som krävande, Gud hjälper den som hjälper sig själv, Gud
”måste” finnas för att lindra hennes dödsskräck, Gud är också trygghet, små förändringar har
skett i de upplevda kraven (dödsrädsla);

en sjätte informant önskar och upplever också en ”lättare tro” än den hon hade tidigare som
var mycket ”tung”, hon måste dock kämpa för att hålla fast vid den lättare tron (längtan efter
´lätthet` och frihet i livet);

en sjunde informant är tveksam om hon har någon tro, hon skulle önska att hon hade en
stödjande och stärkande tro liknande den som hon såg hos en arbetskamrat för många år
sedan, dennas tro innebar förmodligen en tro på ett liv efter döden (ångest inför att något
oväntat och svårt skall inträffa i arbetet).

Religiösa upplevelser och trosövertygelser, som jag bedömer har försvårat för informanterna
att lösa problem och uppnå önskemål som nämns inom huvudkategorierna, är t ex att Gud inte
är möjlig att påverka med böner; att vara ”finnare” och inte enbart ”sökare” innebär större
krav på att ta ställning; att Gud måste vara en person om hon skall känna sig älskad och
accepterad; att hon måste vara en snäll och god människa om Gud skall älska henne; att Gud
måste finnas till för att lindra hennes dödsskräck; att det är en kamp för att hålla fast vid den
”lättare” tron; att inte kunna tro på ett liv efter döden. Upplevelser och trosövertygelser, som
jag bedömer har underlättat för informanterna att lösa problem och uppnå önskemål som



nämns inom huvudkategorierna, är t ex tron att Gud finns och har planer för världen och
människorna; att hon har blivit djupsinnig och tar sig tid att tala om andliga frågor; (för två
informanter) att Gud kan upplevas som en person; att Gud är inte enbart krävande utan även
en trygghet; att det finns möjlighet till en ”lättare” tro.

Mitt försök till bedömning av huruvida religiösa upplevelser och trosövertygelser är
försvårande eller underlättande för informanterna utgår från ett antagande om att sådana
upplevelser och övertygelser kan påverka en människas förmåga att lösa problem eller nå mål
som hon eftersträvar. Problemet är förstås att med god säkerhet påvisa att så är fallet. Att nå
en säkerhet i bedömningen efter ett intervju- eller testtillfälle är i princip omöjligt. Först när
man i någon typ av longitudinell studie har följt en persons utveckling över längre tid, kan det
vara möjligt att avgöra orsaksriktningen hos de samband som man har kunnat blottlägga.
Dessa problem har dock inte hindrat forskare inom området religiös orientering och mental
hälsa att efter i och för sig mycket omfattande studier inte enbart redovisa, vilka
religiositetsdimensioner som är mest associerade med mental hälsa utan också ställa och
försöka besvara frågan vilka religiositetsdimensioner som kan antas vara mest betydelsefulla
för en ökande eller växande mental hälsa. De forskare som jag tänker på är Batson,
Schoenrade och Ventis, vilkas resultat från en typ av meta-analyser jag anknöt till i samband
med diskussionen av tes 8 ovan. Deras resultat visade, att såväl den intrinsikala som sökande
(quest) religiositeten var tämligen starkt associerade med mental hälsa. Korrelationerna med
måtten på mental hälsa varierade dock mellan religiositetsdimensionerna. Och en allmän
beskrivning av resultaten var, att den intrinsikalt religiöse förtröstade eller förlitade sig främst
på Gud medan den sökande religiöse förtröstade eller förlitade sig främst på sig själv.

När Batson et al. till slut ville peka ut den dimension som kunde vara mest betydelsefull för
den mentala hälsan, menade de att resultaten pekade i riktning mot den intrinsikala
religiositeten. De antog också, att psykoanalytiskt orienterade forskare skulle prioritera denna
form av religiositet, bl a för dennas samband med hälsomåttet ”freedom from worry and
guilt”. För egen del, som socialpsykologiskt orienterade forskare, prioriterade de den sökande
orienteringen, bl a för dennas samband med måttet ”open-mindedness and flexibility”. Deras
prioritering påminde om en gammal diskussion i frågan, nämligen om att välja trygghet i en
fast tro framför frihet till fortsatt ifrågasättande och sökande eller det omvända.

Om jag följer Batson et al. i spåren och undersöker hur min grupp av psykoterapisökande
placeras i den intrinsikala faktorn (speciell intrinsikal skala) respektive faktorn sökande, i
förhållande till referensgruppen, finner jag följande: i den intrinsikala faktorn ligger 5/8
informanter under baslinjen (referensgruppens medelvärde) och de flesta av dessa klart under
baslinjen, medan i sökande faktorn ligger 6/8 informanter över baslinjen. För den intrinsikala
faktorn kan det tilläggas, att resultatet i faktor I Tro (i Likertskalan) är detsamma. De två
faktorerna har också i tämligen hög grad ett gemensamt innehåll. När det gäller sökande
faktorn kan jag tillägga, att halva gruppen informanter får sina högsta värden över huvud
taget, i förhållande till referensgruppen, i just i denna faktor. Det ligger alltså närmare till att
karaktärisera min grupp av informanter som ”sökande-troende” än som ”trygghets-troende”.

Uttolkningen av detta resultat i förhållande till min bedömning utifrån intervjuerna finner jag
vara svår. Först vill jag påminna om att Batson et al. framhåller både den trygghetsskapande
intrinsikala faktorn och den frihetslängtande sökande faktorn som främjare av mental hälsa.
Min informantgrupp skulle alltså ha ett ”underskott” på något för hälsan positivt i sin (relativt
låga) intrinsikala orientering. Låt oss anta att detta underskott leder till att tron kan beskrivas
som ”tung”, krävande, villkorad med att vara en god människa, inte kan fungera som skydd



mot dödsskräck och som omfattar en Gud som inte är möjlig att påverka med böner. Om vi
antar att den intrinsikala orienteringen innehåller sådana underskott, blir troligen följderna
något liknande som jag beskrev i min bedömning utifrån informanternas intervjuer, nämligen
upplevelser och trosövertygelser som har försvårat för dem att lösa problem och uppnå
önskningar i livet. På så sätt skulle de två resultaten gå i samma riktning.

En viktig osäkerhetsfaktor i sammanhanget är, att min bedömning utifrån intervjuerna har
skett utan tillgång till en referensgrupp av det slag som jag hade vid bedömningen av
resultaten i sökande faktorn och den intrinsikala faktorn. En annan fråga man kan ställa är det
rimliga i att jämföra min lilla grupps resultat med resultat uppnådda främst i Nordamerika,
även om den lilla gruppens resultat jämförs med en svensk referensgrupps. Giltigheten och
tillförlitligheten i de kvantitativa resultaten och i den induktiva hypotesen måste prövas i nya
undersökningar. Till detta kommer den svåra frågan om ”vad som är orsak och vad som är
verkan” i de processer som studeras.

Psykiska problem, behandlingsmål och livsmål

Teserna 2 och 3 handlar om att det finns en god överensstämmelse mellan å ena sidan skälen
till att personerna söker psykoterapi och det som de vill uppnå med behandlingen och å andra
sidan en stor del av begreppen inom huvudkategorierna. Jag för samman de två teserna vid
diskussionen, eftersom de psykiska problemen och målen för behandlingen i så hög grad går
in i varandra. Jag börjar med att (från den tidigare sammanfattningen) kortfattat redovisa de
problem och mål som var och en av informanterna har nämnt och anger inom parentes
benämningarna på deras huvudkategori vid den induktiva analysen.

De psykoterapisökande personernas problem och mål för behandlingen redovisas i ordningen
A – H:

söker för sina ångestproblem, ångesten främst inför och svårast under arbetet, förstår inte
varför den kommer, gäller att något oväntat och svårt skall hända med patienterna, vill genom
terapin arbeta med vad ångesten allt mest beror på. (Ångest inför att något oväntat och svårt
skall inträffa i arbetet);

allt känts meningslöst och har haft självmordstankar, bestämde sig för att ”inte ha det så
svårt”, har förstått en del om sina problem, hoppas att det genom terapin skall kännas
”lättare”, kommer nu att arbeta mera med sin livshistoria än vad hon gjorde i en tidigare
terapi. (Längtan efter ”lätthet” och frihet i livet);

två områden skall stå i centrum: döden och relationer till andra människor, mål att inte
ständigt behöva gå omkring och tänka på och vara rädd för döden, får räcka med att veta att
den finns för anhöriga, för egen del och för andra människor, döden skall inte behöva ta över
allt i livet. (Dödsrädsla);

tror att hon behöver gå mera i psykoterapi, ibland slår hon fysiskt sig själv, är svartsjuk, vill
bli frisk, mogna, bli god och stark, kunna vara tillsammans med andra människor utan att vara
rädd, vill mogna i relationen till fadern. (Önskan att nå en personlig mognad);

befinner sig ”i ett ekorrhjul som snurrar”, ”har en piska på ryggen”, tycker att hon inte duger
till någonting, börjar se mönstret att hon har trängt bort och stängt av sina känslor, hoppas



genom känslornas förmåga att skapa insikt förstå varför det blivit på nämnda sätt och på så vis
bli en friare människa. (Nå kontakt med sina känslor);

söker psykoterapi för att få mera självförtroende, detta i vid mening och både som människa
och kristen, vill få hjälp med sin ångest, speciellt med den ångest som finns ”i hennes fantasi”
som handlar om att hennes man skall gå ifrån henne. (Mera självförtroende);

hennes önskan om psykoterapi är diffus men den handlar om att arbeta med och förstå hennes
relationer till modern, fadern och den inre psykiska miljö som hon har vuxit upp i, problemen
störst i förhållande till fadern, tror preliminärt att de gäller att inte ha blivit ”sedd”, hoppas på
att kunna förtydliga den dunkla uppfattning som gjorde att hon sökte terapi och att på så sätt
kunna förändra sina förhållningssätt till problemen. (Sökande efter tydlighet);

vill ha hjälp med problem och svårigheter som härrör från hans barndom, hjälp med problem
som gäller relationerna till flickvännen och andra människor, hoppas att kunna ändra på egna
beteendemönster, har ambitionen att utvecklas känslomässigt, ta vara på tiden och ej för
mycket styras av andra. (Komma underfund om sig själv och i relation till andra människor).

Den goda överensstämmelsen mellan å ena sidan begreppskategorin skälen till att individerna
söker psykoterapi och det som de hoppas på att uppnå med behandlingen och å andra sidan
innehållet i deras huvudkategorier framgår tydligt av denna redovisning. Denna omständighet
kan i sin tur väcka frågan om båda typerna av kategorier behövs. Skulle det inte räcka med
begreppskategorin rörande problem och mål för terapin och att i så fall huvudkategorierna
kunde utgå? Begreppskategorin om problem och mål för terapin skulle därmed ersätta de
nuvarande huvudkategorierna. Som jag ser det skulle detta teoretiskt vara möjligt, om
forskningsfrågan hade varit begränsad till frågan om varför personerna söker och vad de
hoppas på att uppnå med behandlingen. Men min forskningsfråga är vidare eller mera
långtsyftande som formuleringen ”…, hur kan man förstå de upplevelser och den livssituation
som gör att de finner det nödvändigt och betydelsefullt att söka …” antyder.

Att förstå de psykoterapisökande personernas upplevelsevärld och livssituation är m a o
utgångspunkten och den nödvändiga bakgrunden till att nå en vidare förståelse av varför de
söker psykoterapi och varför de hoppas på att uppnå det som de beskriver i form av
behandlingsmål och livsmål. Ett kanske drastiskt sätt att formulera min avsikt eller strävan
med min forskningsuppgift är att säga, att när jag vid intervjuer och testningar mötte en
psykoterapisökande människa mötte jag inte enbart en sådan människa utan en människa med
sin upplevelsevärld och sin livssituation. En mycket viktig del i denna livsvärld var att hon
sökte psykoterapi och hade förhoppningar om vissa resultat, men det var endast en del av
denna. Ett konkret uttryck för denna vidare livsvärld var de problem och önskningar som
personerna nämnde i samband med intervjuerna men som de inte direkt relaterade till det
psykoterapeutiska arbetet.

