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om psykoterapeutens  
och psykoanalytikerns  

praktiska kunskap
 inledning

chRistian nilsson

Idag står många som arbetar inom de mellanmänskliga yr-
kena – sjuksköterskor, socialarbetare, psykoterapeuter, med 
flera – inför en ny utmaning: kravet på »evidensbasering». 
Begreppet har väckt debatt, inte minst på psykologins och 
psykoterapins område. 
 Under hösten 2006 och våren 2007 genomförde Högskole-
verket (HSV) en utvärdering av alla legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningar.1 Av de 18 som utvärderades fick 
14 så hård kritik att de riskerade att bli av med examens-
rätten. 

Det utvärderingen framför allt fokuserade på var ut-
bildningarnas vetenskapliga förankring, det som kallas 
»evidensbasering» av använda metoder och en allmän »hög-
skolemässighet». Kanske kan man tala om en paradigm-
krock, där flera av psykoterapeututbildningarna under 
senare år mer eller mindre helhjärtat försökt att formulera 
sin praktik i termer som skulle stämma med HSV:s krav 
– krav som nog på många ställen har uppfattats som främ-
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mande eller åtminstone snedvridna i sin betoning. Efter 
utvärderingen sattes omfattande reformprogram igång,  
och i november 2008 kom HSV:s slutgiltiga bedömning:  
7 av de 18 utbildningarna förlorade examensrätten – bland 
dessa anmärkningsvärt nog båda de psykoanalytiska före-
ningarna.

Kravet på »evidensbasering» ställdes först på medicinens 
område2 – och det är just som en del av hälso- och sjukvår-
den som HSV har närmat sig frågan om psykoterapeutut-
bildningarna. Målet för den evidensbaserade medicinen är 
att vården skall bygga på bästa möjliga vetenskapliga grund 
och att den fortlöpande skall anpassa sina metoder till den 
evidens som finns. Och det låter ju rimligt. Problemet när 
det gäller psykoterapi är dubbelt: dels huruvida den överhu-
vudtaget passar in i en medicinsk modell, dels vilken typ av 
evidens som är den »bästa möjliga».

Människor är olika. Och somatiska sjukdomar är kom-
plicerade saker. När man skall testa ett medicinskt prepa-
rat eller en medicinsk teknologi, så gäller det att reducera 
komplexiteten, eliminera möjliga felkällor och ha en kon-
trollgrupp. När preparatet väl finns på marknaden är det 
upp till läkaren att göra en bedömning av den individuella 
patienten och anpassa behandlingen efter situationen – men 
själva preparatets effekt kan i princip skiljas ut som en se-
parat variabel från (den i sig betydelsefulla) patient–läkar-
relationen.

Kravet på »bästa möjliga vetenskapliga grund» är cen-
tralt för evidensbaseringsrörelsen. En viktig fråga har varit 
hur man skall få överblick över de miljontals vetenskapliga 
artiklar som publiceras varje år på medicinens område. 
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Svaret har varit systematiska översikter och databaser, 
där studierna organiseras hierarkiskt utifrån vilken typ av 
evidens de ger. Högst står »randomiserade kliniska pröv-
ningar» (RCT: s), eftersom denna design kan utesluta fel-
källor och visa på verkliga orsaksförhållanden. Längst ner 
i hierarkin hittar vi kvalitativa studier. I många fall sam-
manfattas forskningsläget i rekommendationer som har ett 
uteslutande fokus på RCT:s.

Om man nu vill utvärdera psykoterapeutiska metoder  
som analoga med medicinska »behandlingar» uppstår en 
rad bekymmer. Om man skall forska ur ett tredjepersons-
perspektiv så måste symptomen kunna beskrivas och ob-
serveras oberoende av den lidande personens upplevelse. 
I en del fall är det kanske rimligt: det går att observera om 
en person står ut med att vara i samma rum som en spindel 
eller inte. Och just vad gäller specifika fobier kan man med 
viss rimlighet säga att symptomet är så väl definierat, att 
man kan bestämma om det föreligger och om det är »botat». 
Detta är också bakgrunden till den vanliga utsagan att det 
finns stark evidens för effektiviteten hos vissa former av 
kognitiv terapi.

Men i den kliniska verkligheten är specifika fobier inte 
särskilt vanliga. Många kommer till terapeuten med ganska 
diffusa problem – och väldigt sällan med bara ett enstaka 
symptom. I en mer utforskande och dynamisk terapi är det 
helt möjligt att beskrivningen av vari problemet verkligen 
består är något man arbetar med under processens gång, 
så att det som är orsaken till den första kontakten i slutän-
dan inte är det som man pekar ut som centralt för det egna 
lidandet.
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I test av mediciner försöker man kompensera felkällor 
genom att göra dubbelblinda test där varken patienten eller 
doktorn vet om det ges en verksam substans eller socker-
piller. Något sådant går knappast att uppnå i ett psykotera-
peutiskt sammanhang. Och vad är det man ska testa? Vad är 
motsvarigheten till den aktiva substansen i läkemedlet? Det 
vanligaste är att man testar en manual. Den manualiserade 
metoden skall fungera oavsett vem som utför terapin, precis 
som en tablett fungerar oavsett vem som skriver ut receptet. 

Även här finns det ett antal problem. För det första är det 
bara en viss typ av terapier som alls kan manualiseras. För 
det andra, och mer avgörande, finns det en omfattande forsk-
ning som visar att testandet av specifika psykoterapeutiska 
tekniker inte fångar särskilt mycket av det som faktiskt ger 
effekt i en psykoterapeutisk behandling. Forskningsöver-
sikter har gett för handen att den effekt som psykoterapi 
har inte varierar så mycket mellan olika tekniker utan mer 
mellan olika enskilda terapeuter. Man har också noterat att 
många duktiga terapeuter arbetar eklektiskt.

Kruxet är alltså att den modell som utgår från pröv-
ningen av läkemedel förutsätter att det är en specifik tek-
nik – exponering, överföringstolkningar, mirakelfrågor etc 
– som är den »effektiva substansen» i en psykoterapi. Mycket 
talar tvärtom för att det effektiva just inte är en enskild 
komponent, utan mer övergripande faktorer – faktorer som 
dessutom delas av terapeuter med vitt skilda teoretiska in-
riktningar. Det verksamma verkar ligga i själva ramverket. 
Flera debattörer, däribland ett antal psykoterapiforskare, 
menar därför nu att mer intresse borde ägnas dessa gemen-
samma faktorer.
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Man skulle kunna säga att det främst är själva behand-
lingsrelationen som leder till förbättring för klienten. Just 
de faktorer som skulle sorteras bort som felkällor dyker 
här upp igen, men nu som viktiga källor för tillfrisknande. 
Terapeuten erbjuder inte så mycket en aktiv substans eller 
en specifik teknik, utan framför allt en trygg och hoppfull 
mellanmänsklig relation där klienten kan utforska och be-
arbeta sina bekymmer.

En sådan beskrivning av psykoterapin svarar också mot 
hur många terapeuter ser på sin egen praktik och sin egen 
professionskunskap. Kanske kan man säga att det finns 
stark vetenskaplig evidens för att de faktorer som är av 
störst betydelse för den psykoterapeutiska behandlingens 
framgång ligger på ett område som inte kan utforskas ut-
ifrån en medicinsk modell. Eller också bör man gå längre, 
och ifrågasätta om syftet med en psykoterapeutisk process 
överhuvudtaget kan beskrivas i termer av mer eller mindre 
effektiv symptomlindring. 

Även tongivande företrädare för evidensrörelsen har 
uttryckt viss oro för hur deras rekommendationer kommit 
att omsättas i praktiken. Att utöva evidensbaserad medicin 
måste innebära att man är medveten om den senaste forsk-
ningen, och sedan låter dessa rön spela en roll i det egna 
kliniska omdömet om hur den individuella situationen skall 
hanteras.3 Detta kliniska omdöme skall inte reduceras till 
någon enkel tillämpning av generella samband som forsk-
ningen upptäckt.

Om detta gäller för den medicinska praktiken, så gäller 
det i ännu högre grad för psykoterapin och psykoanalysen. 
Här blir den evidensbaserade medicinens utmaningar och 
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begränsningar särskilt tydliga. Å ena sidan har psykotera-
pin och psykoanalysen länge levt inbäddade i ett medicinskt 
paradigm. Å andra sidan kan vi se att det är ett yrke som 
fokuserar just på sådana relationella förmågor som den evi-
densbaserade medicinens paradigm har svårt att hantera. 
Det har skapat problem för psykoterapin och psykoanalysen 
idag – men det har också skapat en situation som rymmer en 
möjlighet att återupptäcka sig själv, sin egen praktik.

*  *  *

Flera av författarna i denna antologi framhåller att psyko-
terapin och psykoanalysen ofta har mätts med måttstockar 
som inte varit rimligt avpassade för verksamhetens karak-
tär. Att istället börja nära praktiken, i en fenomenologisk  
beskrivning av själva arbetet, för att reflexivt undersöka 
vilka förmågor som den kompetenta yrkesutövaren tar i  
anspråk, har varit en viktig strävan för detta antologi-
projekt.4 

I en tid då psykoanalysen misslyckats i sitt försök att an-
passa sin utbildningsverksamhet till HSV:s ramar kan det 
finnas anledning att påminna om Freuds egen frimodiga 
reflektion om vikten av en viss självständighet i relation till 
universitetsinstitutionerna. Christian Nilsson utgår i sitt 
bidrag från Adornos sentens: »Det enda sanna i psykoanaly-
sen är dess överdrifter». I den första generationen av psyko-
analytiker fanns många kreativa andar och fritänkare som 
höll relationen till filosofin levande. Här fanns fortfarande 
röster som talade om förmågan att inte förstå, förmågan att 
kunna låta sig överraskas, som viktiga aspekter av psyko-
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analytikerns kompetens. I en modell för den psykoanaly-
tiska och psykoterapeutiska praktiken som utgår ifrån den 
evidensbaserade medicinen ges inget utrymme för denna 
förvandlande aspekt. Som ett alternativ skisseras grund-
dragen i en fenomenologisk-hermeneutisk kunskapsfilosofi 
som hämtar sin inspiration från Aristoteles.

Lotta Landerholm tar sin utgångspunkt i en grundläg-
gande fråga: Vad kännetecknar en tillräckligt bra psyko
terapeut? En sådan undersökning av de krav yrket ställer i 
praktiken borde vara en given utgångspunkt för att disku-
tera vad en blivande psykoterapeut skall få lära sig under sin 
utbildning. Landerholm beskriver den psykoterapeutiska 
situationen som en hjälpsituation, där det finns drag både 
av symmetri och av asymmetri. Detta ställer specifika krav 
på terapeutens relationsförmåga, men också på en personlig 
kreativitet för att hjälpa klienten att åstadkomma en föränd-
ring i livet. 

En liknande fråga är utgångspunkten för Rolf Künstli-
chers bidrag, nu utvecklad utifrån det säregna rum som 
Freud konstruerade: den psykoanalytiska situationen. Vilka 
krav ställer denna situation på analytikern? Analysanden 
inbjuds att ge sig hän och uttrycka sina önskningar och be-
gär – samtidigt som varje försök till direkt tillfredsställelse 
avvisas. Hanterandet av spänningen mellan symmetri och 
asymmetri återkommer här som ett tema, men diskuteras 
nu i termer av psykoanalytikerns förmåga att vidmakthålla 
ett visst »lekutrymme». 

Künstlicher visar hur Freud, som ett svar på de erfaren-
heter han gjorde i sin kliniska praktik, steg för steg vidare-
utvecklade både sin teori och sin förståelse av analytikerns 
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uppdrag. Denna levande kreativitet kom under en senare 
period att hämmas. Freud pekas ofta ut som sinnebilden för 
det gamla och stelbent dogmatiska som man måste frigöra 
sig från. Men det man då syftar på är snarare ett visst för-
hållningssätt hos Freuds efterföljare. I Freuds egna skrifter 
– sedan några år tillgängliga i en samlad utgåva på svens-
ka – råder ännu en pionjäranda.

Jurgen Reeder närmar sig i sitt bidrag psykoanalysen 
som en professionskunskap, knuten till en viss praktik. 
Den psykoanalytiska utbildningen framträder ur detta per-
spektiv inte bara som en inlärning av teoretisk kunskap 
och tekniska färdigheter, utan också som ett slags »karak-
tärsformering». Den specifika psykoanalytiska kompeten-
sen ligger i dess professionella »etos», som utgår från det 
överordnade uppdraget att med jämnt svävande uppmärk-
samhet förhålla sig öppen till analysandens omedvetna. 
En sådant etos kräver institutionella former, men också ett 
eget »teoretiskt arbete». Denna kvalificerade brottning med 
teorier skall inte förstås som en enkel »tillämpning» utan 
en kamp som ger en ursprunglig erfarenhet i egen rätt – en 
erfarenhet, skriver Reeder, som »förändrar något hos den 
som ger sig i kast med den».

Att teoretiskt arbete också innefattar en potentiellt om-
vandlande erfarenhet, och att forskning inte bara är en 
neutral observation av fakta, utan en praktik med sina egna 
problem, är en viktig tanke i Gudrun Olssons bidrag. Vad 
som är god forskning beror alltid av forskningsområdets 
egen karaktär – metoden måste alltid utformas efter de 
frågor man ställer. Har man väl fått syn på forskningens 
egen praktiska sida, framträder dess relation till psykotera-
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pipraktiken i ett nytt ljus. Olsson ger ett bidrag till en mer 
övergripande praxisteori, och reflekterar bland annat över 
skillnader mellan nybörjaren och den erfarna yrkesutöva-
ren i deras respektive relation till inlärda regler. Hon pekar 
också ut likheterna mellan en kvalitativ forskningspraxis 
och psykoterapipraxis. Många av de utmaningar terapeuten 
har att hantera kan man känna igen som utmaningar för 
den som håller på med kvalitativ forskning.

Att det som sker i relationen mellan psykoterapeuten 
och klienten inte är analogt till läkemedelsbehandling är 
återkommande tema i denna antologi. Men i praktiken är 
det inte ovanligt att läkemedelsbehandling och psykoterapi 
kombineras. Fredrik Svenaeus tar i sitt bidrag sig an frågan 
på nytt, med utgångspunkt i introduktionen av SSRI-pre-
paraten, en ny typ av antidepressiva mediciner som fått en 
enorm spridning. Vad är egentligen skillnaden mellan det 
»egenarbete» som psykoterapin innebär och den »instru-
mentella» självförändring som läkemedelsbehandling kan 
åstadkomma? Vilken roll kan medicinen spela som led i ett 
autonomiprojekt? Svenaeus diskuterar möjligheten att med 
SSRI-preparat påverka det han kallar för en »läggning», en 
känslomässig skörhet som är svår att komma åt på andra 
sätt. Denna förändring kan sedan ge anledning till person-
lig reflektion och utgöra en grund för ett psykoterapeutiskt 
relationsarbete.

*  *  *
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Bidragen till denna antologi utgör försök att ur olika per-
spektiv reflektera över psykoterapeutens och psykoanalyti-
kerns praktiska kunskap. Det är vår förhoppning att de kan 
ge upphov till kreativa ansatser för fortsatt utforskning, 
såväl inom som utanför högskolans ramar.

Flemingsberg, hösten 2009

Christian Nilsson
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att upptäcka den egna praktiken på nytt
om psykoanalysen, psykoterapin och högskolan

chRistian nilsson

»Det enda sanna i psykoanalysen är dess överdrifter»1, skri-
ver Adorno i sin bok Minima moralia. Det är naturligtvis en 
överdrift i sig. Men jag väljer att inleda med denna sentens 
som ett slags påminnelse om psykoanalysens kritiska po-
tential.

Debatten om arvet efter Freud framstår annars ofta som 
en tävlan om att bjuda under varandra, där man lägger det 
ena skambudet efter det andra. Psykoanalysens relation till 
vetenskaperna har alltid varit vansklig. Den psykoanalytis-
ka praktiken har ofta sökt legitimitet till exempel genom en 
naturvetenskaplig förankring i utvecklingspsykologin, eller 
som på senare år genom att knyta an till modern hjärnforsk-
ning.2 Plockar man bara bort den ena eller andra överdriften 
– så har det låtit – så ska det nog gå att göra den salongsfähig. 
Kanske har vi nu nått ett slags vändpunkt i den processen. 
Romansen med det psykiatriska etablissemanget är över.

Som jag ser det är arvet efter Freud dubbelt. Å ena sidan 
rymmer psykoanalysen i likhet med den hermeneutiska  
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filosofin en generell teori om subjektivitet, språk och kropp. 
Å andra sidan utgör psykoanalysen naturligtvis något mer 
än en filosofisk metateori: den har en tydlig praktisk sida 
som filosofin under en lång historisk period frånsagt sig. 

Som jag ser det finns det anledning att slå vakt om just 
denna ovanliga dubbelhet istället för att skruva ner psy-
koanalysens anspråk på den ena eller andra sidan. Det är 
nämligen just genom sin egensinniga ovilja att inordna sig 
– genom sina överdrifter, om man så vill – som psykoanaly-
sen har gett upphov till en produktiv teoridiskussion. 

För Adorno, som jag inledde med att citera, ligger psy-
koanalysens kanske allra viktigaste teoretiska bidrag i den 
uppmärksamhet den riktar mot det pris människan får be-
tala för kulturen. 

Kanske kan man läsa Adornos överdrift i ljuset av en 
sentens i en av Walter Benjamins historiefilosofiska teser. 
Benjamin skriver: »Det finns inget kulturdokument som 
inte samtidigt är ett dokument över barbari.»3

Det är ur detta perspektiv som Adorno påminner oss om 
att Freud höll fast psykoanalysens relation till biologin. För 
Adorno är poängen inte att med hjälp av biologin ge något 
slags naturvetenskapliga »bevis» för psykoanalysens grun-
dantaganden. Nej, för Adorno är poängen med att hålla fast 
vid biologin som en faktor i den psykoanalytiska teorin 
absolut inte att tillerkänna naturvetenskapen något slags 
tolkningsföreträde – det som ibland kallas för »biologism». 
För Adorno är det som vetenskapen räknar som »natur» all-
tid historiskt betingat.4 Men samtidigt insisterar han på att 
naturen är en faktor vi aldrig kan räkna bort. Här ligger 
poängen: Freuds tes att vi »vantrivs» i kulturen, tanken att 
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kulturen alltid har ett pris, visar för Adorno på en grund-
läggande konflikt, en antagonism som präglar alla kända 
kulturella formationer.

Det är utifrån ett sådant resonemang som Adorno i ett 
antal texter angriper den form som psykoanalysen får i ef-
terkrigstidens USA.5 Den amerikaniserade psykoanalysen 
menar han framför allt har till syfte att skapa välanpassade 
medborgare. Och det kan måhända framstå som ett rimligt 
terapeutiskt mål. Men när man bortser från det som Adorno 
med Freud ser som en djupgående vantrivsel i kulturen, så 
överger man ett av psykoanalysens viktigaste teoretiska 
bidrag.

Adorno skriver så här: »Storheten hos Freud (…) är att 
han låter sådana motsägelser kvarstå oupplösta och inte 
gör anspråk på systematisk harmoni där saken själv är sön-
dersliten (…) Han uppenbarar den samhälleliga realitetens 
antagonistiska karaktär.»6

Som jag läser Adornos sentens om att det enda sanna i 
psykoanalysen är dess överdrifter, så skall den alltså funge-
ra som ett slags påminnelse om det kritisk-teoretiska arbete 
som psykoanalysen har möjliggjort. 

Adorno reagerade på en utveckling där teorin sattes i te-
rapins tjänst. Om teorin helt underordnas terapin riskerar 
psykoanalysens kritiska potential att gå förlorad. 

Jag ska i det följande försöka hålla fast vid dessa två sidor 
av det psykoanalytiska vetandet, som enligt min mening 
alltså båda förtjänar att utforskas ytterligare: För det första 
ett praktiknära vetande, som är huvudtemat för denna anto-
logi. Men för det andra också ett teoretiskt arbete, där närhe-
ten till en viss typ av filosofiskt utforskande är uppenbar.
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bör psykoanalysen läras 
ut vid universitetet?

Frågan om psykoanalysens förhållande till högskola och 
universitet är ingen ny fråga. Historiskt är det, även interna-
tionellt, så att psykoanalysen – med vissa undantag  – i prin-
cip har stått utanför universitetet, och bedrivit en självstän-
dig verksamhet både vad gäller forskning och utbildning.

Tillåt mig alltså en liten historisk utvikning. Freud gav 
sig vid ett tillfälle nämligen uttryckligen in i debatten, i en 
text med den rättframma titeln: »Bör psykoanalysen läras ut 
vid universitetet?» Den är från 1919.7

Vad svarar han då? Freud börjar med att slå fast att man 
kan närma sig frågan från två håll: från psykoanalysens håll 
och från universitetets håll. Alltså: Vad har psykoanalysen 
att vinna på en institutionell integration med universitetet? 
Och vad har universitetet att vinna på att ta psykoanalysen 
under sina vingar?

Vi börjar med den första frågan, ur psykoanalysens syn-
vinkel: 

Jovisst, skriver Freud, varje psykoanalytiker skulle be-
trakta det som något positivt om psykoanalysen släpptes in 
på universitetet.

Men, tillägger han hastigt, detta betyder inte att analy-
tikern på något vis skulle vara beroende av universitetet. 
Han skriver: »Tvärtom: han förvärvar sina teoretiska kun-
skaper genom studiet av den analytiska litteraturen och 
fördjupar dem under de vetenskapliga sammanträdena i de 
psykoanalytiska föreningarna, i tankeutbytet med andra 
medlemmar. Han lär sig det praktiska handhavandet av 
den analytiska tekniken dels i analysen av sin egen person, 
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dels i analysen av patienter under erfarna kollegors hand-
ledning.»8

Och så tar Freud ytterligare ett steg. Han hävdar följan-
de: »De psykoanalytiska organisationerna har i själva verket 
just uteslutningen från universitetets verksamhet att tacka 
för sin existens och kommer också fortsättningsvis att fylla 
en viktig utbildningsfunktion, så länge denna uteslutning 
består.»9

Lite grann på samma linje har Jurgen Reeder i sin bok 
Psykoanalysen i välfärdsstaten skrivit om hur psykoanaly-
sen i Sverige i högre grad än psykoterapeuterna utvecklat 
vad han kallar en »professionsmiljö».10 En professionsmiljö 
är inte bara en arbetsplats, utan en bredare social kontext 
där ett professionellt etos förvaltas, vårdas och förmedlas 
vidare till nya generationer. 

Just det faktum att psykoanalytikerna historiskt har 
skapat sina egna utbildningssystem, sina institut och sina 
internationella federationer, och att utbildningen ända tills 
helt nyligen också varit frikopplad från universiteten – just 
detta har varit gynnsamt för utvecklingen av en professi-
onsmiljö.11

Så långt är alltså frågan betraktad ur psykoanalysens 
synvinkel. Men låt oss gå vidare. Freud skriver mer utförligt 
om vad universitetet har att vinna på att släppa in psykoana-
lysen.

Frågan Freud väljer att fokusera på här är inte så mycket 
vad det skulle innebära att psykoanalytikerna får högsko-
lepoäng eller en akademisk examen – nej, frågan om det 
är intressant för universitetet att släppa in psykoanalysen 
hänger, som Freud ser det, på om man är villig att tillskriva 
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psykoanalysen någon betydelse också för andra utbildning-
ar, inte minst läkarutbildningen. 

Freud tar sedan upp tre områden12 där han ser att psyko-
analysen skulle kunna bli betydelsefull på universitetet:

Först tar han upp läkarutbildningens ensidiga fokus på 
anatomi, fysik och kemi – där de bristande kunskaperna 
i psykologi leder till vad Freud kallar en »oskicklighet» i 
umgänget med patienterna. Här tänker han sig att en serie 
psykoanalytiska föreläsningar om förbindelserna mellan 
psyke och kropp skulle kunna tillföra medicinstudenterna 
något viktigt.

Det andra omedelbara bidraget som Freud menar att 
psykoanalysen skulle kunna ge på universitetets område är 
inom psykiatrin. Här konstaterar Freud att flera medicinska 
fakulteter på den amerikanska kontinenten redan har tagit 
upp kurser i psykoanalys i läroplanen som en introduktion 
till psykiatrin.

Det tredje och sista bidraget som Freud nämner är mer 
övergripande: Tillämpandet av psykoanalysens metod in-
skränker sig inte alls till de psykiska störningarna, påpekar 
han. Den kan också användas – och har redan använts – för 
att studera »problem på områden som konst, filosofi, religi-
on, etc». I förlängningen av detta ser Freud möjligheten till 
ett tätare samarbete mellan den medicinska vetenskapen 
och humanvetenskaperna.

Hur ska vi då summera Freuds inlägg från 1919? På det 
hela taget verkar det som om Freud egentligen ser fler för-
delar för ett samarbete ur universitetets perspektiv än ur 
psykoanalysens. Han säger alltså att varje analytiker skulle 
hälsa det välkommet, men han berättar egentligen inte nå-
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got om vad man skulle vinna på det. Kanske kan det tyckas 
uppenbart: man skulle vinna ekonomiska fördelar och möj-
ligen också samhälleligt erkännande och auktoritet. Samti-
digt ser Freud att uteslutningen från universitetet också haft 
positiva effekter.

Idag, när vi har så många högskolor och universitet i 
Sverige, finns det måhända anledning att besinna sig: Det 
är inte självklart att universitetet är den enda plats där ve-
tande och kunskap produceras. Och det är inte självklart 
att det som räknas som vetenskap eller som utrett i enlig-
het med »evidensbaserade» metoder är den enda formen av 
kunskap.13 Som jag ser det – som i en mening betraktar detta 
»inifrån» högskolan – gäller det att hitta strategier för att 
utforska också andra kunskapsformer, som produceras på 
andra platser, i andra kontexter. Inte bara för att göra en 
vetenskaplig bedömning av deras hållbarhet – något som 
naturligtvis kan vara väl så viktigt – men inte bara detta, 
utan också för att erbjuda ett utrymme där dessa kunskaps-
former kan komma till uttryck och artikuleras på sina egna 
villkor.

Jurgen Reeder skriver i en artikel om något han kallar  
för »MEK-ideologin»: Manualisering, Evidensbasering,  
Kvalitetssäkring.14 Denna problematiska triad präglar 
framför allt det Reeder kallar den »vetenskapliga diskursen»  
om psykoterapi och psykoanalys. I sin artikel lyfter Reeder 
fram ytterligare två genrer genom vilka den psykoanaly-
tiska erfarenheten kan synliggöras. Dels professionens  
egen »interna» diskurs, och dels en litterär framställnings-
form. 

Jag uppfattar detta som ett lovande perspektiv, som också 



24

christian nilsson

erbjuder ett utrymme att fundera över vilka former olika 
typer av vetande bäst artikuleras och framställs i. Tillåt 
mig att återigen citera Walter Benjamin. Han skriver (i sitt 
»kunskapskritiska företal» till avhandlingen om det tyska 
sorgespelet): »Utmärkande för det filosofiska skrivandet 
är att det vid varje vändning på nytt ställs inför frågan om 
framställning.»15 

Jag menar att om man på allvar ger upp föreställningen 
om att det experimentella dubbelblindtestet ska utgöra ett 
slags modell för det psykoanalytiska vetandet, då blir frågan 
om i vilken form detta vetande på bästa sätt artikuleras och 
kommuniceras central. 

Men innan jag går vidare i denna fråga, vill jag dröja mig 
kvar vid Freud ytterligare en stund.

I den sista av de så kallade »nya» föreläsningarna, publi-
cerade 1932, diskuterar Freud också frågan om psykoana-
lysens vetenskaplighet. »Leder psykoanalysen fram till en 
bestämd världsåskådning, och i så fall till vilken» frågar 
han. En världsåskådning definierar Freud här som »en in-
tellektuell konstruktion, som enhetligt härleder lösningen 
av alla tillvarons problem ur ett överordnat antagande, och 
där följaktligen ingen fråga lämnas öppen, och allt som in-
tresserar oss får sin bestämda plats».16 Man hör liksom på 
själva definitionen att svaret på om psykoanalysen kan vara 
en sådan världsåskådning måste bli »nej». 