Tes 12 framhåller, att det tycks vara en skillnad mellan å ena sidan personer, som söker
psykoterapi för första gången eller som avslutade sin första terapi för många år sedan, och å
andra sidan personer, som mera nyligt avslutade sin första terapi och nu söker psykoterapi på
nytt. Skillnaden skulle bestå i att de förra personernas upplevelsevärld relaterad till deras skäl
och mål för psykoterapin var mera avgränsad och konkret än de senares. Först kan det
konstateras, att tre fjärdedelar (sex av åtta) av mina informanter har tidigare gått i kortare eller
längre psykoterapier. Vid första anblicken kan detta förefalla vara en stor andel. Jag har inte
tillgång till några jämförelser med personer, som sökt psykoterapi och varit i ungefär samma



åldrar som mina informanter. Som framgick under avsnittet ”Sammanställning av ´objektiva`
mått för de psykoterapisökande och referensgruppen” (resultatredovisningen av den
projektiva bilden) var medelåldern för mina informanter 39,9 år (variation mellan intervallen
25 och 55 år). Trots åldersskillnaden kan det vara intressant att jämföra med gruppen ”unga
vuxna i psykoterapi” inom forskningsprojektet ”Privata teorier om patogenes och kur” vid
Psykoterapiinstitutet, se Claesson & Werbart och Wiman & Werbart i avhandlingsdel I. Där
redovisades bl a bakgrundsdata för 45 psykoterapisökande (76% kvinnor och 24% män), med
en genomsnittsålder av 22,5 år varierande mellan 19 och 25 år. Där framgick det, att av 44
personer hade 21 gått i regelbunden psykoterapi eller samtalskontakt medan 18 haft
sporadiska kontakter med t ex skolkurator, präst eller socialassistent. Av dessa var det nio
personer som hade haft både regelbunden terapi och sporadiska kontakter med en
professionell person. Möjligen speglar dessa resultat, åtminstone vad det gäller regelbunden
psykoterapi, en situation som i högre grad gäller i en storstad än de bostadsorter som gäller
för mina informanter. Men i ett åldersperspektiv ter sig andelen informanter, som söker
psykoterapi andra eller tredje gången, inte längre extremt hög i mitt material.

Andra orsaker till att så många av mina informanter tidigare hade gått i psykoterapi kan jag
enbart spekulera omkring. Som framgick av avsnittet ”Om genomförandet av den egna
undersökningen” ovan, var jag helt beroende av psykoterapeuternas villighet och förmåga att
rekrytera deltagare till min undersökning. I detta läge tror jag att personer, som befann sig i ett
kristillstånd bortföll. När man möter en människa i kris, som mer eller mindre desperat söker
hjälp, är det svårt att redan i början av en terapi tillfråga och motivera henne/honom för
deltagande i en vetenskaplig undersökning, som dessutom är helt frivillig. Detta gäller nog
generellt för alla patienter oavsett om det är första eller andra gången vederbörande söker
psykoterapi. En annan viktig anledning till den uppkomna ”snedfördelningen” i ”första” och
”andragångs” sökande kan vara den blivande patientens speciella intresse för en undersökning
av mitt slag. Som nämnts bygger den aktuella psykoterapimottagningen sitt arbete på en
kristen människosyn. En orsak till att de personer som kom att delta i min undersökning hade
sökt sig till mottagningen var kanske ett behov av att få vidga terapisamtalen till området
livsfrågor och kristen tro. Att delta i en undersökning, som kunde antas handla om sådana
frågor, föreföll då kanske ganska närliggande och intresseväckande.

Indelningen i grupperna ”förstagångssökande/lång tid efter första terapin” respektive ”nyligt
avslutad terapi” skiljer inte de två grupperna åt så entydigt som tes 12 formulerar saken. Inom
båda grupperna finns det ”avvikare”. Till den förstnämnda kategorin (första eller sedan lång
tid avslutad terapi, konkreta problem och avgränsad målsättning) kan föras tre personer. En
fjärde person slutade den föregående terapin för ca tio år sedan men uppvisar ändå en vid
målsättning för sin behandling. Av de återstående fyra personerna kan två personer tveklöst
föras till den senare kategorin (nyligt avslutad terapi, mycket omfattande problem, vid
målsättning). De återstående två personerna slutade sina terapier för två eller tre respektive
fyra år sedan. Man kan diskutera om detta är en nyligt avslutad terapi eller inte. I varje fall var
deras problem mycket omfattande och målsättningen med den nya terapin vid. Sammantaget
innebär detta, att fem av mina åtta informanter hade mycket omfattande problem och vida
målsättningar för sina behandlingar.

Frågan om vad som utmärker ett konkret problem och en avgränsad målsättning respektive ett
mycket omfattande problem och en vid målsättning är självfallet inte lätt att avgöra. Den
indelning som jag redan har försökt mig på innebär, att jag har föreslagit att vi med kategorin
ett konkret problem och en avgränsad målsättning (hos mina informanter) menar följande:
ångestproblem avgränsade till vissa händelser på arbetsplatsen; nå tydlighet i upplevelsen



genom att analysera relationerna till modern, fadern och uppväxtmiljön; problem som gäller
relationerna till flickvännen och andra, hjälp att ändra på beteendemönster. Kategorin mycket
omfattande problem och vida målsättningar har jag föreslagit omfatta (hos mina informanter)
följande: allt känns meningslöst, att det genom terapin skall kännas ”lättare”; inte behöva gå
omkring och vara rädd för döden, döden skall inte behöva ta över allt i livet; vill bli frisk,
mogna, bli god och stark, kunna vara tillsammans med andra människor utan att vara rädd;
har en piska på ryggen, duger inte till någonting, trängt bort och stängt av sina känslor,
hoppas på känslornas förmåga att skapa insikt, att bli en friare människa; bli av med ett dåligt
självförtroende, få mera självförtroende, förstå ångest som finns i hennes fantasi.

Exemplifieringen av en form av problem och målsättningar lämnar hos nästan samtliga
informanter kvar exempel på den andra formen av problem eller målsättningar. Exempel hos
informanter med mycket omfattande problem: konkreta problem som självmordstankar,
problem i relationer till andra människor, svartsjuka, slår sig själv fysiskt, relationen till
fadern. Exempel på vida målsättningar hos informanter med mera avgränsade sådana: förstå
vad ångesten beror på, att inte ha blivit ”sedd”, utvecklas känslomässigt.

Sammantaget visar denna diskussion att det ligger närmare det faktiska resultatet att tala om
tendenser till skillnader mellan de två kategorierna första eller sedan lång tid avslutad terapi,
konkreta problem och avgränsad målsättning respektive nyligt avslutad terapi, mycket
omfattande problem, vid målsättning än en skillnad. Genomgången av de psykoterapisökande
personernas formuleringar av problem och målsättningar för terapin visar också att, även om
det är möjligt att särskilja konkreta problem och avgränsade målsättningar från mycket
omfattande problem och vida målsättningar, de två formerna av formuleringar tämligen ofta
uppträder sida vid sida i informanternas redogörelser.

Teserna 10 och 11 för jag samman vid diskussionen, eftersom båda två har som utgångspunkt
informanternas självbeskrivningar och hur dessa är relaterade till de problem och mål som
informanterna nämner inom ramarna för huvudkategorierna. Tes 10 utgår från de motstridiga
drag och egenskaper hos sig själva som informanterna berättar om och hur dessa kan vara
viktiga orsaker till många av de problem som de nämner inom ramen för huvudkategorin.  Tes
11 utgår från de personliga brister och svårigheter hos sig själva, främst sammanhängande
med känslor, som informanterna berättar om och hur dessa i hög grad kan tänkas ha försvårat
och försvåra för dem att nå de mål som de nämner inom ramen för huvudkategorin.

Exempel på motstridiga drag och egenskaper respektive problem med känslor är följande:

är kanske för ambitiös, ser likheter med föräldrarna om än inte lika extrem, både bra och
dåligt självförtroende, som person tråkigare än tidigare;

är krävande, vill bli ”sedd” och ”mottagen” i annat fall får kontakten vara, börjar storgråta och
uttrycker ”något ohjälpligt” i detta;

full av ”motsatta känslor”: kärleksfull, envis, rädd, misstänksam, förut försökte känna så litet
som möjligt eftersom känslor gjorde ont, utvecklats långsamt känslomässigt;

före ”återanknytningen” till sin tro ingen stabil grund att stå på, måste kämpa sig upp ur sin
nedstämdhet, tvekar om val mellan yrkesliv/familjeliv och kontemplativt liv i klostermiljö;



försökt att vara till lags utan att fundera över det rimliga i detta, som kvinna känt sig mera
som ett ”det”, känts som om det varit något fel på henne, mindre behov av att ha kontroll;

tycker att hon är komplicerad och instabil, beskriver sig som besvärlig mot sin man, har haft
svårt att visa sin ilska på ett naturligt sätt, visar nu inte sina känslor lika okontrollerat;

har vissa problem i relationer till flickvännen och andra, önskar vara mera gentlemannamässig
och gladare, behöver förändra sig och utvecklas på känslornas område;

Samtliga informanter utom en har bidragit till ovanstående självbeskrivningar. Det betyder
inte att denna informant gör sig oansvarig som person eller skyller på andra att hon inte har
uppnått sina mål, exempelvis att hon skulle vara inställd på att genom psykoterapi ändra på
andra människor istället för sig själv. I ett annat intervjuavsnitt framhåller hon nämligen, att
hon inte räknar med att förändra sina föräldrar vilka hon framhåller har en stor del i hennes
problematik. Det är istället sig själv hon hoppas på att kunna förändra, bl a hennes
förhållningssätt till problemen med föräldrarna. När det gäller bristen på känslor och
svårigheterna att kontrollera sådana är det fem av informanterna som direkt eller indirekt
nämner sådana problem, tre som har haft svårt för att få tillgång till känslor och två som har
haft svårt för att kontrollera sådana. När jag försöker sammanfattande karaktärisera
informanternas problem och strävandena att uppnå sina mål, ligger begreppet ansvarighet
närmast till för mig att använda. De motstridiga drag och egenskaper respektive svårigheter
med känslor som informanterna beskriver verkar de i hög grad anse sig själva vara orsak till
och känna ett personligt ansvar för.

Inför den fortsatta diskussionen kring informanternas upplevda ansvarighet för sina problem
och mål vill jag först påminna om att beskrivningarna främst har framkommit i samband med
deras svar på intervjufrågorna: Hur vill du beskriva sig själv idag och Viktiga punkter där du
har förändrats. Det är alltså inte svar på frågor som: varför söker du psykoterapi och vad vill
du uppnå med behandlingen. Detta gör det svårare att anställa jämförelser mellan
informanternas ansvarighet och liknande resultat som kan ha framkommit vid
psykoterapiforskning kring orsakerna till att patienterna söker psykoterapi (patogenesen) eller
vilken behandling de tror kommer att hjälpa dem (kuren). Det var just de nämnda frågorna
som var i centrum för forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och kur”: Hur
uppfattar de unga vuxna själva sina problem. Utifrån det nämnda förhållandet att jag kunde
finna en god överensstämmelse mellan å ena sidan skälen till att informanterna sökte
psykoterapi och det som de hoppades på att uppnå med behandlingen och å andra sidan en
stor del av begreppen inom huvudkategorierna, finner jag det vara möjligt och värt försöket
att anställa en jämförelse med utgångspunkt i frågan om betydelsen av begreppet ansvarighet.
Detta gör jag trots olikheterna i frågor och den stora differensen i ålder mellan informanterna i
min undersökning och patienterna i forskningsprogrammet ”Privata teorier om patogenes och
kur”. Jag begränsar dock jämförelsen till de psykoterapisökande personernas föreställningar
om egna svårigheter och problem och mera översiktligt deras föreställningar om patogenesen.