Nästa steg som Freud tar – som man ofta hoppar över då 
man diskuterar psykoanalys och vetenskaplighet – är att slå 
fast att inte heller vetenskapen i sträng mening kan utgöra 
en världsåskådning. Visst söker vetenskapen en enhetlighet 
i förklaringen av världen, men bara som ett program, vars 
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genomförande skjuts på en utopisk framtid. Det som utmär-
ker vetenskapen är istället självkritiken, begränsningen, 
ofullständigheten, projektet.

Alltså: psykoanalysen kan inte i sig själv utgöra en världs-
åskådning. Och jag citerar: »Det behöver den inte, den (…) 
kan ansluta sig till den vetenskapliga världsåskådningen. 
Men denna [alltså vetenskapen] förtjänar knappast [att kal-
las världsåskådning], ett så stolt klingande namn, för den 
ser inte allt, är alltför lite färdig och gör inga anspråk på 
slutenhet och systembildning.»17 

Det här är något som många bortser ifrån när de – an-
tingen positivt eller negativt – beskriver Freuds egen syn 
på psykoanalysens vetenskaplighet. Freuds poäng här är 
att psykoanalysen i likhet med vetenskapen måste avstå 
från att presentera sig som en sluten och komplett världs-
åskådning »där ingen fråga lämnas öppen och allt får sin 
bestämda plats». 

Ett användbart ord i det här sammanhanget är måhända 
»scientism», alltså övertygelsen att naturvetenskapen utgör 
den enda formen av verklig kunskap, och föreställningen 
att denna just inte lämnar någon fråga öppen. När Freud 
alltså beskriver psykoanalysens vetenskaplighet, så är det 
med ett tydligt avståndstagande från scientismen. Poängen 
är just att vetenskapen enligt Freud aldrig kan utgöra en 
världsåskådning i egentlig mening. 

överraskningen

I sin essä »Råd till läkaren vid den psykoanalytiska behand-
lingen», från 1912 skriver Freud apropå psykoanalysens för-
hållande till vetenskaplig forskning att det »inte är bra att 
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göra ett fall till föremål för vetenskaplig bearbetning innan 
behandlingen är avslutad».18 

Han skriver så här: »Utgången blir lidande i sådana fall 
där man från första början har den vetenskapliga utvärde-
ringen för ögonen och rättar behandlingen efter dess behov, 
däremot lyckas man bäst med sådana fall som man handhar 
liksom avsiktslöst, där man låter sig överraskas av varje 
vändning och som man om och om igen går till mötes med 
öppet sinne och förutsättningslöst.»19 

Jag tycker mycket om den där formuleringen om att låta 
sig överraskas av varje vändning. Det Freud närmar sig 
här är den specifikt psykoanalytiska hållningen, det han 
också kallar den »jämnt svävande uppmärksamheten». Som 
jag ser det ger Freud en beskrivning av den kompetenta 
psykoanalytikern som i grunden skiljer sig från föreställ-
ningen i teorierna om den evidensbaserade medicinen eller 
den evidensbaserade praktiken. Psykoanalysen rymmer en 
kunskap som utgår från människan som relationsvarelse: 
Människan som präglad av inre konflikter, som det krävs 
tid att lyssna på, och som också behöver tid för att lyssna på 
sig själv. 

När jag får frågan om vad som intresserar mig i psyko-
analysen brukar jag återkomma till föreställningen om det 
omedvetna som en »överraskningens» kategori. Det omed-
vetna innebär en ständig möjlighet att bli överraskad, också 
av sig själv.20 

Det är inget som säger att det är en trevlig överraskning, 
men det är en viktig dimension av den mänskliga existensen. 
Poängen jag försöker komma åt i det här sammanhanget är 
att den roll som »det omedvetna» spelar i den psykoanaly
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tiska teorin omöjliggör för analytikern att inta rollen som 
ett kunskapssubjekt med absolut visshet. Inom parentes sagt 
tror jag att filosofin på just detta område fortfarande skulle 
kunna lära sig en hel del genom en konfrontation (eller en 
»Auseinandersetzung») med psykoanalysen.

Den som kanske utförligast uppmärksammat denna te-
matik och tagit den på allvar inom det psykoanalytiska fältet 
är Jacques Lacan. Med hans termer är en av utmaningarna 
för analysen att arbeta och i slutändan lösa upp den relation 
till ett »subjekt som förväntas veta» som analysanden söker. 
Kanske kan man formulera det så här: Den psykoanalytiska 
praktiken kräver en förmåga av analytikern att visa fram 
sin oförmåga, delvis i strid med analysandens begär efter 
analytikerns omnipotens.

Här menar jag att det finns resurser för ett psykoanaly-
tiskt svar på den utmaning som Högskoleverkets utvärde-
ring innebär. Det kunskapssubjekt som framträder i utvär-
deringen, som håller sig ajour med det senaste forskningslä-
get, och tillämpar dessa rön på det individuella fallet, detta 
kunskapssubjekt kan inte utgöra en modell för utbildandet 
av psykoanalytiker.

Och här någonstans börjar det bränna till. För kan detta 
kunskapssubjekt vara en modell för någon yrkesutbildning 
överhuvudtaget?

att upptäcka den egna praktiken på nytt

Som jag ser det, så innebär de snäva definitioner som ställts 
upp för den »evidensbaserade» medicinen att psykoanaly-
sen på allvar måste göra upp med sin självbild. Det kan låta 
krisartat, och det är det nog, men som jag ser det är det också 
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en möjlighet till ett nyfiket utforskande och nyupptäckande 
av den egna praktiken.

Men hur gör man för att komma »nära» praxis? Viktigt 
är att inte beskriva det i termer av något annat, utan på fe-
nomenologiskt vis försöka komma nära det egensinniga i 
verksamheten. Det vore ett misstag att tro att det är en en-
kel process. Det är svårt att komma åt det praktiska – det 
är väl en av anledningarna att det ibland har kallats »tyst» 
kunskap. 

Teori har därvid en dubbel roll: 
Teorierna kan erbjuda färdiga formuleringar, inte sällan 

inlärda på ett nybörjarstadium. Dessa teorier spelar inte nå-
gon större roll för det konkreta arbetet, utan fungerar unge-
fär som handlingsplaner som upprättas av formella skäl och 
sedan placeras i en pärm tills det är dags att revidera dem. 
På frågan »Hur ser jämställdhetsarbetet ut på er institution» 
blir då svaret att leta upp den där pärmen och citera det som 
skrivits ner. Skall man komma »nära» praxis kan det därför 
vara bra att istället utgå ifrån en besvärlig situation, där de 
stelnade teorierna på ett plågsamt tydligt sätt inte räcker till 
för att förstå vad som händer.

Men teorier kan också fungera som ett sätt att hålla oss 
vakna, att inte låta oss förfalla till detta vardagliga tänkande 
där vi redan tror oss känna igen allt, och där vi hälsar alla 
erfarenheter med ett »javisst, precis så är det, det visste jag 
redan».21 Hannah Arendt har i en essä påmint om de meta-
forer Sokrates använder för att beskriva sin verksamhet som 
filosof: Han är en »stingande broms» som väcker liv i oss, en 
»darr-rocka» som förlamar oss och gör oss oförmögna att 
fortsätta – och en »barnmorska» som förlöser konsekven-
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serna av de tankar vi redan har.22 På samma sätt kan teorier 
också ha en viktig roll i utforskandet av det praktiska.

Låt mig ge några exempel på hur man kan försöka kom-
ma »nära» psykoterapeutisk och psykoanalytisk praxis. 

Mitt första exempel är ett internationellt forsknings-
projekt inom ramen för ett samarbete mellan ett antal euro-
peiska psykoanalytiska organisationer.23 Organisationerna 
tycktes dela många intressen och använda sig av samma be-
greppslighet – men menade man samma sak med begrepp 
som »omedvetet», »tolkning» eller »fritt associerande»? En 
psykoanalytiker menade att han ofta gjorde ett tjugotal 
tolkningar under en enskild session – en annan svarade 
förbluffat att han kanske gjorde några enstaka tolkningar 
under ett helt år. Vad vet vi egentligen om hur en psyko-
analytisk process i Paris skiljer sig från en i London eller 
Stockholm? 

Under projektets gång träffades erfarna psykoanalytiker 
från flera länder återkommande för att försöka utarbeta en 
metod att beskriva sin praktik så erfarenhetsnära som möj-
ligt. Mötet mellan olika teoritraditioner tvingade fram en 
ökad konkretion. Hur går det psykoanalytiska arbetet till? 
Vilka interventioner gör analytikern? Kan detta kartläggas 
oberoende av de olika inriktningarnas vokabulär? 

Peter Fonagy har skrivit en intressant artikel om projektet 
med titeln »The failure of practice to inform theory».24 Han 
formulerar på sitt eget vis en klassisk insikt från forskning-
en om praktisk kunskap: praktik är inte tillämpad teori. I 
det här sammanhanget alltså: den psykoanalytiska kliniska 
praktiken följer inte logiskt från den psykoanalytiska teorin. 
Enligt Fonagy har den psykoanalytiska praktiken föränd-
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rats relativt lite jämfört med de omfattande teoretiska om-
formuleringarna och utbrytningarna som psykoanalysen 
genomgått under hela 1900-talet. Han konstaterar att olika 
psykoanalytiker ibland åberopar sig på samma teoretiska 
grunder, men har en praktik som skiljer sig – och omvänt 
att en del psykoanalytiker åberopar sig på olika teorier, men 
i deras kliniska praktik är skillnaderna försumbar. Oavsett 
hur vi ställer oss till Fonagys enskilda argument, så fram-
står det klart att den psykoanalytiska praktiken är värd att 
utforska på sina egna villkor.

Mitt andra exempel ligger närmare den egna erfarenhe-
ten. Jag har som lärare och seminarieledare under en tid 
experimenterat med att låta psykoterapeuter och psykoana-
lytiker under utbildning reflektera över sin yrkeskunskap 
och skriva om den i essäform – ett slags processkrivande 
utifrån problematiska situationer i yrkeslivet där vi sedan 
diskuterar texterna i smågrupper.25 Skrivandet utifrån den 
kliniska erfarenheten har visat sig vara en väl avpassad 
metod för att artikulera och reflektera över den klokhet som 
utvecklas i det intima rummet. 

Det är viktigt att förstå att skrivandet inte behövs bara för 
att föra ut något som är »färdigt» (det vore en propaganda-
modell för skrivfunktionen), utan att skrivandet är ett sätt 
att arbeta, en tänkandets praktik. Man kan jämföra det med 
att berätta om sitt yrke för någon annan, jämfört med att 
samtala med en kollega. Vi har massor av bakgrundskun-
skap som vi förutsätter och som vi sällan tematiserar.
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avslutning

En viktig inspirationskälla för detta arbete med skrivande 
praktiker har varit en fenomenologisk-hermeneutisk läs-
ning av Aristoteles.26 Den första poängen med att ta upp 
denna tradition är dess pluralistiska kunskapsbegrepp. Om 
vi med en god gammal term kallar det för »scientism» eller 
»vetenskapstro» att tänka sig att det bara finns en form av 
kunskap, nämligen den som utvecklas enligt naturveten-
skaplig modell, så kan vi säga att Aristoteles har en rikare 
modell för den mänskliga kunskapen. Ur Aristoteles per-
spektiv finns det förutom den teoretiska kunskapen (epis
teme) två former av praktisk kunskap, som är knutna till två 
perspektiv på det mänskliga handlandet. 

Poiesis beskriver Aristoteles i Nikomachiska etiken som 
en planerad form av handling, där slutmålet är känt från 
början: Att baka ett bröd, att bygga ett hus. Det handlande 
subjektet har här ständigt framför sin inre blick en bild av 
hur »produkten», dvs målet för handlingen, skall ut. Det 
poietiska handlandet är alltså inte ett mål i sig, det har ett 
mål endast så längre produktionen pågår. När produkten, 
verket, är färdigställt så ligger det utanför, bredvid den 
aktivitet som producerat det. Eftersom målet ligger utan-
för aktiviteten präglas det poietiska handlandet av ett slags 
anonymitet – det är inte avgörande vem som utför arbetet, så 
länge det sker enligt planen, enligt reglerna. 

Den form av kunnande som vägleder ett poietiskt hand-
lande kallar Aristoteles för techne. Techne är ett slags hant-
verkskunnande, en blick på världen utifrån »användbar-
hetens» perspektiv. Om man vet vad man vill åstadkomma 
(till exempel snickra ihop en koja), så kan man ge sig ut i 
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skogen och leta lämpliga träbitar. Techne hjälper oss inte att 
fundera ut vad som skall framställas, utan visar oss bara 
hur. 

I det psykoterapeutiska sammanhanget kan det poie-
tiska handlandet liknas vid att använda en manual för att 
säkerställa ett redan på förhand klart uppfattat och bestämt 
behandlingsresultat. Detta garanterar neutralitet för kli-
enten, som får samma behandling vart hon än vänder sig. 
De specifika psykoterapeutiska tekniker man lär sig för att 
intervenera i den kliniska situationen – sätt att fråga, sätt att 
svara, sätt att vara tyst – är en typ av praktisk kunskap som 
kan kallas för techne.

Det andra perspektivet på mänskligt handlande som 
Aristoteles anlägger, betraktar det i sin karaktär av praxis. 
Praxis är en handlingsform där målet för handlandet inte är 
externt: handlandet är ett mål i sig. Praxis kan därför sägas 
pågå hela tiden, ungefär som livets egen process. Praxis är 
en handlingsform där handlandet är beroende av andras 
handlande; det sker i förhållande till de möjligheter den 
konkreta situationen erbjuder. Andra människors åsikter 
kan här vara avgörande: vi rör oss i en intersubjektiv väv, 
en delad värld. Praxis innefattar därför såväl aktivitet som 
passivitet/mottaglighet i förhållande till andra människors 
handlande. Effekterna av praxis är på grund av dess inter-
subjektiva natur omöjliga att med bestämdhet förutse (till 
skillnad från poiesis där planerandet är centralt).