I den aktuella studien (Wiman & Werbart, 2002) ingick 38 personer (74% kvinnor och 26%
män). Medelåldern var 22,6 år. När det gällde de psykoterapisökande personernas
problemformuleringar eller föreställningar om egna svårigheter och problem, visade det sig
att den vanligaste typen av svar handlade om ”Självupplevelse” (svarsfrekvensen 37 hos 38
personer). Under denna kategori återfanns problem som svag självkänsla/känner mig mindre
värd/tycker illa om mig själv, känner mig ensam/saknar förtrogna, skrämd över mig själv,
tidigare händelser/känslor gör sig påminda och förlorat sin styrka/känner inte igen mig själv



som svag. Frekvensen var nästan lika hög inom kategorin ”Känsloliv och symtom” (hos 36 av
38 personer), med underkategorier som nedstämd, oro, ångest och kroppsliga/psykosomatiska
symtom. I följande kategori ”Relationer till andra i gemen” (hos 28 av 38 personer) återfanns
underkategorier som egna känslor/beteenden skapar problem i vardagliga relationer och håller
upp en falsk fasad gentemot andra. Nästa kategori gällde ”Relationer till betydelsefulla andra”
(svarsfrekvens 25 av 38 personer) med undergrupperna ”Föräldrar” (hos 21 av 38 personer)
och ”Partner” (hos 10 av 38 personer). Kategorin ”Yttre omständigheter” slutligen erhöll den
lägsta svarsfrekvensen (8 av 38 personer).

I en sammanfattande kommentar framhåller Wiman & Werbart, att man troligen kan uppfatta
det som ett åldersspecifikt resultat att de unga vuxna ofta berättade om problem i förhållande
till föräldrarna. Det gjorde kvinnorna i högre grad än männen, som oftare pratade om problem
i relationer till andra i gemen. Artikelförfattarna framhåller också, att ett oväntat resultat var
att problem i relationer till vänner och osäkerhet inför val i livet liksom inför framtiden över
huvud taget inte var särskilt framträdande i resultaten.

När det gällde de psykoterapisökandes egna teorier om patogenesen spände den också över ett
brett fält, både vad det gällde orsaken till och tidpunkten för problemen. Uppkomsten av
problemen förlades i samma utsträckning till personen själv (hos 33 av 38 personer) och till
föräldrarna (hos 32 av 38 personer). När det gällde personen själv antogs uppkomsten
sammanhänga med svag självkänsla och obearbetade känslor och när det gällde föräldrarna
var den påfallande ofta kopplad till konkreta traumatiska händelser under uppväxten. Wiman
och Werbart fick också fram intressanta resultat, som visade skillnader mellan kvinnor och
män i uppfattningen om orsaken till problemen. Kvinnorna föreställde sig nämligen oftare än
männen, att orsaken hade att göra med något hos dem själva eller med att de tvingats ta för
stort ansvar för tidigt i livet samt att de hade blivit illa behandlade av sina föräldrar under
uppväxten. Männen å sin sida hänvisade oftare än kvinnorna till att de alltid hade varit
känsliga, annorlunda, tillbakadragna eller struliga. Männen menade, att de inte hade fått
utlopp för sina känslor. De hade uppfostrats fel eller de hade varit med om traumatiska
händelser under uppväxten.

När jag letar efter typer av svar, som kan tolkas som uttryck för upplevelser av egen
ansvarighet, tycker jag mig finna ett stort antal sådana. Under problemformuleringar eller
föreställningar om egna svårigheter och problem fann vi den oftast förekommande kategorin
”självupplevelse”, där nästan samtliga underkategorier kan antas vara kopplade till känslor av
egen ansvarighet. Under kategorin ”känsloliv och symtom” nämndes tillstånd, som de lidande
ofta skyller på sig själva, inte minst för att de inte har lyckas bekämpa dem eller göra sig fria
från dem. Under kategorin ”relationer till andra i gemen” hittade vi bl a undergrupper som
”egna känslor/beteenden skapar problem i vardagliga relationer” och ”håller upp en falsk
fasad gentemot andra”. När det gällde patogenesen förlades orsaken lika ofta till personen
själv som till föräldrarna, med hänvisningar till svag självkänsla och obearbetade känslor. Ett
viktigt resultat utifrån frågan om ansvarighet var den skillnad mellan kvinnor och män som
forskarna fann. Jag avser det nämnda resultat att kvinnorna oftare än männen föreställde sig
att orsaken till deras problem hade att göra med dem själva eller att de tvingats ta för stort
ansvar tidigt i livet. Jag avser också resultatet att männen i motsats till kvinnorna oftare
hänvisade till att de alltid varit känsliga, annorlunda, tillbakadragna eller struliga. De hade
inte fått utlopp för sina känslor, hade uppfostrats fel eller hade varit med om traumatiska
händelser under uppväxten.



När det gäller frågan om ansvarigheten för sina psykiska problem och störningar, tror jag i
likhet med Wiman & Werbart att man kan tala om hänvisningen till föräldrar och uppväxt
som åldersspecifikt. Det gäller i så fall omfattningen av hänvisande. När man blir äldre, och
inte minst när man får egna barn, kan perspektiven successivt förändras så att man blir mera
personligen ansvarig för sådant som hänt i ens eget liv. Genomsnittsskillnaden i ålder mellan
mina informanter och de unga/vuxna i studien av Wiman & Werbart var ungefär 17 år. Om vi
till denna differens lägger skillnaderna mellan män och kvinnor i att hänvisa orsaken till
problem till den egna personen och tar fasta på att sju av mina informanter var kvinnor,
förefaller min tolkning av mina informanters stora ansvarighet få ett stöd.

Tes 4 hävdar att begreppen inom såväl huvudkategorin som begreppskategorin varför
informanterna söker psykoterapi och vad hon/han hoppas på att uppnå med behandlingen är
teoretiskt möjliga – men utifrån en enstaka forskningsintervju ibland inte i praktiken möjliga
– att åtskilja som behandlingsmål respektive livsmål. Ticho talar om livsmål som de mål som
patienten skulle uppnå om hon/han kunde göra bruk av de utvecklingsmöjligheter som
hon/han har. Med andra ord handlar det om mål som individen skulle sträva emot om han/hon
fick fatt i eller kontakt med sitt ”sanna själv” (de sanna känslorna) och sin kreativitet.
Behandlingsmålen gäller avlägsnandet av det som står i vägen (hindren) för patienten att
upptäcka sina utvecklingsmöjligheter. Ticho delar in livsmålen i professionella (främst
arbetsprestationer) och personliga (vilken typ av människa man skulle vilja bli).

Mitt val att, i samband med analysen av mina informanters beskrivningar av sina livsmål,
även tala om överpersonliga livsmål görs med direkt anknytning till Kernbergs diskussion av
begreppet ”mogen” religiositet i ett psykoanalytiskt perspektiv. Centralt i hans resonemang är,
att det finns en ”mogen religiositet” som sträcker sig utöver den enskildes egocentrerade
önskningar och mål mot ett mera universellt värderingssystem med därmed sammanhängande
etiskt handlande. Han exemplifierar de möjliga universella värderingssystemen med vad han
kallar den ”mogna” judisk-kristna religionen med sin gudom. Kernberg menar, att det hör till
psykoanalytikerns/terapeutens uppgifter att undersöka om patienten har tillgång till ett moget
universellt värderingssystem. Om det då visar sig att det finns medvetna och omedvetna
hinder för patienten att använda värderingssystemet, är det analytikerns/terapeutens uppgift
att hjälpa denna att avlägsna hindren. Där slutar analytikerns/terapeutens uppgift, och det är
patientens uppgift och ansvar att välja sitt universella värderingssystem och att på egen hand
engagera sig i detta.

Kallenberg & Larsson framhåller, att religion kan ses som en form av livsåskådning.
Livsåskådningens ”tre komponenter” – föreställningar, värderingar och grundhållning –
motsvaras inom religionens område av tro och förtröstan på en eller flera makter samt rituellt
och moraliskt beteende, vilket är förankrat i en social gemenskap. De betonar också när det
gäller livsåskådningsfrågor vikten av att fokusera på den enskilda människans livsåskådning.
Denna är en syntes av en människas unika erfarenhet av att leva i en viss tid och kultur. Och
även om idéinnehållet skiftar med tanke på de olika ”ismerna”, lever idéerna inte sitt eget liv
utan finns hos fysiska personer i konkreta livssammanhang. Man kan alltså säga, att
livsåskådningens grundhållning är nära förbunden med och påverkad av den enskilda
människans personlighet. Detta sätt att fokusera på den enskilda människan har också den
fördelen, att begreppet livsåskådning blir tillämpbart på alla människor och inte enbart på
människor med specifika intressen för livsåskådningsfrågor.

Kernberg talade om engagemanget i universella värderingssystem. En viktig fråga är, hur
sådana fungerar på individnivå i dagens Sverige, som åtminstone i kulturellt avseende kan



karaktäriseras som ett samhälle på väg mot och inne i postmodernistiska förhållningssätt. Man
kan fråga: hur konstrueras och fungerar individers livsåskådningar i en sådan situation?
DeMarinis framhåller för det första, att individer kan ha fungerande och värdefulla sådana
utan att deras livsåskådningar nödvändigtvis baseras på förklaringssystem hämtade från större
tolkningstraditioner. För det andra säger hon, att man kan ansluta sig till värderingar hämtade
från större tolkningstraditioner, som exempelvis protestantisk kristendom, utan att man för
den skull ansluter sig till dennas kristna trossystem.

Jakobsson tar upp en annan fråga med anknytning till dagens svenska samhällsklimat och
även med relevans för det gränsdragningsproblem som jag försöker peka på i tes 4. Frågan
berör speciellt den psykodynamiska/psykoterapeutiska kulturen och hur terapeuterna i teori
och praktik bemöter existentiella frågor hos patienterna. Jakobsson framhåller, att
terapeuterna har svårt för att erkänna existentiella frågor som frågor i sin egen rätt med
bakgrund i en livsfilosofisk och livsåskådningsmässig tradition och som för sin lösning
behöver relateras till någon form av ”belief system” som patienten själv väljer. Samtidigt är
situationen den, att den psykodynamiska psykoterapin hos såväl terapeuter som patienter kan
anta karaktären närmast av en form av livsåskådning. Jakobsson betonar det principiellt
viktiga i att inledningsvis försöka skilja mellan psykiska/psykodynamiska och existentiella
problem. Detta får dock inte hindra att man är öppen för att de psykiska/psykodynamiska och
existentiella problemområdena i olika grad kan gå in i varandra, så att säga ”färgar av sig på
varandra”. Det kan gälla psykiska/psykodynamiska problem som delvis sammanfaller med
existentiella upplevelser av ångest, skuld, splittring, ensamhet eller meningslöshet. Man kan
då tala om en existentiell dimension i den psykiska problematik som bäst bearbetas
psykodynamiskt. Det kan också handla om en psykologisk eller patologisk dimension, som
färgar de existentiella problemen men som inte är så utbredd att en psykodynamisk
behandling krävs istället för den existentiella bearbetningen. Ett öppet förhållningssätt av
nämnda slag tar enligt Jakobsson bäst tillvara den komplikation som
gränsdragningsproblemen i sig är uttryck för.

Vilka teoretiska avgränsningar och förmodade praktiska avgränsningsproblem finner jag då i
informanternas svar? I syfte att vidga området livsmål, har jag tagit med svar från de ofull-
bordade meningarna i PIL-testet, nämligen de utfyllnader på meningarna ”Mer än något annat
vill jag ha …”, ”Jag hoppas att jag kan …” och ”Min högsta önskan …” som har karaktären
av målbeskrivningar. Jag har markerat dessa utfyllnader med kursiv stil för att påminna om att
de inte är intervjusvar. För att underlätta jämförelsen mellan en viss informants svar har jag
redovisat varje informant för sig med förkortningarna BM = behandlingsmål, PM = personligt
livsmål och ÖM = överpersonligt livsmål. Allmänt gäller det att jag tänker mig
behandlingsmålen som ”hinder”, som behöver avlägsnas, för att personen skall kunna uppnå
de ”personliga utvecklingsmålen” respektive ”överpersonliga utvecklingsmålen”.

Informant A
BM: ångest, förstår inte varför,
PM: förstå mera om varför, frihet, få nya krafter att se framåt, få vara positiv och resa.

Informant B
BM: yttre och inre krav, särskilt från närstående, obearbetad livshistoria.
PM: skall kännas ”lättare”, man, barn och en församling/vänner att trivas med, klara av att
        leva mitt liv på ett bra sätt, finna större vila och trygghet i livet, större mening/glädje.
ÖM: mera ”lätthet” i sin Gudstro, leva mitt liv på ett bra sätt.



Informant C
BM: dödsrädsla, att andra människor skall behöva dö i ensamhet, problem i relationer.
PM: inte behöva gå omkring och vara rädd för döden, men veta att döden finns, frid, bli en
        kärleksfull människa, ge och få kärlek, frid.
ÖM: bli en kärleksfull människa.

Informant D
BM: stora inre krav, skuldkänslor, slår sig själv fysiskt, svartsjuk.
PM: en god människa, frihet i livet, mänsklig och gudomlig kärlek, bli frisk och stark, kunna
        vara tillsammans med andra människor utan att vara rädd, mogna i relationen till fadern,
        träffa en man.
ÖM: god, rättroende och from människa och kristen, bli nunna, älska Gud.

Informant E
BM: ej bra kontakt med sina känslor.
PM: förstå motiv bakom sina handlingar och val, genom känslor få insikt, bli friare i  tanken,
        nära och innerlig kontakt med mina närmaste, vara stöd i livet för mina barn och
        barnbarn, leva i öppenhet och harmoni med min familj.

Informant F
BM: dåligt självförtroende, känslor av oro, kaos och ångest med ångestfantasier, komplicerad
        i förhållande till sin man.
PM: mera självförtroende, gott självförtroende, god gemenskap med mina närmaste, bli mera
        kärleksfull, frid, harmoni.
ÖM: i förhållande till Gud mera frid, glädje i livet, byggas upp av den helige Ande, frid och
         harmoni, god gemenskap med Gud, bli mera kärleksfull.

Informant G
BM: otydlighet i upplevelser som har att göra med relationerna med modern och främst
        fadern.
PM: förstå problemen och finna sätt att hantera dessa genom nya förhållningssätt, fred och
       frihet, lära mig mera om mig själv & andra, växa som människa & vara god moder
       för våra barn.

Informant H
BM: problem från barndomen som gör sig påminda i relationen till flickvännen och andra.
PM: utvecklas känslomässigt, ta vara på tiden, ändra egna beteendemönster, ej styras för
        mycket av andra människor, bli det jag vill bli, vara nöjd när jag ska dö.

Som framgår av redovisningen hänger behandlingsmålen och utvecklingsmålen vid inter-
vjuerna ofta nära samman. Detta kan göra, att det ibland är svårt att även teoretiskt skilja dem
åt. Allmänt kan man säga, att det är lättare att skilja dem åt om behandlingsmålet är konkret
och klart avgränsat. Att teoretiskt skilja de personliga och överpersonliga utvecklingsmålen åt
visade sig omöjligt i fem fall, där det gällde att ”bli kärleksfull”, ”bli en god människa”,
önskan om ”frid och harmoni” och ”leva sitt liv på ett bra sätt”. Som jag ser det, beror detta
på att religiösa/kristna människor samtidigt kan ha ”två värderingsperspektiv” som samman-
faller, nämligen i förhållande till människor och i förhållande till Gud. Utifrån exemplet ”bli
kärleksfull” kan man säga, att kärlek till människor liknar och hänger ihop med kärleken till
Gud och omvänt. Detta kan samtidigt vara ett exempel på ett engagemang i ett universellt



värderingssystem i Kernbergs mening. Hos de informanter där detta dubbla perspektiv finns,
verkar det vara förbundet även med ett större trossystem.

Om behandlingsmålet och utvecklingsmålet hänger ihop på så sätt, att utvecklingsmålet
enbart innefattar att ”bli av med problemet” kan man ifrågasätta om utvecklingsmålet har så
mycket gemensamt med Tichos karaktäristik av livsmål som en förmåga att upptäcka sina
utvecklingsmöjligheter. För att kunna avgöra om ett utvecklingsmål är något mera än att bli
av med problemet (något mera än att nå behandlingsmålet) ger en enstaka forskningsintervju
ibland inte tillräckligt underlag. För detta krävs då  upprepade intervjuer eller att man på
något annat sätt kan följa terapiprocessen.

Slutsatser

Den kvalitativa fallstudien svarar på frågor som ”På vilket sätt?” och ”Varför?”. Med tanke på
att jag i diskussionen av teserna i den induktiva teorin även knyter an till tidigare studier och
psykoanalytisk teoribildning inom de aktuella områdena kan jag få ytterligare stöd för de
hermeneutiska tolkningarna.

Min övergripande fråga till fallstudiernas samlade resultat var följande: På vilket sätt och
varför kan (1) objektrelationerna, (2) de existentiella/religiösa orienteringarna respektive (3)
de psykiska problemen och behandlings- och livsmålen antas spela roll för förståelsen av
skälen till att de åtta personerna söker psykoterapi och de mål som de hoppas på att uppnå
med denna?

Slutsatserna blev följande:
1. Objektrelationernas inflytande framstår som direkt i flera personers berättelser, när det

gäller såväl skälen till att söka psykoterapi som målen för denna. Berättelserna handlar
om längtan efter att bli friare i förhållande till inre och yttre krav (främst faderns
förväntningar), önskan om att mogna i relationen till fadern, följder av hårda
bestraffningar i barndomen, oklara relationer till föräldrarna och problem i
relationerna till föräldrarna under uppväxten.

2. Flera personer berättar i samband med sina tidiga minnen om föräldrars avvisanden,
separationer från föräldrarna, föräldrarnas bristande empati och upplevelsen av att inte
bli ”sedda” och respekterade av föräldrarna. Det går inte att avgöra om dessa
upplevelser har direkt eller indirekt inverkan på personernas beslut att söka terapi.

3. Personernas upplevelse av sig själva framstår i flera personers berättelser som direkta
och tydliga orsaker till att de söker psykoterapi och vad de hoppas på att uppnå med
denna. Upplevelserna handlar främst om motstridiga drag och egenskaper liksom brist
på känslor eller svårigheter att kontrollera sådana. Personernas självupplevelse och
den därmed sammanhängande egna ansvarigheten kan antas vara det viktigaste skälet
över huvud taget till att de söker psykoterapi och deras målbeskrivningar för denna.

4. Existentiella teman, i samband med intervjuerna och de projektiva metoderna, framgår
i flera personers svar och rapporter men inte på det tydliga sätt som kunde förväntas
utifrån tidigare studier och mina teorianknytningar. En del associationer till de
ofullbordade meningarna och ännu troligare rapporterna vid den subliminala
stimuleringen med kyrkogårdsbilden (med gravstenen) kan lättast förstås som



försvarsmanövrer inom ett kontinuum från förnekande (ser ej gravstenen) till
rationaliseringar (”positiva” rapporter och associationer). De mera precisa
tolkningarna av rapporterna vid kyrkogårdsbilden måste betraktas som osäkra.

5. För gruppen som helhet tycks det föreligga ett ”intrinsikalt underskott” (i tron som
trygghetsskapande faktor), när det gäller den religiösa orienteringen. Detta underskott
kan antas ha ett samband med former av en ”tung”, ”villkorad” eller krävande tro. I
några fall tycks denna mera direkt ha påverkat beslutet att söka psykoterapi och det
som personerna önskar uppnå med behandlingen.

6. Även om flera personer berättar om hur deras tro intensifieras när de ”mår psykiskt
dåligt”, framkommer det hos dessa eller för gruppen som helhet ingen form av
utpräglad extrinsikal religiös orientering som skulle kunna ha ett samband med en typ
av hjälpsökande inställning som eventuellt också skulle kunna leda till sökande av
psykoterapi.

7. Utifrån den goda överensstämmelsen mellan de åtta personernas upplevelsevärld och
livssituation och deras beskrivningar av sina psykiska problem och mål för
behandlingen kan deras skäl att söka psykoterapi och mål för denna övergripande
sammanfattas som gällande: ångest inför att något oväntat och svårt skall inträffa i
arbetet, längtan efter ”lätthet” och frihet i livet, dödsrädsla, önskan att nå en personlig
mognad, nå kontakt med sina känslor, mera självförtroende, sökande efter tydlighet
och att komma underfund om sig själv och i relation till andra människor.

8. Det finns en tydlig tendens till att personer som söker psykoterapi kort tid efter det att
de har avslutat den tidigare terapin formulerar mycket omfattande problem och vida
målsättningar för den nya behandlingen.

9. Personerna som söker psykoterapi kort tid efter det att de har avslutat den tidigare
terapin anger som speciella skäl till detta: behöver befästa den uppnådda kontakten
med sina känslor, missnöje med den avslutande delen av den tidigare terapin, önskan
att inte behöva gå omkring och vara rädd för döden samt självmordstankar och längtan
efter ”lätthet” och frihet i livet.

10. Det finns en tydlig tendens till att personer som söker psykoterapi första gången eller
lång tid efter den föregående terapin formulerar mera konkreta problem och
avgränsade målsättningar för den nya behandlingen än personer som nyligt avslutade
den föregående terapin.

11.  Teoretiskt är det möjligt att göra en indelning av målen för psykoterapierna i
behandlingsmål respektive livsmål. Den nära kopplingen mellan behandlingsmålen
och ”utvecklingsmålen” samt intervjumaterialets karaktär av ”punktuell” information
(intervju vid enbart ett tillfälle) gör att det i praktiken ibland är omöjligt att avgöra om
målsättningarna uttrycker enbart mål i betydelsen ”bli av med problemen” eller
livsmål i vidare mening (exempelvis nå ”det sanna självet”).

12. En indelning av livsmålen i ”personliga utvecklingsmål” respektive ”överpersonliga
utvecklingsmål” tycks vara möjlig i många fall men inte i samtliga. Det senare beror
på att personerna tycks ha två slag av perspektiv och/eller engagemang (”inför
människor” respektive ”inför Gud”), som sammanfaller.



13. De psykiska problemen och målen för psykoterapin har genomgående ett direkt
inflytande på personernas beslut att söka psykoterapi.

Mina reflektioner kring utvecklingen av kunskap inom den egna studien och
några forskningfrågor som det vore intressant att gå vidare med

Utöver att om möjligt nå fram till ny och värdefull kunskap var det speciellt tre ambitioner
som jag hade när jag började planeringen av denna studie av en grupp psykoterapisökande
människor: att i kunskapssökandet vara nära den psykoterapeutiska verkligheten, att träna mig
i att lyssna till patienternas berättelser om sina skäl att söka psykoterapi och att därvid även
vara öppen för de psykoterapisökande personernas frågor och problem av existentiellt och
religiöst slag.

När jag hade arbetet en tid som psykoterapeut vid den psykoterapimottagning, där jag senare
genomförde undersökningen, och jag hade gjort detta med min inriktning på ett mera aktivt
lyssnande till det som patienterna berättade i samband med att de sökte psykoterapi, ledde
detta i sin tur till två slag av frågor. Den ena frågan var varför så få av mina patienter tog upp
existentiella och religiösa problem och målsättningar. Den andra frågan var närmast riktad till
mig själv och gällde om jag inte ”hörde” eller ”inbjöd” patienterna att ta upp sådana teman.
Dessa frågor ledde vidare fram till en önskan att påbörja forskning i ämnet och så småningom
även fram till formulerandet av forskningsfrågan. Även om denna skulle vara öppen, måste
den, som jag såg det, ha en avgränsning till ”bakgrundsfaktorerna” objektrelationer,
existentiella/religiösa orienteringar samt psykiska problem och målsättningar för
behandlingen. Jag insåg, att forskningsfrågan var mycket omfattande och inte kunde ”lösas”
med en undersökning. Det som jag tänkte mig var dock, att jag skulle kunna påbörja ett
studium som så småningom skulle kunna leda fram till ny kunskap.

Vid den aktuella tidpunkten hade jag många år av psykologiska och psykoterapeutiska studier
bakom mig. Jag hade också en längre tid arbetat med de undersökningar som ledde fram till
licentiatavhandlingen i religionspsykologi. Jag hade också gått i flera former av
”utbildningspsykoterapi/egenterapi”. Jag förstod att min förförståelse, eller för att anknyta till
Malterud, min ”ryggsäck” innehöll många vad jag vill kalla tysta hypoteser kring olika
fenomen och företeelser inom undersökningsområdet. Vid en tillbakablick tror jag dock, att
jag kunde planera studien, välja metoder och genomföra datainsamlingen på ett någorlunda
öppet sätt.