Praxis som handlingsform verkar fånga en väsentlig 
aspekt av den psykoterapeutiska och psykoanalytiska verk-
samheten. Den blick på världen som vägleder praxis kallar 
Aristoteles för fronesis, eller praktisk klokhet. 
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Utan att här kunna lägga ut texten särskilt utförligt, är 
det intressant att se vilken funktion fronesis har för Aristo-
teles etik då det gäller att finna en medelväg mellan ytter-
ligheter. En kompetent psykoterapeut eller psykoanalytiker 
behöver säkerligen lära sig ett antal vetenskapligt välut-
forskade teorier (utvecklingspsykologi, hjärnforskning, af-
fektteori, etc), liksom ett antal kliniska tekniker – en egen 
vokabulär av interventionsformer. Men som praktiker går 
det inte att ständigt följa forskningsfronten, och det går inte 
att lära sig hur många tekniker som helst, om man skall bli 
duktig på att tillämpa dem. Man behöver veta lagom mycket, 
och kunna lagom mycket. Fronesis är enligt Aristoteles just 
förmågan att göra klok bedömning av vad som är »lagom» i 
dessa fall. Och fronesis utvecklas i dialog med andra – dels 
genom praktisk erfarenhet av att kliniskt arbeta med psyko-
terapi eller psykoanalys, men också genom kollegialt utbyte, 
diskussioner och studiekretsar.

Som jag ser det har psykoanalysen och den dynamiska 
psykoterapin fått kritik för att den inte är vetenskaplig, ef-
tersom det på detta område inte går att uppnå den form av 
visshet som präglar episteme i Aristoteles mening. Den har 
också fått kritik för att den inte är tillräckligt tekniskt effek-
tiv i förhållande till givna mål, alltså lindrandet av väl av-
gränsade symptom. Dess dynamiska karaktär gör den svår 
att testa, då dess tekniker inte är möjliga att manualisera. 
Den specifika öppenhet som präglar en dynamisk psyko-
terapeutisk eller psykoanalytisk process, och det väsentliga 
arbetet med att hålla icke-vetandets område öppet, blir ur 
ett perspektiv som är inskränkt till episteme och techne  
något irrelevant.
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christian nilsson

Min slutsats efter dessa avslutande reflektioner är inte att 
vi skall beskriva den psykoterapeutiska och psykoanalytiska 
processen enbart i termer av praxis, och dess kunskapsform 
enbart som fronesis. Däremot tycks mig en välartikulerad 
förståelse av de olika handlingstyperna och av egenarten 
hos de respektive typerna av kunskap som vägleder dem 
viktig att utveckla för en allvarligt syftande reflektion över 
dessa yrkesutbildningar. 
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Vad kännetecknar en  
tillräckligt bra psykoterapeut?

lotta landeRholm

Legitimation – oavsett vilket yrke det gäller – är ett »statligt 
sigill». Det uttrycker att innehavaren kan utöva sitt yrke på 
ett av staten godkänt sätt. När Högskoleverket under 2007 
och 2008 granskade psykoterapiutbildningarna var det 
alltså i det allmännas intresse.

Uppdraget att granska tvingar å ena sidan staten (Hög-
skoleverket) och å andra sidan utbildningsinstitutioner att 
tydliggöra vad som är en tillräckligt bra psykoterapeut res-
pektive en utbildning som kan garantera kvalitet. 

Följande text har sitt ursprung i en lång yrkesutövning 
som legitimerad psykoterapeut samt som utbildare av 
psykoterapeuter. Mitt mål är att analysera och tydliggöra 
psykoterapeutyrkets särart, pröva att ge ett svar på vad som 
kännetecknar en psykoterapeut som är tillräckligt bra samt 
anknyta detta till utbildningskrav. Min väg dit går via att 
studera professionella hjälpsituationers väsen och vilka krav 
det ställer på dess yrkesutövare. Därifrån fortsätter jag till 
att tydliggöra specifika drag i psykoterapeutyrket och därav 
följande krav för att kunna utöva det. 



lotta landerholm

36

Som yrkesutövare är vi aldrig perfekta, och är mer eller 
mindre duktiga. Vår skicklighet är förknippad med vilka 
vi är, vilken start vi fått genom en utbildning, vår öppen-
het för att ta emot nya kunskaper och infallsvinklar. Men 
vår kompetens att utöva vårt yrke är också sammanvävd 
med den kontext inom vilken vi ingår, såväl privat som ar-
betsmässigt. Det jag strävar efter att analysera är vad som 
kännetecknar en tillräckligt bra psykoterapeut, alltså en 
yrkesmänniska som liksom andra människor har sina upp- 
och nedgångar, men som genom dessa förmår hålla vissa 
grundläggande förmågor vid liv.1 

vad är en psykoterapeut?

Ordet psykoterapeut kommer från grekiskan där therapeu
tes betyder tjänare, vårdare, behandlare och psyche betyder 
andedräkt, själ, liv.

En psykoterapeut kan alltså sägas vara en människa som 
vårdar en annan människas »psyke» – som tjänar hennes 
andedräkt, hennes förmåga att andas och leva. Men frågan 
om vad en människas psyke egentligen är, utgör en av hen-
nes livsfrågor, och kan inte exakt besvaras. Använder vi 
ordet »psyke», måste vi alltså också varje gång försöka ange 
vad vi menar. Psyke kan till exempel definieras som en af-
fektiv och kognitiv process på kroppslig och själslig nivå, 
som finns mer eller mindre tillgänglig för medvetandet. 
Frågan är vad det egentligen säger oss – för vad är medve-
tande? Och vad är en »själ»? 

 Psykoterapeutens uppgift rör ändå just detta männis-
kans psyke, som är så förbundet med hennes ande och anda, 
hennes liv. Jag vill säga att där ryms hennes varande, hen-
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nes känslor, tankar, fantasier, drömmar, föreställningar, 
göranden och beteenden oavsett om de är medvetna eller 
inte, inbegriper en själ eller inte.

Psyket kan sägas utgöra människans subjektiva varse-
blivning, upplevelse och tolkning, reaktioner och uttryck, 
håg och motivation i förhållande till sig själv, andra och 
världen – hennes totala subjektiva mer eller mindre med-
vetna eller helt omedvetna föreställningsvärld i ett givet 
ögonblick, som omedelbart ändras i nästa, eftersom hon 
hela tiden ingår i en kontext; är ett system i samklang med 
omgivande system.

Människan är sin kropp samtidigt som hon bor i den och 
i sin omgivning. Omgivningen liksom kroppen befinner sig 
i ständig förändring, och det hon är – hennes subjektiva fö-
reställnings- och upplevelsevärld om och av sig själv i kropp 
och omgivning – är mer eller mindre i samklang med hen-
nes faktiska kropps och omgivnings förändringar. Psyket 
tycks mig som det system som strävar efter att upprätthålla 
en förutsägbarhet, (»identitet»), ett meningsbärande, kom-
binerat med beredskap för flexibilitet, tillräcklig för att söka 
efter, respektive stå ut med, förändringar av olika dignitet.

Om det psykiskt kroppsvarande systemet skräms utöver 
gränsen för det uthärdliga låser det sig, »fastnar i försvar». 
Då gör det ont i det, med smärtsamma känslor, tankar och 
fantasier. 

Från början av våra liv är vi i absolut behov av att det 
finns pålitliga omsorgsgivare som lotsar oss in i den sociala 
kontext vi ska leva i på ett sätt som ger tillräcklig känsla 
av förutsägbarhet och identitet kombinerat med tillräcklig 
förmåga att avläsa oss själva och andra, liksom öppenhet 
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för att söka efter samt att hantera förändringar. Vi har blivit 
mer eller mindre tryggt lotsade i denna socialiseringspro-
cess. Den har givit oss mer eller mindre känsla av att vara 
ett subjekt med sammanhang och koherens som samtidigt 
är tillräckligt elastiskt och flexibelt för att vara med om både 
livets smärtor och utforskningsmöjligheter.

Psykoterapeuten möter i sin arbetsuppgift människor 
som fastnat i känslor och tolkningar av sig själv och/eller 
av världen så att val känns mer eller mindre omöjliga. Psy-
koterapeutens uppgift blir därmed att bidra till förändring 
av en subjektiv känslo- och föreställningsvärld. Uppgiften 
är att hjälpa någon som förlorat sin anda att få luft (fysiskt, 
psykiskt och socialt) genom att se och erfara fler perspektiv. 
En stor uppgift alltså, och den innehåller såväl sådant som 
är likt som olikt andra hjälpyrken.

vad kännetecknar en tillräckligt  
bra hjälpare inom vården?

Liksom i andra vårdyrken anlitas psykoterapeuten för 
hjälp. Alltså för att träda in i den hjälpsökandes tjänst. Psyko-
terapeuten behöver på samma sätt som personer i andra 
vårdyrken, som till exempel sjuksköterskans, läkarens,  
socionomens, psykologens, ha: 

– teoretisk och vetenskapligt beprövad grund utifrån sin 
specifika yrkestillhörighet; samt 

– förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktiken utifrån 
varje unikt möte. 

Förmågan att tillämpa utvecklas via just tillämpning samt 
reflektion över denna. Den professionella hjälparens signum 
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är att hon har förmåga att i praktiken kunna skapa en ömse-
sidig relation där hon kan använda och pröva sin teoretiska 
och vetenskapligt grundade kunskap i de unika möten han/
hon befinner sig med sin klient. Att kunna vara medmän-
niska utgör därmed en del av yrkeskunnandet. Det innebär 
att kunna låta här och nu i det mellanmänskliga mötet styra 
över hur den teoretiska kunskapen tillämpas, och insikt i att 
det omvända kan riskera att vara till icke-hjälp.

Teoretisk kunskap och vetenskaplig grund är alltså nöd-
vändig, men kan om de tillämpas utan medmänsklighet, bli 
till men för klienten. I sin bok Kunskapens former diskuterar 
Ingela Josefson hur ömsesidighet mellan å ena sidan teo-
rier/vetenskap och å den andra praktik kan göras fruktbar 
inom vårdyrken.2 Med ett citat ur en artikel av Lars Hertz-
berg lyfter hon fram de risker som finns om strävan efter 
vetenskaplighet blir ensidig: 

om den förverkligas bokstavligt, är det förnedrande för 
människors värdighet, eftersom den skulle innebära 
att lärarens relation till sina elever eller vårdarens re-
lation till patienterna reduceras till en relation mellan 
forskare och forskningsobjekt.3

Hon fortsätter: 

I vården av sjuka människor liksom i fostran av små 
barn rör det sig, menar Hertzberg, om mänskliga re-
lationer. Kvalitén i den verksamheten handlar om vår-
darens medmänsklighet och deras förmåga att med 
känslighet gå in i arbetet.4 
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Teorier och vetenskaplig grund är alltså nödvändigt men inte 
tillräckligt för vårdarens yrkesutövning, och kan, tillämpade 
utan inkännande i och för den andra, vara till skada.

Jag tror att förmågan att gå in i möten med medmänsk
lighet är grundläggande för att en vårdare, en professionell 
hjälpare, oavsett yrkestillhörighet ska vara tillräckligt bra 
i sin yrkesutövning.

symmetri och asymmetri – grundläggande 
aspekter av varje professionellt hjälpmöte

Förmågan till medmänskligheten hänger samman med i 
vilken mån hjälpmötets ontologiska karaktär kan hanteras 
– medvetet och/eller omedvetet – vad gäller mötets symme-
tri och asymmetri. 

Mötet är asymmetriskt på så vis att den ena människan 
söker hjälp hos den andra, som har att ge den inom sin yr-
kesutövning. Därmed är deras funktioner i mötet olika vad 
gäller sådant som uppmärksamhet, beroende och makt. 
Men mötet är samtidigt symmetriskt därför att båda är män-
niskor som är lika i avgörande aspekter.

När en människa möter en annan människa för att få 
tillgång till hennes professionella hjälp är de, oavsett roller 
i mötet, i grunden båda två människor och symmetriska i 
vissa aspekter:

–  De har samma värde (etisk aspekt). 
–  De befinner sig i i sitt eget subjektiva och fysiska tidsför-

lopp, från födelse till död, med de krav på val som detta 
med nödvändighet ställer (existentiell aspekt).

–  De är i grunden lika som människor vad gäller behov, 
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affekter och tendens att konstruera mening (psykosocial 
aspekt).

Vi har i grunden en liknande konstitution vad gäller kropp 
och psyke liksom behov och utveckling. Vi lever under lik-
nande existentiella villkor som tidens gång, chronos, ger 
oss – med födelse, olika åldrars olika förutsättningar, sjuk-
domar, död; med nuets flyktighet och därmed möjligheter 
och begränsningar; med att ständigt vara i någon form av 
beroende i förhållande till den omgivning vi befinner oss i: 
kulturellt, materiellt och framförallt relationellt.

Vi är båda människor när vi möts med människans so-
ciala benägenhet: hennes behov av intersubjektivitet. Vi är 
båda var sitt centrum för subjektivitet och erfarande av att 
vara till, och kan fullt ut aldrig förflytta oss in i en annan 
människas centrum. 

Att förstå likheten, att vi är samma, är en grund för att 
hjälparen ska kunna vara medmänsklig. Att också förstå 
olikheten, att vi med nödvändighet är olika, eftersom vi är 
samma, är en grund för empati. 

En hjälpares förmåga att utifrån sitt personliga varande 
som människa känslomässigt kunna sätta sig in i och förstå 
hur det är att vara den andra som människa – och samtidigt 
förstå att det inte kan vara annat än en gissning är avgörande 
för om hon kan bidra med hjälp. Ju bättre förmåga att gissa, 
och samtidigt komma ihåg att det inte är det samma som 
sanningen om en annans tillstånd, desto bättre hjälpare.

Jag kallar förmågan att uppleva och uppfatta symmetrin 
mellan sig själv och den hjälpsökande för den medmänsk
liga förmågan hos hjälparen.
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Lika viktig som hjälparens förmåga att uppfatta och om-
fatta symmetrin i hjälpmötet är hans/hennes förmåga att 
förstå att det professionella hjälpmötet är en situation där 
hjälparen och den hjälpsökande har diametralt olika och 
samtidigt komplementära funktioner. 