Brister i min strävan mot öppenhet och förutsättningslöshet blev däremot tydliga för mig, när
jag på nytt läste och reflekterade omkring analysen och tolkningen av den första fallstudien
(den fjärde artikeln, avhandlingsdel II). Det blev tydligt för mig, att jag måste fortsätta
analysen av intervjumaterialet på ett sätt som var mindre teoripräglat (bl a utan
”arbetshypoteser”) än vad som var fallet för analysen av den nämnda fallstudien. I detta läge
prövade och valde jag att använda mig av en innehållsanalys enligt analytisk induktiv modell.
Jag fann att denna metod kunde hjälpa mig att dels se mera av min egen förförståelse och dels
möjliggöra en ny ”närhet” till det empiriska materialet. Jag kunde alltså på så sätt komma
närmare en förståelse av de upplevelser och den livssituation som de psykoterapisökande
personerna berättade om och som jag, i enlighet med den grundläggande forskningsfrågan,
ville nå i mitt studium av skälen till att de sökte psykoterapi. I detta läge gjorde jag också en
förnyad analys av den första fallstudien. Resultatet av denna blev delvis annorlunda i o m att



fokus försköts i riktning mot skälen för intervjupersonens sökande av psykoterapi. Och
framför allt kom för hela gruppen psykoterapisökande analysen och tolkningen av deras
material att bli mindre teoretiserande och närmare deras egna berättelser.

Användningen av den analytisk induktiva metoden ledde fram till tolv teser som
huvudresultat. När jag hade formulerat dessa, tyckte jag att de psykoterapisökande
personernas upplevelser och livssituation framträdde på ett bra sätt. Däremot var inte
resultatet så tydligt relaterat till skälen till att de sökte psykoterapi och de mål för
behandlingen som de hade berättat om. Den följande diskussionen av de induktiva teserna
med hjälp av tidigare forskning, teorianknytningar och resultaten från de projektiva och
kvantitativa metoderna förbättrade situationen en del men inte tillräckligt. Jag gick därför
vidare och ställde frågan om objektrelationernas, de existentiella/religiösa orienteringarnas
samt de psykiska problemens och behandlings- och livsmålens roll för förståelsen av varför
personerna sökte psykoterapi och anledningarna till att de formulerade sina mål som de
gjorde. Svaret på denna fråga formulerade jag som tretton slutsatser och de gav, tillsammans
med den induktiva teorin, en sammanfattning av avhandlingsarbetets huvudresultat.

Jag vill också kommentera innehållet i slutsats tre, nämligen att personernas självupplevelse
och den därmed sammanhängande egna ansvarigheten kan antas vara det viktigaste skälet
över huvud taget till att de söker psykoterapi och deras målsättningar för denna. Personernas
självupplevelse nämnde jag inte bland ”bakgrundsfaktorerna” i samband med
forskningsfrågan. Däremot fanns självupplevelsen med som en självklar pendang till
begreppet objektrelationer. Frågan om självbeskrivningen/självupplevelsen och förändringar i
denna fanns med på ett direkt sätt i intervjuguiden, och för samtliga personer identifierade jag
begreppskategorier som gällde självupplevelse/beskrivning av sig själv. På olika sätt fanns
också frågan om självbeskrivning med i samband med de projektiva och kvantitativa
metoderna. När jag nu ser självupplevelsens/självbeskrivningens stora betydelse för resultatet,
säger jag mig att det naturligtvis hade varit bättre om jag hade tagit med självupplevelsen som
ett eget begrepp bland de s k bakgrundsfaktorerna vid formulerandet av forskningsfrågan.

Som avslutning på reflektionerna kring kunskapsutvecklingen vill jag nämna, att intervjuerna
och testningarna kunde genomföras utan att några egentliga svårigheter uppstod. Senare, vid
kontrollen av audiobanden, visade det sig att inspelningen inte alls hade fungerat vid en
intervju och testning. I samband med utskrifterna av banden hade jag också vid flera
intervjuer problem med hörbarheten.

Avslutningsvis vill jag nämna några frågor, som jag utifrån avhandlingsresultaten blev eller
fortfarande är nyfiken på att gå vidare med i forskningssammanhang och olika former av
erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Ett huvudresultat i studien av de psykoterapisökande var självbeskrivningen/självupplevelsens
roll för beslutet att söka sig vidare i livet med hjälp av psykoterapi. Detta resultat kunde också
tolkas som nära relaterat till frågor kring den egna ansvarigheten. Dessa resultat kan sägas
harmoniera väl med psykoterapeuters erfarenhet att resultatet av en psykoterapi i hög grad är
beroende av hur mycket psykoterapipatienten ”satsar på sin terapi”. Frågan kan och bör dock
ställas om upplevelsen av den egna ansvarigheten enbart är av godo. I terapier visar det sig –
enligt min erfarenhet – inte så sällan att det också finns en ”negativ” (alltför stark eller
neurotisk) ansvarighet. Det vore intressant att veta mera kring ”positiv och negativ
ansvarighet” i samband med psykoterapi.



En annan fråga som det vore intressant att gå vidare med gäller försöken att dela in
psykoterapins målsättningar i behandlingsmål respektive livsmål. Min undersökning visar, att
frågan är komplicerad och kräver tillgång till omfattande och i tiden utsträckt information från
psykoterapipatienten. Jag anser fortfarande att sådana frågor kan och bör ställas i början av en
terapi, men jag anser också att alla ”svar” bör ses som preliminära och att det är viktigt att ha
en beredskap för att de i hög grad kan förändras under terapins gång. En fråga i
sammanhanget är också, om terapeuters i och för sig naturliga önskemål att patienterna ska
bättre beskriva och ”precisera” sina önskemål med terapin, i synnerhet på ett tidigt stadium i
behandlingen, utestänger livsmålen från patienternas berättelser.

Mina resultat kring betydelsen av existentiella/religiösa orienteringar och engagemang i
samband med sökandet av psykoterapi fann jag vara svårtolkade (inflytandet framstod ibland
som direkt och ibland som indirekt). Den betydligt större frågan om dessa orienteringars och
engagemangs betydelse för arbetet i och resultat av psykoterapier är väl den naturliga
fortsättningen på min frågeställning. Här krävs många nya och fördjupade studier. En delfråga
i sammanhanget är, om man som patient har nytta av att välja psykoterapeut eller t o m
psykoterapimottagning utifrån sitt eget engagemang i existentiella och religiösa frågor. En
kanske självklar slutsats av min studie (utifrån ändamålsurvalet) är, att människor finner det
viktigt och meningsfullt att berätta om sina engagemang även i existentiella och religiösa
frågor om de blir tillfrågade.

Frågor till patienter kring självupplevelse, ansvarighet, livsmål och existentiella/religiösa
orienteringar ställer i sin tur frågor till oss som ”hjälpare”. Var står vi själva i dessa och
liknande frågor? Om vi frågar våra patienter, är det väl enbart naturligt att de också frågar oss.
Vad och hur vi svarar kan – som jag ser det – läggas inte enbart terapeutiska eller pragmatiska
aspekter på utan även etiska och moraliska. Det ligger nära till hands att plädera för
terapeuters självreflektion. Denna bör då inte enbart gälla vilka frågor som jag ”utestänger” i
mina terapier utan också vilka ”svar” jag lämnar. Frågan om vilka svar vi som hjälpare ger
blir inte enklare – inte heller att utforska – av den ökande kunskapen om att en stor del av
kommunikationen i terapirummet och liknande situationer sker på en ”implicit” eller
omedveten nivå.

Sammanfattning

I fokus för denna avhandling är en grupp människor som söker psykoterapi.  De har sökt sig
till och påbörjat en individuell psykoterapeutisk behandling vid en psykoterapimottagning
som utgår från psykodynamiska syn- och arbetssätt och bygger på en kristen människosyn.
Efter förfrågan från sina respektive psykoterapeuter har personerna själva frivilligt valt att
delta i en undersökning, som inriktar sig på ”religiösa/kristna” människor, och de har fått veta
att dessa bestämningar kan tolkas i vid mening. Jag har intervjuat och testat dem. Det
empiriska materialet till denna avhandling härrör alltså från detta viktiga skede i deras liv.

Den vetenskapliga undersökningen har genomförts åtskild från och oberoende av
informanternas psykoterapi. Däremot har jag strävat efter att ge undersökningssituationen en
karaktär som liknar de vanliga inledande samtalen med patienter som söker psykoterapi. Min
strävan har då bl a varit att den psykoterapisökande så fritt som möjligt skulle kunna berätta
om sig själv, sina upplevelser och sin livssituation med anknytning till hennes/hans strävan att
komma vidare i livet med hjälp av psykoterapi.



Inför mötet med personerna i denna komplexa situation hade jag formulerat forskningsfrågan,
planerat studien och valt datainsamlingsmetoderna med tanke på tre hypotetiska områden av
”bakgrundsfaktorer” till deras beslut att söka psykoterapi och deras förhoppningar med
behandlingen. Dessa områden gällde personernas objektrelationer, existentiella/religiösa
orienteringar samt psykiska problem och mål för terapin. I ett inledande avsnitt, kallat
”avhandlingens problemområde”, berör jag översiktligt de nämnda områdena med betoning
på innebörden av termer som existentiella frågor och religiositet. Jag relaterar där också
avhandlingens problemområde till aktuella tendenser inom modern psykoterapilitteratur kring
betydelsen av bedömning av patienternas problematik före påbörjandet av behandlingen.
Denna bedömning bör också omfatta en ”religiös diagnostik” liksom försök att skilja mellan
behandlingsmål och livsmål i samband med psykoterapi.

Avhandlingsdel I utgörs av en utförligare genomgång av begrepp, teorianknytningar och
tidigare studier inom de aktuella områdena objektrelationer, existentiella/religiösa
orienteringar samt psykiska problem och mål för psykoterapin. När det gäller förståelsen av
individernas relationer till anhöriga och andra viktiga personer har jag knutit an till ett
psykoanalytiskt objektrelationsteoretiskt tänkande. Det gäller även tillämpningen av detta
tänkande på en ”religiös relation”, nämligen den enskilde individens relation till den s k
gudsrepresentationen. Denna liksom relationer till människor kan i sin tur antas vara mer eller
mindre medvetet upplevda av individen.

I avsnittet om existentiella/religiösa orienteringar knyter jag först an till existensanalytiska
tankegångar om tillfredsställelse och mening i livet och om döden som existentiellt problem.
De religiösa orienteringarna presenteras utifrån religionspsykologisk forskning kring
drivkrafterna bakom olika slag av religiöst engagemang och som har gett resultat som även
har visat sig ha samband med frågor kring mental hälsa – mental ohälsa.

I det tredje avsnittet om människors sökande av psykoterapi tar jag min utgångspunkt i
bestämningar av begrepp som psykiska/psykologiska problem, psykisk störning och psykisk
smärta. Därefter refererar jag svensk forskning kring psykoterapisökandes privata teorier om
patogenes och kur. Som bakgrund till diskussionen kring indelningen i behandlingsmål och
livsmål i samband med psykoterapeutiska behandlingar knyter jag också an till begreppen
livsåskådning, livsproblem och existentiella frågor. Avhandlingsdel I avslutas med
sammanfattningar av två religionspsykologiska studier av västerbottnisk fromhet, av vilka den
ena har gett mig referensgruppsmaterial för min egen undersökning.

Avhandlingsdel II om metodutveckling redovisar mina egna metodprövningar av kvantitativa
och kvalitativa metoder, som jag sedan använder i samband med studien av de
psykoterapisökande personerna. Utprövningarna av metoderna har jag publicerat i fyra
tidskriftsartiklar och i form av en licentiatavhandling i religionspsykologi. Studierna har också
till vissa delar fungerat som provundersökningar, speciellt inför valet av
datainsamlingsmetoder och utformningen av intervjuguiden. I licentiatavhandlingen ingår en
studie av en grupp kristna i Skellefteåbygden. Denna har gett mig tillgång till ytterligare
referensgruppsmaterial, när det gäller de kvantitativa metoderna.

Avhandlingsdel III utgör avhandlingens huvuddel. I denna redovisas min studie av de
psykoterapisökande personerna, i form av åtta intensiva fallstudier. Undersökningens
forskningsfråga var följande: Med de psykiska problem, den sociala bakgrund, de tidiga
relationer, de existentiella/religiösa orienteringar och de livsmål som de psykoterapisökande
har, hur kan man förstå de upplevelser och den livssituation som gör att de finner det



nödvändigt och betydelsefullt att söka psykoterapi och att de hoppas på att uppnå de mål som
de nämner? Designen för fallstudierna var av både inom- och mellan-gruppstyp.

Planerna i syfte att besvara forskningsfrågan omfattade följande fyra moment: 1) Att med
hjälp av varierade och omfattande data nå en förståelse av personernas upplevelser och
livssituation. Förståelsen av dessa skall utgå från kunskaper främst om personernas
psykologiska/psykiska problem, objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar samt
behandlings- och livsmål, 2) Att jämföra var och en av de psykoterapisökande personernas
resultat dels med hela gruppen psykoterapisökande och dels i tillämpliga delar med resultat
från tre referensgrupper av personer, som inte har sökt psykoterapi, 3) Att med användning av
analytisk induktiv metod formulera en induktiv teori kring den livsvärld och livssituation som
leder till att personerna söker psykoterapi och att de har förväntningar på att de skall få hjälp
genom psykoterapin, 4) Att med användning av psykiatrisk/psykologisk,
psykoanalytisk/existensanalytisk och religionspsykologisk teoribildning och därmed vunna
resultat reflektera kring mönster och mera tydliga tendenser i materialet (den induktiva teorin)
för att genom motstridiga och varandra liknande resultat nå ytterligare kunskap om skälen till
att personerna söker psykoterapi och att de hoppas på att uppnå förbättringar med denna.

Som bakgrund till resultaten från de psykoterapisökande personerna gör jag en kortare
summering av beskrivningar av den kulturella, existentiella och religiösa kontext som mina
informanter kan antas vara mer eller mindre påverkade av och ha att förhålla sig till. Det
gäller dels den kontext av västerbottnisk fromhet, som representeras av mina två
jämförelsegrupper med personer som inte har sökt psykoterapi: en grupp av personer från
Skellefteå- respektive Umeå-området, omfattande sammanlagt 136 personer, och en mindre
grupp från Umeåområdet, omfattande 14 personer. I framställningen görs också ett försök, om
än kortfattat, att utifrån nya religionssociologiska studier ange några drag hos den
existentiella/religiösa kontexten i ett modernistiskt Sverige på väg mot och inne i
postmodernistiska förhållningssätt.

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av det hermeneutiska synsätt som jag anlägger vid
den kvalitativa analysen av intervjuerna med var och en av de psykoterapisökande personerna.
Centralt i detta är att nå en förståelse av individers livsvärld, som är den mening som
individer knyter till sig själva och sin livssituation. Ett centralt begrepp vid sidan av livsvärld
och förståelse är termen tolkning, som innefattar det sätt på vilket man når och rättfärdigar sin
förståelse av individers livsvärld. Eftersom begreppen tolkning och förståelse kan ha flera
betydelser, ansluter jag mig till språkbruket att tala om tolkning som processen fram till
förståelsen av individens livsvärld medan förståelsen utgör resultatet av denna process. I detta
sammanhang anknyter jag också till en viktig diskussion kring hur en hermeneutisk teori kan
visas vara ”sann” och ”rättfärdigad” och beskriver det tillägg av psykologiska och metodiska
aspekter som sammanfattas i den s k hermeneutiska cirkeln eller en s k förståelsens spiral.
Denna betecknar en process hos individen/forskaren av förförståelse, helhetsuppfattning, ny
information som förändrar helhetsuppfattningen, ny helhetsuppfattning o s v.

Vid valet av mera tydliga och handfasta regler för genomförandet av min undersökning med
en planerings-, en insamlings- och en analysfas har jag anslutit mig till metoden analytisk
induktion. Denna innebär i korthet att man i textmassan söker efter meningsbärande begrepp
och för samman dessa i kategorier som handlar om samma sak. För en viss individ väljer man
sedan ut en huvudkategori, som är den viktigaste för denne och som de övriga
begreppskategorierna skall stå i samband med. Det sista momentet i analysen enligt analytisk
induktion består i den tolkning av kategorierna som är tänkt att resultera i en induktiv teori.



I denna del av metodavsnittet refererar jag också en diskussion kring möjligheten av att
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i en och samma studie. Ett annat avsnitt gäller
frågan om vad som utmärker fallstudien som forskningsmetod med dess karaktär av att vara
partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Dessa frågor blir speciellt viktiga för min
undersökning, eftersom jag med en fallstudie avser en viss person och med tanke på att jag i
de åtta fallstudierna använder mig av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Ett centralt avsnitt i metodkapitlet innehåller en redovisning av den konkreta utformningen av
de instrument för datainsamlingen som jag använder i min undersökning. Metoderna är
följande: en ”semi-strukturerad” och ”fri” intervju (avseende religiösa och existentiella frågor,
relationer till viktiga personer i ens liv och den egna självupplevelsen samt skälen till att söka
psykoterapi och vad de hoppas på att uppnå med behandlingen), en projektiv bild
(kyrkogårdsbild med två personer framför en gravsten), PIL-testets ofullbordade meningar
och skalor (avseende tillfredsställelse, mening och måluppfyllelse i tillvaron), en Likertskala
(avseende religiös/kristen tro och religiöst/kristet engagemang), en semantisk differential
(avseende den symboliska innebörden av orden Moder, Fader och GUD) samt
bakgrundsfrågor (gällande ålder, kön, civilstånd, yrke, utbildning, bostad och hushållets
sammanlagda inkomst).

Metodavsnittet avslutas med ett omnämnande av gången vid etikprövningen av min
undersökning samt en längre redogörelse för det konkreta genomförandet av denna.

Resultatredovisningen är uppdelad i tre avsnitt beroende på deras olika karaktär, som i sin tur
sammanhänger med de olika typerna av datainsamlingsmetoder. Det första avsnittet gäller
huvudresultatet, intervjuerna med mina informanter A - H ordnade som åtta sammanhållna
fallbeskrivningar/fallanalyser. Ursprungsmaterialet föreligger i form audioband, vilka jag har
skrivit ut. På grund av att det utskrivna materialet är mycket omfattande och av sekretesskäl
har jag redovisat materialet i form av längre fallbeskrivningar, som återfinns som bilaga 6.
Analysen av varje enskild fallbeskrivning följs av en sammanfattning, där det tydligare
framgår vilka begreppskategorier som jag kommer fram till och vilka begrepp som jag hänför
till en viss kategori. Det har framstått som mycket viktigt för mig att i ett första skede utföra
och redovisa fallbeskrivningarna/fallanalyserna oberoende av varandra för att bevara deras
karaktär av intensiva fallstudier.

Tolkningsarbetet av överensstämmelsen mellan de mest framträdande begreppen i
informanternas upplevelsevärld (huvudkategorierna) och begreppskategorierna för var och en
av de åtta informanterna liksom för hela gruppen informanter gav underlag för en preliminär
induktiv teori. Efter en inledande tes rörande möjligheten av att föra samman
huvudkategorierna i fyra undergrupper formulerar de följande elva teserna en
överensstämmelse eller samband mellan huvudkategorierna och informanternas beskrivningar
av sina objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar samt skälen till att de söker
psykoterapi och målen för denna. Bland teserna kan nämnas följande innehåll.

När det gällde objektrelationerna, framkom det en god överensstämmelse mellan problem och
önskemål om förändringar, som nämndes inom huvudkategorierna, och problem och
påfrestningar inom begreppskategorin relationer till föräldrarna. Vidare tycktes det
religiösa/kristna inflytandet från föräldrar och närstående snarare ha försvårat än underlättat
för informanterna att nå en lösning av de problem och önskemål som nämndes inom
huvudkategorierna.



Angående de till objektrelationerna nära knutna begreppen självupplevelse/självbeskrivning
framkom två viktiga resultat. Dessa bestod i att de motstridiga drag hos sig själva respektive
den brist på känslor eller svårigheter att kontrollera sådana som flera informanter berättade
om kunde antas vara skäl till många av de problem respektive svårigheter att nå de mål som
nämndes inom ramen för huvudkategorin.

Vad det gällde de religiösa orienteringarna tycktes vissa former av tro snarare ha försvårat än
underlättat för informanterna i fråga att nå en lösning av de problem och önskemål som
nämndes inom huvudkategorierna. Något liknande tycktes gälla för vissa informanters
motsägelsefulla beskrivningar av sina Gudsupplevelser.

När det gällde skälen till att informanterna sökte psykoterapi och de mål som de ville uppnå
med behandlingen, förelåg det en god överensstämmelse mellan dessa och en stor del av
begreppen inom huvudkategorierna. Det tycktes vara en tendens till skillnad mellan å ena
sidan personer som för första gången eller efter lång tid sökte terapi och å andra sidan
personer som nyligt avslutat sin första terapi i deras beskrivningar av sina skäl för och mål
med terapin. Skillnaden bestod i att de förras upplevelsevärld liksom deras skäl och mål för
psykoterapi var mera konkreta och avgränsade än de senares.

Resultatredovisningens andra avsnitt gällde den projektiva bilden och de ofullbordade
meningarna i PIL-testet. Avsikten med de två testen var att om möjligt fånga in mera av
”omedvetna” reaktioner hos de psykoterapisökande än vad intervjuerna förmådde. I båda
fallen har jag redovisat tolkningarna av resultaten individuellt för informanterna A – H. I
samband med den projektiva bilden försökte jag även få fram ”objektiva” mått för de
psykoterapisökande. Dessa jämförde jag med motsvarande resultat för en liten grupp av
personer (14 individer), som inte hade sökt psykoterapi.

Med hänsyn till att den projektiva bilden inte har genomgått några validitets- och
reliabilitetsprövningar, tolkade jag reaktionerna på denna (teckningar och verbala rapporter) i
ljuset av intervjumaterialet. Bland resultaten kan nämnas, att den projektiva bilden tycktes
kunna väcka reaktioner hos de psykoterapisökande vilka kunde tolkas som tecken på såväl
försvarsmanövrer som former av objektrelaterande. Vidare tycktes bilden kunna påvisa
problem och reaktioner hos de psykoterapisökande som var av psykiskt allvarligare art än vad
som framgick av intervjuerna. Vid tolkningen av associationerna till de ofullbordade
meningarna hade jag inte heller tillgång till någon form av tolkningsmanual. En skillnad
mellan associationerna till de ofullbordade meningarna och intervjusvaren tycktes dock vara,
att det vid de förra förelåg fler beskrivningar av vad som kan kallas personernas livsmål.

Resultatredovisningens tredje avsnitt gällde de kvantitativa metoderna. Resultaten från de åtta
psykoterapisökande personerna redovisades individuellt men genomgående med hjälp av
profildiagram, som visade personernas värden i förhållande till två större referensgruppers
medelvärden i samma testinstrument. Dessa referensgrupper bestod dels av 136 kristna
personer från Skellefteå- och Umeåtrakten och dels av 225 personer anställda inom Svenska
kyrkan, vilka inte hade sökt psykoterapi.

Resultaten i PIL-testet visade, att de flesta av de psykoterapisökande personerna erhöll värden
under jämförelsegruppens medelvärde i de tre faktorerna Tillfredsställelse, Mening och
Måluppfyllelse i tillvaron. De flesta av dessa hade det lägsta värdet i den förstnämnda faktorn.



I Likertskalan erhöll flertalet av de psykoterapisökande värden i de s k trosfaktorerna Tro och
Speciell intrinsikal skala under jämförelsegruppens medelvärde. Detsamma gällde för faktorn
Tillväxt och i ännu högre grad för faktorn Församlingsengagemang. I de s k behovspräglade
faktorerna Extrinsikal: nödsituation och Extrinsikal: social situation låg flertalet av personerna
under medelvärdet och i faktorn Extrinsikal: inkonsekvens över medelvärdet. I faktorn
Kunskap låg gruppen som helhet över medelvärdet. I faktorn Sökande slutligen låg flertalet av
personerna över medelvärdet och hälften av dessa på ett tydligt sätt. Sammanfattningsvis kan
man säga att gruppen psykoterapisökande präglades i låg grad av intrinsikal religiositet och i
hög grad av sökande-religiositet.