Hjälpmötet präglas alltså också av asymmetri, det vill 
säga av att parterna inom det har olika funktioner. En söker 
hjälp, den andra ska ge det. Det innebär att de står inför 
varandra med helt olika förutsättningar vad gäller vart upp-
märksamheten ska riktas, beroendet av den andra liksom 
makten över beslut.

I en dialog med Carl Rogers 1957 uttryckte Martin Buber, 
på en något stapplande engelska, sin syn på asymmetrin i 
hjälprelationen:

A man coming to you for help. The difference – the es-
sential difference – between your role in this situation 
and his is obvious. He comes for help to you. You don´t 
come for help to him. And not only this, but you are able, 
more or less, to help him. He can do different things to 
you, but not just help you. And not this alone. You see 
him, really. I don’t mean that you cannot be mistaken [-
--] but you see him … as he is. He cannot by far [---] see 
you. Not only in that degree, but even [---] that kind of 
seeing. Eh, you are, of course, a very important person 
for him. But not a person whom he wants to see and to 
know and is able to …5

Just denna relation kan enligt Buber aldrig fullt ut bli en 
jag–du-relation eftersom de människor som möts i den be-
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finner sig i en komplementär relation med olika funktioner: 
hjälpsökande respektive hjälpare. Samtidigt är de männis-
kor och i den bemärkelsen lika och jämlika. 

Min erfarenhet säger mig att ju tryggare en människa är 
i att uppleva sig i jag–du-relationer och som jämlik, desto 
lättare har hon att ta emot hjälp av en annan. Hennes sam-
lade livsupplevelser säger henne att det går att förvänta sig 
respekt, pålitlighet, inkännande och dialog när hon behöver 
hjälp. Tilliten till symmetrin människor emellan väger då 
över den asymmetri som finns inbyggd i hjälpsituationen.

Men min erfarenhet säger också, att en människa som 
har starka eller många upplevelser av brist eller hot i de re-
lationer där de behövt hjälp, har utvecklat en stor känslighet 
för att vara beredd på att åter uppleva det i liknande situatio-
ner. Att vara i centrum för en annans uppmärksamhet kan 
då kännas som ett hot om avslöjande eller att bli missför-
stådd. Att visa upp sig själv kan kännas som att överlämna 
information som den andra kan missbruka. Att vara den som 
visar sina skavanker, sin osäkerhet eller sina våndor, liksom 
att vara den enda av två som ger berättelser om sig själv, kan 
då väcka rädsla och vrede – medvetet och omedvetet. 

Hjälpmötets inbyggda möjlighet att bli sedd kan, på 
grund av dess inbyggda ojämlikhet, upplevas som hot att bli 
avslöjad, uppvisad, ignorerad eller hånad. Den hjälpsökan-
des känslor inför att behöva den andra, liksom hjälparens 
makt att säga ja eller nej och att styra över till exempel tiden 
för deras möten kan väcka gamla rädslor inför vad det inne-
burit att hamna i en annan människas kontroll.

Om känslorna inför den reellt inbyggda ojämlikheten 
signalerar om hot, avvisanden och övergivenhet väcks över-
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levnadsstrategier för att hantera dem och situationen. Det 
gäller för hjälparen att försöka förstå vad makten i hans/
hennes position kan väcka, och att kunna möta även över-
levnadsstrategier med respekt.

Jag kallar förmågan att förstå och i djupet av sig själv 
respektera såväl den inbyggda symmetrin som asymmetrin 
mellan sig själv och den hjälpsökande för de professionella 
förmågorna hos hjälparen.

Vilka konsekvenser har då detta för utbildningen av pro-
fessionella hjälpare? Hjälparen kan ha tillägnat sig profes-
sionella förmågor utanför sin yrkesutbildning, men där kan 
och bör de också utvecklas. De teorier och den vetenskap-
liga grund som hjälparen lär sig måste utforskas i praktiken 
i verkliga möten med klienter för att de medmänskliga och 
professionella förmågorna ska mogna och integreras inom 
hjälparens individuella personlighet. 

Studenten måste under handledning fördjupa sin förstå-
else för det unika som varje hjälpmöte innebär och därvid 
arbeta med sin förmåga att samtidigt befinna sig i teori och 
praktik. Det innebär att pröva själv och att tillsammans med 
medstudenter och mer erfarna yrkesutövare öppna sig för 
nya perspektiv på sig själv och klienter i verkliga situationer 
där såväl symmetrin som asymmetrin i det professionella 
hjälpmötet blir synliggjort, känslomässigt erfaret och före-
mål för reflektion.

vad kännetecknar en tillräckligt 
bra psykoterapeut?

Medmänsklighet och professionella förmågor är något som 
jag tänker att varje hjälpare behöver besitta. Olika hjälpare 
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behöver därutöver sina yrkesspecifika förmågor utifrån 
vilka syften mötet med de hjälpsökande har. Vilka är då de 
yrkesspecifika förmågor i psykoterapeutyrket som behövs?

Psykoterapeutens arbetsuppgift innebär att vara i en an-
nans människas tjänst som hjälp för vård av psyket, för för-
ändring av subjektiva upplevelser och föreställningsvärld. 
Utgångspunkten är då för det första att den andra befinner 
sig i ett problematiskt läge med sitt psyke, är på något sätt 
inte nöjd med sitt sätt att leva och/eller med sig själv, och för 
det andra att han/hon önskar förändring av sitt sätt att leva, 
att vara sig själv eller att vara tillsammans med andra. 

Problemet kan antas bestå i att det egna psykiska syste-
met har låst sig, hindras från att leva och att välja och lösa de 
svårigheter som livet med nödvändighet innebär, och/eller 
att glädjas åt de möjligheter som livet ger. En begränsning 
av perspektiv, känslomässiga och kognitiva, hindrar.

Människor som söker eller rekommenderas psykoterapi 
brukar ha svårigheter med sådant som låg självkänsla eller 
tomhetskänslor, känslor av meningslöshet och maktlöshet, 
rädsla för nära kontakter, rädsla för separationer, ångest och 
oro, känslor av otillräcklighet, av att inte duga eller alltid 
komma i andra hand, overklighetskänslor, rädsla för andra 
eller för vissa situationer, ensamhets- och övergivenhets-
känslor. Eller svårigheter med beteenden som ilskeutbrott, 
oförmåga att säga nej, att inte kunna göra något färdigt, att 
ge upp fort eller aldrig våga försöka.

Den hjälpsökare som psykoterapeuten möter beskriver 
på olika vis ett psykiskt system som inte kan klinga i sam-
klang med omgivningen, inklusive den egna kroppen som 
boning. Det finns låsningar, oflexibilitet och upprepning av 
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olyckliga förväntansmönster i förhållande till sig själv och/
eller till omgivningen. Vilka förmågor behöver då psykote-
rapeuten besitta för att kunna hjälpa en annan människa 
med hennes psyke?

Psykoterapeuten, liksom andra hjälpare, behöver teorier 
både om hur problem/skador uppstår och för hur föränd-
ring kan ske. Hon/han behöver också kontinuerligt hålla 
sig ajour med aktuell forskning och teoribildning inom sitt 
kunskapsområde.

De teoretiska anslag som gör psykiska problem begrip-
liga ger även oftast en utgångspunkt för förståelse av hur 
förändring kan ske genom psykoterapi. Inom forskning 
om människans psykiska utveckling finns kunskap om 
hur skador uppstår liksom om hur den psykoterapeutiska 
relationen kan åstadkomma förändring.6 Oavsett när eller 
hur psykiska problem börjat, utgör de en del av människans 
psyke, på samma vis som andra aspekter av henne, och 
finns med och har betydelse för hur såväl nuet, framtiden 
som dået uppfattas av henne. De kommer därmed också att 
finnas med som en del i själva hjälpmötet och hur det ge-
staltar sig.7

Genom teori samt forskning har psykoterapeuten att till-
ägna sig en idévärld som ger utgångspunkter dels för att för-
stå den andra och hennes problem, och dels för att själv som 
psykoterapeut pröva och ompröva det praktiska varandet i 
det psykoterapeutiska mötet. Psykoterapeuten behöver:

–  teorier och kunskap om människans normala utveckling 
av psyket (utvecklingspsykologi);

–  teorier om hur denna utveckling kan »gå fel» eller skadas, 
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inre samt mellanmänskliga konsekvenser av detta;
–  teorier och kunskap om psykoterapi, dess begrepp och 

idégrund för förändring;
–  förståelse för och förmåga att reflektera över teoriers 

kunskapsteoretiska bas, samt psykoterapiers såväl 
forskningsteoretiska som forskningsmässiga grund.

Det specifika i psykoterapeutens arbetsuppgift är att den 
människa som psykoterapeuten möter har problem med sin 
subjektiva upplevelse- och föreställningsvärld och söker 
hjälp för just detta. Det är inte förvånande att forskningen 
visar att psykoterapeutens förmåga att skapa ett samar-
betsklimat, en allians, med den hjälpsökande omkring det 
problemen gäller är mer avgörande för resultaten än vilken 
speciell psykoterapeutisk metod som används.8 Detta gör att 
psykoterapeuten behöver tillägna sig förmågor som har att 
göra med den egna unika personliga utvecklingen och sätt 
att vara med andra. 

Liksom inom alla hjälpyrken behöver psykoterapeutens 
professionella förmågor tränas under utbildningen så att så-
väl symmetriska som asymmetriska aspekter av hjälpmötet 
kan upplevas, förstås och mötas. Det som är speciellt för 
psykoterapeutens yrke är dock själva arten i vårduppgiften, 
nämligen psykiska problem. Det innebär:

–  att den som söker hjälp ofta har problem med relationer, 
vilket gör att de asymmetriska aspekterna av mötet ställer 
särskilda krav på psykoterapeutens förmåga att hantera 
dem;

–  att de svårigheter den hjälpsökande har ofta uppstått i 
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relationer, och att psykoterapeutens förmåga att skapa 
en relation, en arbetsallians, därför kan vara särskilt 
svår och samtidigt särskilt viktig;

–  att de problem den hjälpsökande har ofta utgör fastlåsta 
uppfattningar av sig själv och av andra, vilket ställer 
särskilda krav på psykoterapeutens förmåga att kunna 
vara kreativ.

En bra psykoterapeut behöver alltså kunna vara professio-
nell i en situation som ställer alldeles särskilda krav och 
utmaningar på dessa förmågor. Själva hjälpsituationen, det 
psykoterapeutiska mötet, kan på grund av dess asymme-
tri upplevas som ett hotfullt och farligt minfält att röra sig 
inom för många hjälpsökare som lider psykisk nöd. Starka 
och svåra känslor utgör en del av och en grund till de flesta 
(alla?) psykiska svårigheter. Psykoterapeuten måste därför 
själv kunna stå ut med, känna igen och visa medkänsla i 
starka svåra känslor och samtidigt kunna upprätta och 
upprätthålla en relation och verka för en dialog. Detta kan 
innebära att verka för en relation och för en dialog med en 
människa som av olika skäl inte vågar eller ens kan det se-
dan tidigare.

en teori om psykisk utveckling

Min egen teoretiska utgångspunkt är i huvudsak relationellt 
psykodynamisk. Det innebär att mycket av mitt tänkande 
om utveckling i psykoterapi vilar på kunskap om männis-
kans normala utveckling, inte minst under hennes tidiga 
år då psykiska, fysiska och sociala funktioner har sin mest 
formativa period. Det är därför naturligt för mig att hämta 
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ett exempel på en praktiknära teori ur sådan litteratur. 
Beatrice Beebe och Frank Lachman har gemensamt skri-

vit en bok med titeln Infant Research and Adult Treatment.9 
Beebe är psykoanalytiker, spädbarnsforskare och professor 
i psykologi medan Lachman är psykoanalytiker och profes-
sor i psykoanalys och psykoterapi. Tillsammans har de ur 
späd- och småbarnsforskningen utkristalliserat vad de kall-
lar »three principles of salience».10 Utifrån dessa tre princi-
per menar de, att barnet formar sin erfarenhetsvärld, sina 
förväntansmönster och minnesspår; samt lär sig att reglera 
sig själv (till exempel uppmärksamhet, upphetsning och im-
pulser) liksom sig själv i relation till andra (till exempel ba-
lansera fokus och uppmärksamhet intersubjektivt). De har 
också funnit att dessa organiserande principer fortsätter att 
in i vuxenlivet styra hur människans erfarenheter samlas 
till förväntningar, och att de kan användas som utgångs-
punkt för att förstå en del av psykoterapeutens arbete. 

Patientens problem och hjälpsituationens väsen ställer 
särskilda krav på att psykoterapeuten ska kunna reglera 
såväl sig själv som terapeut som relationen mellan terapeut 
och patient. Jag menar därför att Beebes och Lachmans för-
slag till organiserande principer utgör ett användbart exem-
pel på hur teori om människans utveckling kan användas 
för att utveckla teori om den psykoterapeutiska praktiken. 

Ongoing regulation är den första principen, den som 
skapar förväntningar på hur det är att vara tillsammans, 
stund efter stund, dag efter dag. Hunger följs av mat, längtan 
efter närhet av värme och gosande, gråt och förtvivlan av 
tröst, upptäckarlusta av lagom balanserad uppmuntran och 
gränssättande – i en fortgående böljande pågående ström 
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samlas information om hur det är att vara och vad som kan 
förväntas. 

Den som varit med om opålitlighet som barn kan ha 
svårt att lita på det psykoterapeutiska mötet med de likhe-
ter det har med barndomens asymmetriska fördelning av 
uppmärksamhet, beroende och makt. Det är av avgörande 
vikt hur psykoterapeuten är med och skapar den pågående 
praktiken för mötet med patienten. Till exempel med över-
enskommelser som är tydliga och går att förstå, liksom ge-
nom att bidra till en »så här går det till»-form som är pålitlig, 
och förtroendeskapande, öppen för utforskande av känslor 
och tankar och för bådas subjektiva närvaro.

Disruption and repair of ongoing regulations är den an-
dra principen för organisation av erfarenheter. Den skapar 
förväntningar på hur det å ena sidan blir när missförstånd 
sker, fel görs eller överenskommelser bryts och å den andra 
hur, och i vilken mån, det går att ställa till rätta igen så att 
relationen kan återupptas. Det barn som är med om uppre-
pade avbrott i relationen, av att inte bli sedd eller förstådd 
och som dessutom inte fått erfara att det gått att gå igenom 
felen och kan bli bra igen, får svårt att lita på att misstag går 
att göra något åt. 

Fel och missförstånd ingår i allas våra liv. Relationer 
känns hotade eller spända och det är en konst att återknyta 
till varandra. När det går och vi verkligen förmår att gå 
igenom de känslor som väckts och de olika perspektiven 
tillsammans med den andra kan relationen djupna. Att inte 
klara av det kan ofta vara en del av patientens problem. 

Hjälpmötets asymmetri vad gäller uppmärksamhet, be-
roende och makt är som gjord för att det då och då ska uppstå 
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brott i relationen. Det är av avgörande vikt hur psykotera-
peuten i praktiken kan vara delaktig i den förhandling och 
öppenhet som alltid krävs när två människor tillsammans 
ska försöka förstå vad var och en av dem bidragit med för 
att deras relation försämrats eller hotats, och för att den ska 
kunna återtas ömsesidigt.

Hightening moments of affects är den tredje organiseran-
de principen. Affekter ingår med nödvändighet även i de två 
andra, men Beebe och Lachman har ändå funnit att denna 
tredje princip för att organisera erfarenheter är avgörande 
som en separat princip. Det kan röra sig om starka glada och 
varma känslor, som också kan vara en del av återetableran-
det av en avbruten relation.11 Men det kan också vara starka 
arga eller förtvivlade känslor eller känslor av skräck som 
störtar barnet i tillstånd av att till exempel inte kunna vara 
psykiskt närvarande i det som sker, dissociation. 

Det är av avgörande vikt hur psykoterapeuten finns till-
gänglig för patientens starka känslor liksom de egna som 
väcks i mötet. Att psykoterapeuten kan märka av dem och 
stå ut med dem – kan omfatta dem, skulle jag vilja kalla det 
– tillräckligt för att successivt kunna nå fram till ord och 
reflektion, egen och tillsammans med patienten.

särskild förmåga att relatera

Psykoterapeutens arbetsuppgift är lik andra hjälpares, men 
ställer särskilda krav på att kunna skapa en arbetsallians 
med människor som har problem med sin subjektiva upp-
levelse, sitt psyke, och därmed nästan alltid med relationer. 
De teorier och den forskning som psykoterapeuten har som 
utgångspunkt för att förstå mänskligt lidande innehåller 
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ofta implicit idéer om hur förändring kan ske genom psy-
koterapi. Här har ett exempel givits via en teori om tre prin-
ciper som samverkar i utvecklingen, såväl av människan 
i sitt liv, som av en psykoterapeutisk relation. Principerna 
kan även användas som inledning av min summering av en 
psykoterapeutspecifik förmåga.

Psykoterapeuten behöver ha förmåga att möta patientens 
förväntningar på vad som ska ske i just denna relation, som 
har asymmetriska aspekter inbyggda, påminnande om dem 
som gällde när man var barn. Då låg förutsättningen för 
överlevnad och utveckling i att få de vuxnas uppmärksam-
het, då var beroendet totalt och de vuxnas makt den man 
hade att förlita sig på.

Nu kan psykoterapeutens praktiska förmåga ge en möj-
lighet att ändra förväntningar, så att patientens psyke nås 
av erfarenheter som ändrar de organiserande principerna i 
sig, till större tillit till ongoing regulation, alltså till en på-
litlig process inom en relation; till ökad förmåga att kunna 
hantera disruption and repair, alltså till känslan av att fel 
som uppstår i mänskliga relationer kan repareras; och, till 
att kunna använda sig av hightening momenst of affects, 
alltså till att starka känslor går att uthärda och använda sig 
av i relationer. 

Nu kan den ömsesidiga praktik som psykoterapeuten 
förmår skapa tillsammans med patienten göra, att den exis-
tentiella och värdemässiga symmetrin successivt blir en så 
stark grund, att asymmetrin, som också är inbyggd i mötet, 
inte längre kan hota den.

Mot bakgrund av att själva arten i psykiska problem stäl-
ler särskilda krav på psykoterapeutens förmåga att hantera 
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hjälpmötets inbyggda symmetri och asymmetri, jämfört 
med andra hjälpare, kallar jag detta för en särskild relatio
nell förmåga hos psykoterapeuten som behövs för att vara 
tillräckligt bra i sitt värv.

förmåga till kreativitet 

Liksom alla, vars yrke är att hjälpa andra människor, måste 
psykoterapeuten ha förmågor att omfatta såväl symmetriska 
som asymmetriska aspekter av mötet, alltså medmänskliga 
och professionella förmågor. Utöver det behöver psykotera-
peuten också ha en särskilt relationell förmåga. Men psy-
koterapeuten behöver dessutom, på samma sätt som andra 
konstnärliga yrken, som dansarens, musikerns, målarens, 
författarens, ha förmåga att utifrån sitt personligt unika 
möte med verkligheten vara med och skapa något alldeles 
nytt. Något nytt, som i sin tur, genom resultatet av den krea-
tiva rörelsen, bereder möjlighet att erfara helt nya perspek-
tiv och känslor, tidigare okända för båda parter.

Psykoterapeutens inbyggda uppgift – att bidra till för-
ändring av den andra människans subjektiva upplevelse  
av och/eller uttryck för sig själv – kräver av psykotera-
peuten att kunna vara kreativ. Den andra är upptagen av,  
eller fastlåst i, sina perspektiv (sitt subjektiva centrum) 
utifrån sin upplevelse av sig själv och av andra. Det lig-
ger i mötets natur att dessa perspektiv och förväntningar 
också kommer att gälla psykoterapeuten liksom den psyko-
terapeutiska relationen. Terapeuten kan å sin sida som 
egen person känna sig mer eller mindre instängd i dessa 
förväntansmönster. 

Psykoterapeuten behöver ha en kreativ förmåga för att i 



lotta landerholm

54

mötet med patienten kunna urskilja centrala teman såväl 
i patientens berättelse som i den de tillsammans skapar 
genom sin relation inom mötet. Det handlar om att kunna 
lyssna både till det som berättas med ord som det som berät-
tas med kropp, mimik, gester och andra outsagda budskap 
av patienten, och av terapeuten själv. 

Psykoterapeuten behöver kunna förstå och i djupet av 
sig själv känna av den andras centrum, liksom sitt eget och 
samtidigt kunna vara öppen för de nya perspektiv som kan 
uppstå i kontakten dels genom att de är två olika subjekt och 
dels genom terapeutens referensram vad gäller teoretisk 
kunskap och erfarenhet. På samma sätt som i all kreativ 
verksamhet måste psykoterapeuten kunna vara genuint 
personligt närvarande, kunna fördjupa känslor och kunna 
vara delaktig i att skapa något nytt.

Jag kallar detta för en konstnärlig förmåga hos psykote
rapeuten som behövs för att utöva sitt yrke.

konsekvenser för utbildning  
av psykoterapeuter

Teorier och forskning kan tillägnas via läsning och semina-
rier och de kan examineras skriftligt eller muntligt under 
psykoterapeututbildningen. Professionella förmågor, det 
vill säga medmänsklighet byggd på symmetrins och asym-
metrins grund, bör finnas som grundelement vid antag-
ningen till utbildningen, men utvecklas där inom integra-
tionsarbete mellan teori och praktik. Examination av dessa 
förmågor kan bara delvis ske genom skriftlig redogörelse.

Såväl en särskild relationell förmåga som en särskild 
konstnärlig förmåga kan finnas med hos den blivande psy-
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koterapeuten redan vid intagningen till en utbildning, men 
de behöver tränas vidare och kopplas samman med teore-
tiskt tänkande och vetenskapliga grunder. Dessa förmågor 
går knappast att lära sig via instruktioner och inläsning 
utan behöver tillägnas och utvecklas i relationer med andra 
människor. Personligen ser jag handledning av erfaren psy-
koterapeut på patientarbete liksom egen psykoterapi som 
de allra viktigaste utbildningsformerna för utvecklingen 
av dessa förmågor. De innebär att utvidga sin upplevelse 
av och förståelse för hjälpmötet som sådant, liksom för sig 
själv, andra och sig själv i förhållande till andra.

Den särskilda relationella förmågan liksom den konst-
närliga kan inte examineras på samma sätt som de teoretis-
ka momenten inom utbildningen. Det åligger utbildningsin-
stitutionen att så tydligt som möjligt i en öppen dialog med 
studenten successivt utvärdera förmågornas utveckling 
under utbildningens gång.

*

En psykoterapeut måste ha teoretisk och vetenskaplig grund 
för sitt arbete, men det räcker inte. En tillräckligt bra psyko-
terapeut behöver dessutom ha förmåga till medmänsklighet, 
det vill säga att utifrån sitt jämlika människovarande kunna 
sätta sig in i och känna in i den andras perspektiv och hur 
det kan ha utvecklats historiskt, samt kan vara i samklang 
med nuets händelser såväl inom som utanför terapirummet. 
Samtidigt måste psykoterapeuten kunna känna in i sig själv 
hur det är att vara med den andra och därvid arbeta med 
att skilja ut förnimmelser och känslor som hör till en egen 
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personlig klangbotten, som alltså hör till psykoterapeutens 
egen historia eller nuvarande livssituation, från dem som 
väcks av just patienten. Psykoterapeuten behöver dessutom 
kunna bibehålla sin ödmjukhet inför att som människa  
aldrig säkert kunna veta varken vad en annan människa 
känner eller tänker – eller ens fullt ut kunna känna sig 
själv.

En tillräckligt bra psykoterapeut behöver ha förmåga till 
professionalitet, det vill säga kunna förstå och förhålla sig 
till vad såväl symmetrin som asymmetrin i det professionella 
mötet väcker hos patienten respektive hos psykoterapeuten 
själv i just detta möte. 

Psykoterapeuten behöver därvid ha en särskild relatio
nell förmåga, det vill säga kunna skapa en trygg och pålit-
lig form för psykoterapin som överensstämmer såväl med 
terapeutens personliga och praktiska möjligheter som med 
den unika patienten. Vidare ha en särskild förmåga att vara 
närvarande genom starka känslor. Att kunna hantera alla 
de avbrott i relationen som med nödvändighet kommer att 
ingå, eftersom patienten söker för sina problem i förhål-
lande till sig själv och andra. Terapeuten måste till exempel 
kunna verka för återknytning av relationen alla de gånger 
avbrott sker. Alla missförstånd som inträffar, alla de gånger 
terapeuten inte fullt ut förstått eller gjort fel. Alla de svåra 
känslor och begränsningar som själva hjälpsituationen kan 
väcka hos patienten, liksom hos terapeuten. För att kunna 
detta behöver terapeuten både träna sin känslighet för an-
dras varande och sitt mod att vara sig själv. Träna sig att 
våga såväl vara i som tala om det som händer i det verkliga 
mötet just nu mellan patient och psykoterapeut. Psykotera-
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peuten måste i detta också ha respekt för begränsningar i sitt 
eget kunnande och vara öppen för att söka hjälp hos andra 
och i ytterligare teori när det behövs.

En psykoterapeut behöver vidare ha en konstnärlig för
måga, det vill säga kunna använda hela sin egen person 
genuint och autentiskt i sitt förhållande till verkligheten, 
mötet. Terapeuten måste försöka använda alla sina sinnen, 
känslor och tankar i den andra människans tjänst eftersom 
det är uppdraget. I detta krävs det att terapeuten, liksom i 
all konstnärligt utövande, uthärdar tider av att absolut inte 
förstå, inte kunna se någon struktur eller mening och sam-
tidigt kunna behålla tilltron till processen. För psykotera-
peuten som människa innebär därmed också mötet med en 
annan människa i psykoterapi att vara beredd på och öppen 
för att själv förändras; att nya och tidigare okända aspekter 
av det egna psyket uppenbaras eller möjliggörs. En psykote-
rapeut bör alltså ha en öppenhet och beredskap för att i och 
genom mötet med patienten förändra sin egna subjektiva 
upplevelse- och föreställningsvärld.

Det är stora krav som en tillräckligt bra psykoterapeut 
ska uppfylla, men då måste vi också komma ihåg att en psy-
koterapeut har ett stort uppdrag: Att efter förmåga vara i en 
annans tjänst där hon eller han är delaktig i en process som 
syftar till att en annan människas subjektiva upplevelse av 
sig själv, andra och världen förändras. 
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den psykoanalytiska  
situationen som lekplats
Rolf KünstlicheR

Som psykoanalysen förstår människan befinner hon sig oav-
brutet i kläm mellan sina begär eller sexuella önskningar 
och omvärldens krav, vilka tvingar henne att tränga bort så-
dana driftsönskningar som strider mot vad som förväntas. 
Att tvingas att avstå tillfredställelse inrymmer frustration 
och psykisk smärta, vilket väcker en psykisk konflikt. Så-
ledes måste varje människa, enligt Freud, förhålla sig till 
konflikten mellan en psykisk verklighet styrd av passioner 
och önskefantasier och en rationell vardagsverklighet som 
begränsar henne. Det är denna konflikt som psykoanalysen 
sätter i fokus.

Att träda in i en avskild verklighet, avgränsad i tid och 
rum och skapad för att tillgodose människans behov av och 
lust till att leka med olika verklighetsnivåer, är ett signum 
för psykoanalysen. I leken struktureras och prövas grän-
serna mellan olika till synes oförenliga verklighetsplan. 
Därför menar jag att det psykoanalytiska rummet motsva-
rar en lekplats, där lekplatsen och lekandet visserligen kan 
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ses som universella fenomen, men där den psykoanalytiska 
situationen är en särskild form av lekplats.