I den semantiska differentialen slutligen förelåg en något större överensstämmelse mellan
skattningarna av orden Moder och GUD än för orden Fader och GUD. Vid de tre orden fick
ordet Moder den mest positiva skattningen tätt följt av Fader och GUD.

Efter resultatredovisningen gör jag en återblick på forskningsprocessen och konstaterar att det
första steget i försöken att besvara forskningsfrågan var att utifrån intervjuerna och en
analytisk-induktiv tolkningsmetod komma fram till en preliminär induktiv teori som svar på
den ställda frågan. Vidare att det andra steget var att med hjälp av projektiva och kvantitativa
metoder nå ytterligare svar på frågan. I detta ingick också att anställa jämförelser mellan mina
informanters resultat och tre referensgruppers resultat i samma test och psykologiska skalor.

Det tredje steget i försöken att besvara forskningsfrågan var att diskutera och problematisera
teserna i den induktiva teorin med hjälp av tidigare forskning och teorianknytningar
(redovisade i avhandlingsdel I) liksom med resultat från de projektiva och kvantitativa
metoderna i min studie av de psykoterapisökande personerna. Mot bakgrund av fallstudiens
förmåga att besvara forskningsfrågor av typen ”På vilket sätt?” och ”Varför?” ställde jag efter
diskussionen av teserna i den induktiva teorin en fråga till fallstudiernas samlade resultat. Den
sammanfattande frågan gällde: Vilken roll tycks (1) objektrelationerna, (2) de
existentiella/religiösa orienteringarna respektive (3) de psykiska problemen och behandlings-
och livsmålen spela när man försöker att förstå skälen till att de åtta personerna söker
psykoterapi och de mål som de hoppas på att uppnå med denna? Svaret på frågan
formulerade jag i tretton slutsatser. Dessa, tillsammans med den induktiva teorin, utgör
avhandlingens huvudresultat.

Slutsatserna var följande:
1. Objektrelationernas inflytande framstår som direkt i flera personers berättelser, när

det gäller såväl skälen till att söka psykoterapi som målen för denna. Berättelserna
handlar om längtan efter att bli friare i förhållande till inre och yttre krav (främst
faderns förväntningar), önskan om att mogna i relationen till fadern, följder av hårda
bestraffningar i barndomen, oklara relationer till föräldrarna och problem i
relationerna till föräldrarna under uppväxten.

2. Flera personer berättar i samband med sina tidiga minnen om föräldrars avvisanden,
separationer från föräldrarna, föräldrarnas bristande empati och upplevelsen av att
inte bli ”sedda” och respekterade av föräldrarna. Det går inte att avgöra om dessa
upplevelser har direkt eller indirekt inverkan på personernas beslut att söka terapi.

3. Personernas upplevelse av sig själva framstår i flera personers berättelser som direkta
och tydliga orsaker till att de söker psykoterapi och vad de hoppas på att uppnå med



denna. Upplevelserna handlar främst om motstridiga drag och egenskaper liksom
brist på känslor eller svårigheter att kontrollera sådana. Personernas självupplevelse
och den därmed sammanhängande egna ansvarigheten kan antas vara det viktigaste
skälet över huvud taget till att de söker psykoterapi och deras målbeskrivningar för
denna.

4 .  Existentiella teman, i samband med intervjuerna och de projektiva metoderna,
framgår i flera personers svar och rapporter men inte på det tydliga sätt som kunde
förväntas utifrån tidigare studier och mina teorianknytningar. En del associationer till
de ofullbordade meningarna och ännu troligare rapporterna vid den subliminala
stimuleringen med kyrkogårdsbilden (med gravstenen) kan lättast förstås som
försvarsmanövrer inom ett kontinuum från förnekande (ser ej gravstenen) till
rationaliseringar (”positiva” rapporter och associationer). De mera precisa
tolkningarna av rapporterna vid kyrkogårdsbilden måste betraktas som osäkra.

5. För gruppen som helhet tycks det föreligga ett ”intrinsikalt underskott” (i tron som
trygghetsskapande faktor), när det gäller den religiösa orienteringen. Detta
underskott kan antas ha ett samband med former av en ”tung”, ”villkorad” eller
krävande tro. I några fall tycks denna mera direkt ha påverkat beslutet att söka
psykoterapi och det som personerna önskar uppnå med behandlingen.

6. Även om flera personer berättar om hur deras tro intensifieras när de ”mår psykiskt
dåligt”, framkommer det hos dessa eller för gruppen som helhet ingen form av
utpräglad extrinsikal religiös orientering som skulle kunna ha ett samband med en
typ av hjälpsökande inställning som eventuellt också skulle kunna leda till sökande
av psykoterapi.

7. Utifrån den goda överensstämmelsen mellan de åtta personernas upplevelsevärld och
livssituation och deras beskrivningar av sina psykiska problem och mål för
behandlingen kan deras skäl att söka psykoterapi och mål för denna övergripande
sammanfattas som gällande: ångest inför att något oväntat och svårt skall inträffa i
arbetet, längtan efter ”lätthet” och frihet i livet, dödsrädsla, önskan att nå en personlig
mognad, nå kontakt med sina känslor, mera självförtroende, sökande efter tydlighet
och att komma underfund om sig själv och i relation till andra människor.

8. Det finns en tydlig tendens till att personer som söker psykoterapi kort tid efter det
att de har avslutat den tidigare terapin formulerar mycket omfattande problem och
vida målsättningar för den nya behandlingen.

9. Personerna som söker psykoterapi kort tid efter det att de har avslutat den tidigare
terapin anger som speciella skäl till detta: behöver befästa den uppnådda kontakten
med sina känslor, missnöje med den avslutande delen av den tidigare terapin, önskan
att inte behöva gå omkring och vara rädd för döden samt självmordstankar och
längtan efter ”lätthet” och frihet i livet.

10. Det finns en tydlig tendens till att personer som söker psykoterapi första gången eller
lång tid efter den föregående terapin formulerar mera konkreta problem och
avgränsade målsättningar för den nya behandlingen än personer som nyligt avslutade
den föregående terapin.



11. Teoretiskt är det möjligt att göra en indelning av målen för psykoterapierna i
behandlingsmål respektive livsmål. Den nära kopplingen mellan behandlingsmålen
och ”utvecklingsmålen” samt intervjumaterialets karaktär av ”punktuell” information
(intervju vid enbart ett tillfälle) gör att det i praktiken ibland är omöjligt att avgöra
om målsättningarna uttrycker enbart mål i betydelsen ”bli av med problemen” eller
livsmål i vidare mening (exempelvis nå ”det sanna självet”).

12. En indelning av livsmålen i ”personliga utvecklingsmål” respektive ”överpersonliga
utvecklingsmål” tycks vara möjlig i många fall men inte i samtliga. Det senare beror
på att personerna tycks ha två slag av perspektiv och/eller engagemang (”inför
människor” respektive ”inför Gud”), som sammanfaller.

13. De psykiska problemen och målen för psykoterapin har genomgående ett direkt
inflytande på personernas beslut att söka psykoterapi.

Avhandlingen avslutas med ett avsnitt där jag reflekterar kring utvecklingen av kunskap inom
den egna studien. Där berör jag bl a i korthet en del metodologiska frågor som hänger ihop
med min egen ”förförståelse” som psykolog och psykoterapeut. Jag reflekterar också omkring
några forskningsfrågor i anslutning till avhandlingens resultat, vilka det skulle vara intressant
att gå vidare med i nya studier. Till slut följer tio bilagor.
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SUMMARY

The title of the dissertation: Trying to find one’s way in life; Studies on literature,
research methods and case studies about peoples’ object-relations, existential/religious
orientations and applying for psychotherapy.

The focus of this dissertation is a group of individuals applying for psychotherapy. They have
attended an office that offers individual psychodynamic psychotherapy, based on a Christian
outlook on mankind. And they have recently started their psychotherapeutic treatments.

After an inquiry from their psychotherapists the persons have voluntarily chosen to participate
in an investigation focusing on “religious/Christian” persons, and they have been informed
that these categories can be interpreted in a wide sense. I have performed the interviews and
tested them during this crucial stage in their lives. So, the clinical body of informations are
from that special situation.

The scientific investigation has been conducted secluded from and independently of their
psychotherapy. On the other hand I strove to make the atmosphere of the investigation
situation similar to the first initial sessions with patients applying for conversational therapy.
The ambition has been to let the person seeking psychotherapy talk as freely as possible about
themselves, their experiences and current life connected to her/his will to move forward in
life, assisted by psychotherapy.



I had, prior to the meeting with the persons in this complex situation, formulated a research
question, planned the investigation and selected the methods of collecting the data with three
hypothetical areas of factors causing them to apply for psychotherapy and have their
expectations regarding the treatment. These areas pertained to the persons’ object-relations,
existential/religious orientations and psychic problems and therapeutic goals.

In an introductory part, called the problem area of the dissertation, I briefly discuss these
areas laying stress on the meaning of terms as existential questions and religiosity. There I
also relates the problem area of the dissertation to current trends in modern literature in
psychotherapy about the importance of assessing the problems of the patients before
beginning the treatment of them. This assessment should also include a “religious
diagnostics” as an attempt to differentiate between treatment goals and life goals connected
with psychotherapy.

Part one of the dissertation contains a more profound analysis concerning concepts,
connections to theories and former studies regarding the areas mentioned: object relations,
existential/religious orientations and psychic problems and psychotherapeutic goals. When it
comes to the individuals’ relationships to their relatives and other significant persons in their
lives I have applied a psychoanalytical object relational way of thinking. This pertains to the
application of this thinking to a “religious relation” too, as the relationship of the individual to
the so-called God-representation. This representation could, supposedly, in turn be more or
less consciously experienced by the individual.

In the section concerning existential/religious orientations I first connect to existential-
analytical trains of thought about satisfaction and meaning in life and the death as an
existential problem. The religious orientations are presented on the basis of 
research in the psychology of religion regarding the driving forces behind different
religious commitments, which has also given results connected to issues concerning mental
health – mental ill-health.

In the section regarding persons applying for psychotherapy my starting-point is definitions of
concepts as psychic/psychological problems, mental disorder and psychic pain. Then I give an
account for a Swedish research project concerning the private theories of people applying for
psychotherapy about their own pathogenesis and cure. I also relate to the concepts outlook on
life, problems in life and existential questions when discussing the grouping between
treatment goals and life goals connected with psychotherapeutic treatment. The first part of
the dissertation ends with summaries of two studies in psychology of religion
depicting Christian piety in Västerbotten. One of them has given me reference group material
to my own investigation.

Part two of the dissertation presents my own testing out of qualitative and quantitative
methods, which I later on used when investigating the persons seeking psychotherapy. I have
published this testing of methods in four articles and in the form of a licentiate dissertation in
psychology of religion. A study of a group of people embracing Christian beliefs from the
district of Skellefteå is part of the licentiate dissertation. These data have given me access to
additional reference group material pertaining to the quantitative methods.

Part three of the dissertation constitutes the main part. Here I present my study on the persons
applying for psychotherapy in the form of eight intensive case studies. The research question
of the investigation was the following: Considering the psychiatric problems, the social



background, the early relationships, the existential/religious orientations and the life goals
the persons applying for psychotherapy have, how can one understand the experiences and
the life situation causing them to regard seeking psychotherapy as necessary and meaningful,
and putting hope in achieving the goals they mention? The design used for the case studies
was both a within-subjects and between-subjects type.

The plans with the purpose of answering this research question were fourfold: 1) By means of
varied and extensive data to reach an understanding of the experiences and the life situation of
the individuals, 2) To compare the individuals’ results  partly with the whole group of
applicants and partly, where appropriate, with the results from three reference groups, not
seeking psychotherapy, 3) With the guidance of an analytical inductive method to formulate
an inductive theory regarding the life world and the situation of life making the persons apply
for psychotherapy and having prospects to be helped by their psychotherapy, 4) By means of
psychiatric/psychological, psychoanalytical/existential analytical and psychology of religion
theory construction and in that way gained results reflect upon patterns and more clear
tendencies in the material (the inductive theory) in order to by conflicting and similar results
reach further knowledge concerning the reasons why the persons seek psychotherapy and the
changes they hope to attain in doing so.

As a background for the results from the persons seeking psychotherapy, I present a shorter
summary of descriptions of the cultural, existential, and religious context my informants
presumably are more or less affected by and relate to. In this regard the context of Christian
piety in Västerbotten, represented by my two comparison groups containing persons who did
not apply for psychotherapy: a larger group of persons from the Skellefteå- respectively the
Umeå area, with a total of 136 participants, and a minor group from the Umeå area consisting
of 14 persons. An attempt is also being made, yet rather concise, to name a few characteristics
from the existential/religious context, through new studies in sociology of religion, of a
modernistic Sweden on its way to, and in, a post modernistic way of life.

The section where the methods are being described begins with a description of the
hermeneutic approach I employ to analyze the qualitative interviews with each and every one
of the persons applying for psychotherapy. Central in all of this is to reach an understanding
of the life world of the individuals, which is the meaning individuals relate to themselves and
their life situation. A significant concept, beside life world and understanding, is the term
interpretation, including the way one reach and justify one’s understanding of the life world
of individuals. Since the concepts interpretation and understanding could have several
meanings, I attach myself to the linguistic usage to talk about interpretation as the process
leading up to the understanding of the individual’s life world whereas the understanding is the
result concluding this process.

In this context, also I connect with an important discussion about how a hermeneutic theory
can be proven to be “true” and “justified” and I describe the addition of psychological and
methodical aspects which are summarized in the so-called hermeneutic circle or a so-called
spiral of understanding. This represents a process inside the individual/scientist consisting of
preconceptions, comprehensive understanding, new information altering the comprehensive
understanding, leading to a new comprehensive understanding and so forth.

When choosing clearer and more resolute rules for the realization of my investigation with a
planning-, a data collecting-, and a phase of analysis I have adopted the method analytical
induction. This means, in brief, to search through the text looking for concepts with a special



meaning and to put them into categories, which are about the same thing. You then choose a
main category, most significant to a single individual, and which the rest of the concept
categories are related to. The last element of the analysis, according to analytical induction,
consists of the interpretation of the categories meant to result in an inductive theory.

I also refer, in this part of the method section, to a discussion about the possibility to combine
qualitative and quantitative methods within the same study. Another section handles the
question what it is that is characteristic for the case study as a research method with its traits
of being particularistic, descriptive, heuristic and inductive. These questions become
especially important to my investigation, since I by a case study refer to a certain individual
and considering that I, when working with the eight case studies, apply both qualitative and
quantitative methods.

A central section in the method chapter contains a report over the concrete design of the
instruments for the data collection I use in my investigation. The methods are: one “semi-
structured” and “open” interview (regarding religious and existential questions, relationships
to important persons in one’s life and one’s own experience of oneself and reasons for
applying for psychotherapy and what they hoped for to achieve by undergoing the treatment),
a projective picture (a cemetery picture with two people standing in front of a gravestone), the
Purpose In Life Test (PIL): unfinished sentences and scales (regarding satisfaction, meaning
and fulfilment of goals in life), a Likert scale (regarding religious/Christian faith and
religious/Christian engagement), a semantic differential (regarding the symbolic meaning of
the words Mother, Father and GOD) and background information (regarding age, sex, marital
status, occupation, education, residence and the household’s total income).The methods
section concludes with a reference to the procedure when my investigation was tested
ethically and an extensive account of the concrete follow through.

The presentation of the results is divided into three parts depending on their different
character, reflecting the disparity between the methods of data collection. The first section
concerns the main results, the interviews with my informants A - H arranged as eight
coherently held case descriptions/case analyses. The initial material exists as audio tapes,
which I have transcribed. I have presented the material in the form of longer case descriptions,
see appendix 6, because of the transcribed material’s rich volume and for secrecy reasons.
The analysis of every individual case description is followed by a summary, where it is
possible to see the different concept categories I found and which concepts I assign to a
certain category. It appeared as very important to me to implement and present the case
descriptions/case analyses independently of each other, at this first stage, to preserve their
character of being intensive case studies.

The interpretation of the agreement between the most prominent concepts in the informants’
world of life (the main categories) and the concept categories for each and every one of the
eight informants, as for the whole group of informants, made the basis for a preliminary
inductive theory. After an introductory thesis regarding the possibility to bring the main
categories together, into four sub-groups, the following eleven theses formulate an agreement
or connection between the main categories and the informants’ descriptions of their object-
relations, existential/religious orientations and reasons for applying for psychotherapy and the
goals they thereby hope to achieve. The following contents could be mentioned among the
theses:



With reference to the object-relations, there was a good correspondence between problems
and wishes for changes, mentioned as a part of the main categories, and problems and strains
within the concept category relations to parents. Further more, the religious/Christian
influence from the parents and other closely akin seems to have made it more difficult, rather
than facilitated, for the informants to reach a solution to the problems and wishes stated
within the main categories.

Regarding the, to the object-relations closely connected concepts, self experience/ self
description two important results emerged. These consisted that their conflicting
traits/strivings and a lack of emotions or difficulty in controlling them, as several informants
reported, could very well be the cause of many of the problems respectively difficulties to
attain the goals mentioned within the frame of the main category.

When it comes to the religious orientations, it seems as certain forms of beliefs, if anything,
have made it harder rather than easier for the informants to reach a solution of the problems
and wishes mentioned within the main categories. Something similar can be detected for some
informant’s contradictory descriptions of their experiences of God.

Concerning the informants’ reasons for applying for psychotherapy and the goals they wanted
to achieve by the treatment, there was a good congruency between these and a great part of
the concepts within the main categories. There seems to be some difference between, on one
hand, persons seeking psychotherapy for the first time or coming for a second therapy after a
long period of time, and on the other hand persons who had recently finished their first
psychotherapy, in the way they describe their reasons for, and goals with, the psychotherapy.
The difference is of that the former’ world of experience as well as their reasons and goals for
psychotherapy were more concrete and clearly-defined than the latter’.

The second section of the results pertains to the projective picture and the uncompleted
sentences in the PIL-test. The purpose with the two tests were, if possible, to try to catch more
"unconscious" reactions held by the persons applying for psychotherapy than what the
interviews’ display. In both cases, I have reported the interpretation of the results individually
for the informants A - H. I tried to produce some "objective" measurements for the persons
seeking psychotherapy connected to the projective picture and compare these with analogous
results for a small group of persons (14 individuals), who had not applied for psychotherapy.

In view of the fact that the projective picture has not gone through any validity and reliability
testing, I interpreted the reactions on this (drawings and verbal reports) in light of the
interview material. Worth noting, among the results, is that the projective picture seemed to
provoke reactions of the persons applying for psychotherapy which could be interpreted as
signs of defence manoeuvres as well as some form of object relating. Further more, the
picture seemed to indicate problems and reactions of the persons seeking psychotherapy, of a
psychologically more serious kind than the interviews had shown. A difference between the
associations regarding the uncompleted sentences and the interview answers seemed,
nevertheless, to be that there were more descriptions of what could be considered as the
persons’ life goals amongst the unfinished sentences.

The third section from the account of the results pertains to the quantitative methods. The
results from the eight persons seeking psychotherapy are accounted for individually, but
consistently, by profiles showing the person’s mean raw scores in relation to two larger
reference groups’ means (the base-line of the profile) with the same test instrument. The



reference groups consist of 136 Christian persons from the Skellefteå and Umeå area and 225
persons employed at local congregations of the Swedish Lutheran church, which did not seek
psychotherapy.

The results from the PIL-test showed that most of the persons applying for psychotherapy got
values below the comparison group’ mean with regard to the three factors Life satisfaction,
Life purpose and Goal achievement. Most of them had their lowest values in the first-
mentioned factor.

Most of the persons applying for psychotherapy received values for the so-called belief
factors Belief and Special intrinsic scale below the comparison group’s mean in the Likert-
scale, as for the factor Growth and even more for the factor Church Involvement. Regarding
the so-called means factors “Extrinsic: emergency” and “Extrinsic: social situation” the
majority of the persons were below the base-line and regarding the factor “Extrinsic:
inconsistency” above the base-line. The group as a whole was above the mean in the factor
Knowledge. Finally, in the factor Quest, the majority of the persons were above the base-line
and half of them distinctively so. In conclusion, the group of persons applying for
psychotherapy was to a low degree characterized by an intrinsic religious orientation and to a
high degree by a quest religious orientation.

Finally, there was a bit larger correspondence between the estimation of the words Mother
and GOD than for the words Father and GOD in the semantic differential. The word Mother
received the most positive estimation of the three words.

I make a retrospect on the research process, after the account of the results, and state that the
first step to try to answer the research question was to, from the interviews and an analytical
inductive interpretation method, get to a preliminary theory as an answer to the question
asked. Further more, the second step was to, by means of projective and quantitative methods
reach additional answers to the question. It was included in this to institute comparisons
between my informants’ results and three reference groups’ results by the same tests and
psychological scales.

The third step in this attempt to answer the research question was to discuss the results and to
detect contradictory findings concerning the theses in the inductive theory by means of prior
research and theory connections (accounted for in part one of the dissertation) as with the
results from the projective and quantitative methods in my investigation. In the light of the
case study’s ability to answer research questions of the kind that ask: "In what way?" and
"Why?" I formulated, after the discussion of the theses in the inductive theory, one question
regarding the results gathered. The three-piece question concerned: Which role seem (1) the
object-relations, (2) the existential/religious orientations respectively (3) the psychological
problems and treatment and life goals play when one tries to understand the reasons for the
eight persons applying for psychotherapy and the goals they hope to achieve by this? I
formulated the answers to this question in thirteen conclusions. These, together with the
inductive theory, constitute the main results of the dissertation.

The main content of these conclusions can be summarized as follows:
a) Concerning the object-relations the influence appears as direct in narratives about

yearnings for getting rid of strong internal and external demands, getting clear and
mature relations to the parents, especially to the father, and consequences from severe
punishments and problems in relations to the parents during childhood and growth.



Early memories of the rejections and separations from the parents, parents’ defective
compassion and experiences not being “seen” and respected by the parents appear as
important influences too, but it is not possible to conclude if these influences are direct
or indirect. Self-descriptions and people’s experiences of themselves, closely related
to the object-relations, seem on the whole to be the most important reason for that the
persons are applying for psychotherapy and what they hope for to attain by this
treatment. The persons experience themselves as having contradictory traits/strivings
and characteristics and as filled with conflicting feelings and lack of or difficulties in
controlling them. And they also experience themselves as responsible for this.

b)  The existential themes were not as common in the interviews as expected. The
interpretations of the reactions of the projective methods were unreliable, but, most
easily, they can be understood as defence manoeuvres inside a continuum
from denial to rationalization. Concerning religious orientations, there seems to be a
“deficiency” of experiencing their own beliefs as a security promoting factor. Instead
in some cases their beliefs are experienced as “heavy” and demanding and seem more
directly to have affected their decisions to apply for psychotherapy.

c) The persons’ mental problems and goals for the psychotherapy influenced directly
their decision to apply. Most individuals have been in psychotherapy before. There
seems to be some difference between on one hand persons who apply for
psychotherapy for the first time or long time after an earlier therapy and on the other
hand persons who finished their psychotherapy recently, in their descriptions of
problems and goals for the treatment. The former formulate to a greater extent
concrete problems and well-defined goals, whereas the latter have very far-reaching
problems and much comprehensive goals. Theoretically it is possible to classify goals
into treatment and life goals. Practically it is sometimes not possible because they
stick together and my information originates from interviews carried out only ones. A
classification of life goals into “personal goals for development” respectively
“transpersonal goals for development” seems to be possible in several cases but not in
every case.

The dissertation brings to an end in a section where I reflect upon the development of
knowledge inside my study. There I also touch upon some methodological problems
connected to my own preconceptions as a psychologist and psychotherapist. In the light of the
results of the dissertation I also reflect upon some research questions, which are of great
interest to me, for further studies. Finally there are ten appendices.