I barns lek, på teaterscenen eller i det psykoanalytiska 
rummet är det fråga om att iscensätta ett manuskript, en 
berättelse eller en text som ska gestaltas för att utforska de 
existentiella frågor som för tillfället berör oss. På alla dessa 
platser inryms en implicit överenskommelse om att detta 
utrymme ska vara skyddat för intrång ifrån en vardagsverk-
lighet. Det är nämligen först när vi kan bortse ifrån var-
dagsverkligheten som vi kan etablera ett utrymme för att 
gestalta en berättelse om den egna inre världen och närma 
oss något som kan inrymma något smärtsamt som förblivit 
obegripligt, ännu ej formulerat. Det blir ett rum som kan in-
rymma andra former av handlingar än de gängse, vilka kan 
ge överraskande konsekvenser och öppna för nya perspektiv 
på vad det är att vara människa. 

Hur kan vi beskriva de krav en psykoanalytiker måste 
uppfylla för att kunna vara i och skydda ett sådant rum? Ett 
första villkor för en blivande psykoanalytiker är att hon el-
ler han själv har varit patient och på sin hud upplevt hur 
inre omedvetna krafter styr ens liv. Detta i sig är en utsatt 
position.

Jag ska i det följande reflektera över psykoanalytikerns 
kompetens med utgångspunkt i den specifika kliniska situa-
tion som Freud formade.

den psykoanalytiska situationen

Det kan tyckas vara en paradox: Den psykoanalytiska situa-
tionen är skapad för att inbjuda patienten till att ge sig hän 
på fantasiplanet – men samtidigt ger den analytiska ramen 
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en position åt analytikern som neutral och objektiv och som 
företrädare för en faktisk och frustrerande verklighet. Pa-
tienten har friheten att uttrycka allt som dyker upp, det vill 
säga friheten att ge uttryck åt alla de önskningar och begär 
som väcks till liv – men samtidigt åläggs patienten att avstå 
från att försöka få sina driftsönskningar tillfredställda på 
ett konkret och direkt sätt. 
 Freud skriver:

Behandlingen måste genomföras under abstinens; med 
det avser jag inte enbart den kroppsliga avhållsamhe-
ten och inte heller att man ska tvingas att avstå från 
allt man begär, ty det skulle ingen sjuk människa stå ut 
med. Istället vill jag hävda principen att låta behov och 
längtan bestå hos patienten, inse att de är krafter som 
driver människan till arbete och förändring och akta 
sig för att tysta ner dem med surrogat. (---) Det är därför 
lika ödesdigert för analysen att tillmötesgå patientens 
kärleksbegär som att undertrycka det. Analytikerns 
väg är en annan, och för den finns det ingen förebild i 
verkliga livet.1 

Freud skapade en klinisk situation som inbjuder till att 
väcka något till liv som är utom kontroll. Ramen för situatio-
nen fungerar som ett skydd för analysen. Ramens grund är 
de bestämda tiderna, den givna platsen och övriga explicita 
behandlingsregler. 

Trycket från patientens djupa och grundläggande be-
hov kan få analytikern att tro sig veta och därmed försöka 
tillmötesgå patientens förväntningar. Då riskerar man att 



den psykoanalytiska situationen som lekplats

61

tappa bort att analytikerns uppdrag är att försöka tydliggöra 
patientens föreställningar, fantasier och begär.

Man kan hos Freud se en teoretisk spänning mellan des-
sa två perspektiv, men också en viss utveckling i hans kli-
niska praktik. Först senare generationers analytiker skulle 
komma att artikulera det som Freud intuitivt arbetade efter: 
att den analytiska positionen innebär både att vara en auk-
toritet och att vara någon som måste lyssna in och vara öp-
pen för att underordna sig den roll som patientens psykiska 
realitet tillskriver honom.

Det är bara genom att stå ut med de glipor och den ångest 
som det tvetydiga väcker som det outsagda, oemotsägliga 
och okända kan få utrymme. Här ser jag själva kvintessen-
sen av analytikerns kompetens. Analytikerns huvudsakliga 
uppgift är att skydda situationens mångtydighet. Här ryms 
motsättningar som måste bevaras, då dessa utgör en del av 
psykoanalysens grundförutsättningar. Freud arbetade med 
dem och hade uppenbarligen ambitionen att låta dem bäras 
av varandra. 

Att vara i spänningen mellan de oförenliga krav som 
ställs kan beskrivas som att befinna sig i en leksituation: 
det är lekandet som bidrar till att paradoxerna får vara och 
att lusten att fortsätta upprätthålls. 

Som en bakgrund till förståelsen av de utmaningar den 
psykoanalytiska situationen ställer psykoanalytikern inför, 
vill jag först säga något om hur den utvecklades historiskt.

historisk bakgrund

När Freud ursprungligen organiserade sin kliniska situa-
tion, var det utifrån pragmatiska skäl och han tog den medi-
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cinska undersökningssituationen för given. Under 1885 hade 
Freud rest till Paris för att studera hos Jean-Martin Charcot, 
en neurolog som närmast kan liknas vid en celebritet och 
som bland annat ägnade stort intresse åt »nervsjukdomen» 
hysteri. I Paris fick Freud bevittna Charcots omtalade pa-
tientdemonstrationer på sjukhuset Salpêtriére. 

Vad var det Freud fick se? Enligt bland annat Ellenberger 
var de kvinnor som skulle visas upp offentligt redan i förväg 
väl informerade om vad som förväntades av dem.2 För att 
uppfylla den berömde doktorns syften repeterade nämligen 
Charcots underlydande, bakom hans rygg, föreställningen i 
förväg tillsammans med den tilltänkta patienten. Allt för att 
uppträdandet skulle bli till hans belåtenhet. 

Patientdemonstrationerna omvandlades inte sällan till 
en veritabel teater: genom att bekräfta Charcots förvänt-
ningar kunde den hysteriska kvinnan få hans uppskattning. 
Här uppstod således ett spel med ömsesidiga och outtalade 
förväntningar och en tvetydig relation mellan en manlig 
auktoritär läkare och en oftast yngre kvinna. Hon var ett 
demonstrationsobjekt, som tvangs identifiera sig som sjuk 
och acceptera en förnedrande roll, men också en aktör som 
hade publiken i sin hand.3

När Freud etablerar en klinisk scen för den framväxande 
psykoanalytiska metoden, så är situationen till en början 
analog till den som han såg vid Salpêtriére – fast denna gång 
i ett slutet rum. Även här kan vi ana hur respektive part 
lyssnar efter det outsagda, registrerar varandras ansikten, 
röster och kroppsspråk. 

Freud noterade tidigt att patienterna gång på gång erin-
rade sig upplevelser av sexuella närmanden från en närstå-
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ende vuxen och på grundval av sådana berättelser kom han 
fram till att den yttersta orsaken till sjukdomen var att hans 
patienter som barn blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp 
och att dessa övergrepp i sin tur gav upphov till omedvetna 
konflikter, vilka förklarade hysterisjukdomen. Han skriver 
i sitt förord till hans och Breuers gemensamma arbete Stu
dier i hysteri att »sexualiteten spelar en huvudroll i hysterins 
patogenes, nämligen som en källa till psykiska trauman och 
som anledning till ›försvar›, en bortträngning av föreställ-
ningar ur medvetandet».4 Därmed fann han det etiologiska 
samband han sökt efter och infriade sin förhoppning om att 
finna ett enkelt och tydligt orsakssamband.5 

Freuds överordnade strävan var att med hjälp av sina 
patienter lösa hysterins gåta. Hans förhoppning var att kli-
niskt arbete och de terapeutiska framgångarna skulle be-
kräfta hans teoretiska modeller. De kvinnliga patienterna 
hungrade efter att möta någon som tålmodigt kunde lyssna 
på deras psykiska lidanden och tillfredställa en emotionell 
nöd. Därför ville patienterna att Freud skulle intressera sig 
för deras känslor och föreställningar och de egna tankarna 
kring vad deras lidande berodde på, kort sagt deras subjek-
tiva föreställningsvärld. 

Ett intensivt samspel uppstod, där Freud var lyhörd 
för deras berättelser, och lyssnade efter felsägningar och 
fragment som undgått deras egen uppmärksamhet. Genom 
sitt intresse för den inre subjektiva världens betydelse och 
genom att låta denna inre värld bli huvudföremålet för ut-
forskningsprocessen, tillfredställde Freud deras längtan. I 
utbyte kunde de gå honom till mötes och bekräfta hans an-
taganden. En dialog med förväntningar och svar på förvänt-
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ningar kan ses som ett slags kärleksakt. Inom denna ram 
»upptäcker» Freud att den hysteriska krampen är en form 
av orgasm och att neurosens källa är sexuell. Med viktiga 
senare revideringar blir det för Freud en bestående insikt 
att sexualiteten inte kan reduceras till några enkla orsaks-
samband, när den verkar i intima samspel.

Denna fas av Freuds teoriutveckling var ett komplext 
skeende där det är svårt att urskilja samspelet mellan 
Freuds förförelseteorier som han erbjöd sina unga kvinn-
liga patienter och de förföriska krafter som sattes i spel i det 
psykoanalytiska rummet.6 Freud kunde till en början heller 
inte fullt ut förstå att de berättelser han fick ta del av även 
kunde vara en kommentar till det som pågick mellan honom 
och hans patient. Han hade ännu inte några begrepp han 
kunde ta hjälp av för att beskriva i vilken utsträckning de 
ömsesidiga förförelseförsöken påverkade teoriutvecklingen 
och den kliniska praktiken. 

När den smärtsamma insikten så småningom trängde sig 
på, att han själv i högsta grad var delaktig i de berättelser 
som växte fram, att patienterna förstod och anpassade sina 
berättelser efter vad han ville höra, så insåg Freud också att 
hans egna fantasiers kraft påverkat hans varseblivningar 
och uppfattningar om den verklighet han observerat. Detta 
gör honom alltmer självkritisk och får honom att ifråga-
sätta sina teorier. Intuitivt har Freud insett att hans egen 
subjektivitet påverkar processen, utan att han har någon 
teori som kan beskriva detta. Men de kliniska erfarenhe-
terna leder till att han förändrar den kliniska scenografin.
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en ny funktion för divanen

Freud använde en divan som undersökningsbrits likt alla 
doktorer vid hans tid. Från början användes divanen för  
allehanda suggestionstekniker. Men insikten om betydelsen 
av den ömsesidiga påverkan bidrog till att Freud kände sig 
alltmer besvärad av patientens blick: »Jag står inte ut med 
att andra människor stirrar på mig i åtta timmar (eller mer) 
dagligen.»7 Att han kände sig besvärad var antagligen också 
en reaktion på att han själv var rädd för att bli förförd. Freud 
hanterade problemet genom att be patienterna lägga sig ned 
på divanen och själv sätta sig bakom deras huvuden, utom 
synhåll. Genom att varken ha ögon- eller kroppskontakt 
med sina patienter, ville Freud förhindra att han och analys-
anden blir visuellt eller emotionellt insnärjda i varandra. 
Divanens funktion omvandlas från en plats där suggestion 
och andra manipulativa tekniker äger rum till ett utrymme 
som ska hålla parterna isär.

Freud trodde sig kunna skydda sin position genom att 
sätta sig utom synhåll och i lugn och ro observera patientens 
psykiska material utan att låta sig bli påverkad. Då underlät-
tades också analytikerns förmåga att hänge sig åt en jämnt 
svävande uppmärksamhet. Bägge parter skulle få utrymme 
att observera sina egna känslor och tankebanor, vilket ock-
så var en del av Freuds rationella skäl för att sätta sig utom 
synhåll. Det nya arrangemanget bidrog således till att bägge 
parters respektive position skyddades och därmed det rå-
dande asymmetriska förhållandet. Klinisk erfarenhet kom 
också att visa att patienternas önskan om att få tala ifred i 
större utsträckning infriades och på så vis kunde känslor 
och tankar – den subjektiva världen – komma i förgrunden.  
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den psykiska realiteten sätts i fokus

Genom sina kliniska erfarenheter hade Freud kommit fram 
till att patienternas rapporter om sexuella närmanden och 
förförelseförsök i barndomen inte enbart hade faktisk grund, 
utan att dessa redogörelser också var uttryck för patientens 
sexuellt färgade barndomsfantasier så som de gestaltas i 
den analytiska situationen; den subjektiva verklighet som 
Freud betecknade »den psykiska realiteten». 

Freuds grundantagande var att om patienten tillät sig 
själv att meddela alla de tankar och känslor som dyker upp, 
så skulle denne få kontakt med och ge uttryck åt bortträngda 
omedvetna konflikter, vars källa var barndomens sexuella 
önskningar. Här definierar Freud den omedvetna önskan 
med sina åtföljande fantasier som patientens psykiska rea-
litet.8 

Vi ser här hur Freud använder sina kliniska bakslag till 
teoretiskt nytänkande. Det är lätt att skönja hur hans teo-
retiska antaganden speglar hans kamp med de processer 
som uppstår i den kliniska situationen. Som jag ser det löser 
han oförenligheten mellan sitt vetenskapliga ideal och den 
kliniska erfarenheten genom att särskilja två motstridande 
aspekter av verkligheten: den som gestaltas i analysen (vars 
källa är sexuellt färgade barndomsfantasier bestående av 
en blandning av osorterade och ouppfyllda önskningar med 
traumatiska inslag) och den yttre faktiska och begränsande 
realiteten. 

Freud konstaterar i sina Föreläsningar att neuroser beror 
på en förvirrande sammanblandning av olika nivåer av rea-
litet: »nedvärderingen av fakta, åsidosättandet av skillnaden 
mellan verklighet och fantasi»:
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När han lägger fram det material, som leder bakom 
symptomen och fram till de önskesituationer som 
imiterar barndomsupplevelserna, så är vi alltid till en 
början i tvivelsmål, huruvida det rör sig om verklighet 
eller fantasier. (…) Men om vi, ända tills denna del av 
arbetet är slutförd, låter honom förbli i tron att vi är 
upptagna med att undersöka de verkliga händelserna i 
hans barndom, så riskerar vi att han senare anklagar 
oss för att ha begått ett misstag, och skrattar ut oss för 
vår skenbara lättrogenhet.

Freud summerar sitt resonemang: »Dessa fantasier har 
psykisk realitet i motsats till den materiella, och vi lär oss 
så småningom förstå att det i neurosernas värld är den psy-
kiska realiteten som är avgörande.»9

För att avgränsa och beskriva uppkomsten av neuro-
tikerns förvanskningar av sin verklighetsuppfattning låter 
Freud de två verkligheterna motsvaras av två skilda tan-
kevärldar: den som lyder under primärprocessens princip 
(som präglar drömmar och det omedvetnas tankevärld och 
vars källa är omedvetna begär) och den som lyder under 
sekundärprocessens princip (som utmärker det rationella 
tänkandet).

Primärprocesstänkandet har sin egen inneboende tanke-
logik, där önskan och realiserandet av denna sammanfaller. 
Men för att önskningen ska kunna förverkligas i det verkliga 
livet med dess begränsningar, måste eventuella konsekven-
ser tänkas igenom noggrant innan handlingen genomförs. 
Med andra ord så måste önskan förbindas med den yttre 
verklighetens begränsning och det är kravet från denna 
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verklighetsnivå som är den styrande principen i den sekun-
därprocesstyrda tankevärlden. Det är genom att invänta och 
reflektera över sina egna föreställningar, konsekvenserna 
för genomförandet av önsketillfredsställelsen, som sekun-
därprocesstänkandet utvecklas. De bägge tankevärldarna 
befinner sig därför i ett ständigt utbyte med varandra.

Freud använde inledningsvis sin kliniska metod till 
att psyko-analysera, det vill säga till att försöka bena upp 
psykets verklighetsuppfattningar i dess beståndsdelar, för 
att hjälpa patienten att förstå sina förvirringar. Tanken var 
att medvetandegörandet av traumatiska minnen skulle få 
symtomen att klinga bort. Men, som vi sett, börjar en an-
nan teoretisk modell träda fram som inrymmer både den 
ursprungliga teorin och en teori om att det är frustrerade 
infantila begär som är upphov till konflikten. I det senare 
fallet är målet inte längre att få minnen att uppdagas, utan 
att få till stånd en reflektion över sina önskningar.10

Vad Freud upptäcker är kraften hos patientens omed-
vetna begär att få den infantila konflikten överförd till den 
psykoanalytiska situationen, och att få sina önskningar 
tillfredställda, inte reflekterade över. Freud återger sitt eget 
dilemma så här: 

Den som har skaffat sig ett korrekt intryck av hur ana-
lysanden slungas ut ur sina reella relationer till läkaren 
så snart han börjar domineras av ett kraftigt överfö-
ringsmotstånd, hur han då tar sig friheten att strunta i 
den analytiska grundregeln att man kritiklöst ska säga 
allt som faller en in, hur han glömmer de föresatser med 
vilka han kom till behandlingen och hur logiska sam-
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manhang och slutledningar som kort förinnan gjort det 
starkaste intryck på honom nu blir likgiltiga för honom, 
torde känna ett behov av att få detta intryck belyst av 
andra faktorer än de redan anförda, och sådana ligger 
faktiskt inte långt borta, de står ännu en gång att finna 
i den psykologiska situation som behandlingen har 
försatt analysanden i. (…) De omedvetna impulserna 
vill inte låta sig återkallas i minnet, så som man önskar 
under behandlingen, utan de strävar efter att reprodu-
cera sig i enlighet med det omedvetnas tidlöshet och 
hallucinationsförmåga. (…) Läkaren vill nödga honom 
att inordna dessa känsloimpulser i behandlingssam-
manhanget och i hans levnadshistorias sammanhang, 
att underkasta dem ett tänkande betraktande och att 
inse deras rätta psykiska värde. Denna kamp mellan 
läkare och patient, mellan intellekt och driftliv, mellan 
insikt och handlingsvilja utspelar sig nästan enbart i 
överföringsfenomenen.11

Här tillskriver Freud den kliniska situationen en egen kraft 
som driver fram infantila begär, och konstaterar samtidigt 
att den kliniska situationen ska betraktas som en verklighet 
styrd av rationella begrundanden. 

Kampen mellan Freud och hans patienter tycks inte bara 
vara ett uttryck för patientens motstånd, utan även ett ut-
tryck för Freuds eget motstånd mot de irrationella krafter 
som sätts i spel hos hans patienter och förmodligen också 
inom honom själv. Här tycks det vara Freud själv som pro-
jicerar en inre kamp. Han fortsätter: »Det kan inte förne-
kas att betvingandet av överföringsfenomenen bereder 
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psykoanalytikern de största svårigheter, men man får inte 
glömma att det är just de som gör oss den oskattbara tjäns-
ten att göra patienternas dolda och glömda kärleksimpulser 
aktuella och manifesta».12

Något år senare löper Freud linan ut och uppfattar pa-
tientens djupa längtan som själva motorn i analysen.

Låt mig summera denna historiska utvikning:
Den tidige Freud sätter sig i en position där han ser sig 

som en företrädare för den faktiska verkligheten och träder 
då in som om han vore en förälder. Analysanden framstår 
som ett barn uppfyllt av barnets drömmar och önskningar, 
vilket leder till att en konflikt emellan begär och verklig-
hetens frustrerande begränsning drivs fram. Patientens 
psykiska verklighet träder i förgrunden.

Under sin fortsatta karriär tvingas Freud också att inse 
hur hans egna omedvetna motiv mycket påtagligt påverkar 
de förlopp som växer fram. Med hjälp av de tekniska före-
skrifterna försöker han skydda parterna mot samspelets 
intensitet och hålla ihop sin metod. Men han får svårt att 
följa de anvisningar hans vidareutvecklade kliniska metod 
stipulerade, eftersom han laborerar med olika kliniska mo-
deller samtidigt. Det uppstår en klyfta mellan det Freud tror 
sig göra och det han faktiskt gör.

Detta illustreras i fallet Råttmannen som är centralt för 
att förstå hur Freud genomför fullbordandet av sin kliniska 
metod. Vi kan där få en unik inblick i processen, då vi kan 
jämföra hans publicerade fallbeskrivning med det underlag 
som hans efterlämnade privata anteckningar utgjorde.13 

Min tolkning av materialet är att Freud i den publicerade 
fallstudien redigerade om och förändrade kliniska data för 
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att brygga över oförenligheterna mellan de observationer 
han gjorde och de teorier han kommit fram till. Därmed 
framstår fallbeskrivningen mer konsistent än processen 
egentligen var. 

En sådan tolkning ger oss nycklar till en förståelse för 
den kliniska metodens motsägelsefullhet. För dessa inkon-
sekvenser kom fortsättningsvis att utöva inflytande på den 
kliniska metoden och på hur psykoanalytiker än idag struk-
turerar den kliniska situationen. 

motsägelser i den 
psykoanalytiska situationen

Freud försökte med hjälp av kliniska rekommendationer 
neutralisera de förföriska krafter som situationen utlöste. 
Att patienten ska säga allt som faller denne in, utan att 
ta hänsyn till den egna censuren, frigör inte bara latenta 
tankar och förflutna upplevelser, utan framför allt under-
tryckta och icke erkända önskningar och passioner – och 
dessa riktas, på grund av hur den kliniska situationen är 
organiserad, mot analytikern. Som ett svar på detta for-
mulerar Freud abstinensregeln, att analytikern ska avstå 
ifrån att tillfredställa sina egna begär. Regeln är både en 
behandlingsstrategi och en normativ föreskrift för att inte 
behandlingen ska brista på grund av de passioner den kli-
niska situationen framkallar.

Att både vara en vuxen som går in i ett ömsesidigt åta-
gande och uppleva sig som ett behövande barn skapar en 
spänning mellan faktisk och illusorisk asymmetri. Den för-
virring av verklighetsnivåer som situationen frammanar 
blir analog till det lilla barnets predikament. 
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Som bland andra Sandler har framhållit ingår det i en 
analytikers predikament att laborera med flera kliniska 
teorier samtidigt, utan att vara medveten om det.14 Det är 
genom en omedveten samverkan mellan explicita och im-
plicita teorier som det kliniska tänkandet drivs vidare. Mel-
lan de bägge nivåerna finns oförenligheter som stimulerar 
till nyupptäckter.

Min tanke är att Freuds motstridiga strävanden, parat 
med hans motsägelsefulla roller, försatte honom i en olöslig 
konflikt. Detta hindrade honom i sin tur ifrån att fullt ut 
förstå i vilken utsträckning själva den situation han orga-
niserat kunde bidra till att väcka den förvirring över verk-
ligheterna som han med sin metod försökte bota. Ty i den 
interaktion som den psykoanalytiska situationen bjuder in 
till, dras analytikern obevekligen in i patientens psykiska 
verklighet och tvärtom. Och när ingen av de inblandande 
längre är säker på gränsen mellan vad som är faktiskt och 
vad som är illusoriskt skapas en fundamental – och, vill jag 
understryka, fruktbar – tvetydighet.15 

Det som uppstår är ett samspel mellan medvetna och 
omedvetna subjektiva förklaringar eller teorier, ett samspel 
som kan ha en kreativ potential. Min hypotes är alltså att 
utformningen av psykoanalysens kliniska situation provo-
cerar fram en förvirring eller en tvetydighet kring olika 
verklighetsnivåer i syfte att under analysens gång skapa ett 
utrymme där denna förvirring kan analyseras och begripas.

psykoanalytikerns uppdrag

Vad krävs då av analytikern för att upprätthålla denna mot-
sägelsefulla situation? 
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Det tvetydiga och motsägelsefulla väcker ångest, men det 
är också dessa revor i verklighetsuppfattningen som kan 
släppa in det outsagda och okända. Sett ur det här perspek-
tivet är analytikerns huvudsakliga uppgift att skydda si-
tuationens mångtydighet och i den uppgiften ingår att både 
vara en auktoritet och någon som lyssnar in och är öppen för 
att underordna sig den roll som patientens psykiska reali-
tet tillskriver honom. Analytikern måste både upprätthålla 
skillnaden mellan parterna och vara beredd att gå med i 
de processer som uppstår, det vill säga vara öppen för det 
som tillskrivs honom. Då har analytikern accepterat lekens 
villkor och visat dessa för analysanden. 

De inre motsägelser Freud brottades med kom att utgöra 
en del av det rum som arvtagarna införlivat. Ur det här per-
spektivet är asymmetrins fundamentala uppgift att upprätt-
hålla en skillnad mellan de bägge parterna, en asymmetri 
som ska driva analysen vidare. Men det är också denna 
asymmetri som kan få den psykoanalytiska »leksituationen» 
att kollapsa. 

En förutsättning är alltså att analytikern med hjälp av 
den ram som etablerats kan upprätthålla skillnaden i form 
av en inneboende spänning mellan faktisk och illusorisk 
asymmetri. Med »ram» menar jag de strukturer analytiker 
och analysand upprättar för att skapa en situation som ska 
kunna bära de spänningar som uppstår. Här ingår explicita 
och implicita förhandlingar kring vilka villkor som måste 
vara uppfyllda och mer eller mindre omedvetna förvänt-
ningar och perspektiv på vad det är som ska ske. 

Att upprätthålla skillnaden mellan parterna blir en kraft 
mot den sammansmältning som bägge åtrår – för utan 
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olikhet riskerar analysandens inre värld att inte få något 
utrymme. Då blir det en uppgift för analytikern att bevara 
dubbeltydigheten och därmed den lekande karaktären. 
Analytikern måste alltså vara beredd att både acceptera rol-
len som den som vet något om patienten som patienten inte 
själv vet, och samtidigt vara tillgänglig för och identifiera 
sig med de roller som patienten tillskriver honom. Vi har 
då en situation som inrymmer motsättningar som väcker 
laddade föreställningar, vilka inbjuder till och driver fram 
en specifik iscensättning av patientens infantila önskningar 
och begär och obearbetade trauman. 

Det är när omedvetna krafter möts och kommunicerar 
som en förändring blir möjlig. Upprepningstvånget är ett re-
sultat av ett sådant möte som kan granskas först i efterhand. 
Det innebär att också analytikerns omedvetna och infantila 
konflikter kommer att dras in och i det avseendet blir dia-
logen symmetrisk. Att konfronteras med egna omedvetna 
konflikter är utlämnande för analytikern. Dessutom blir 
kravet att tvingas identifiera sig med destruktiva delar av 
patientens psykiska verklighet och uthärda de spänningar 
som uppstår en börda där analytikerns kompetens ytterli-
gare ställs på prov. 

Denna svårighet att uthärda vittnar psykoanalysens 
historia om. Enskilda företrädares föreställningar om den 
analytiska kompetensen har påverkat och drivit fram alter-
nativa kliniska teorier. 

Den enskilde analytikerns kliniska erfarenheter kan 
öppna för en fördjupad förståelse för metoden och leda till 
ett medvetet utforskande av den kliniska situationens möj-
ligheter och begränsningar. Men metodens karaktär inne-
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bär också att analytikerns önskningar och förhoppningar 
på ett omedvetet vis kan bryta sig in. Psykoanalysens his-
toria är kantad med utopiska föreställningar där gränserna 
mellan den man tillskrivs vara och den man tror sig vara 
blir diffus. 

Sandor Ferenczi exempelvis ansåg att analytikern riske-
rade att upprepa patienternas barndomstrauma genom att 
förhålla sig till synes oberörd, att inte visa någon sinnes-
rörelse. Då riskerade analytikern att bli en upprepning av 
den likgiltige föräldern. I stället borde analytikern visa att 
han förstod och bli ett bättre objekt än vad patienten hade 
erfarenhet av. Ferenczi identifierade sig med det utsatta bar-
net och ansåg att analytikern borde skydda barnet inom den 
vuxna patienten från en återupprepning.

Detta ledde till att Ferenczi prövade gränserna för vad 
den kliniska situationen kunde bära. Det innebar visserli-
gen nydanande kliniska upptäckter, vilka fick stor betydelse 
för förståelsen av traumatiserade patienter, men tänjandet 
på ramen gav också upphov till andra kliniska problem. 
Han fick problem med att hålla isär faktisk och illusorisk 
asymmetri. Skillnaden mellan honom själv och patienten 
hotades att utplånas, vilket riskerade att drabba patientens 
integritet, just den som Ferenczi vill skydda. 

En annan teoretiker som har haft stor betydelse för psy-
koanalytiskt tänkande är Donald Winnicott. Han uppfat-
tade psykoanalys som en form av lek som var omistlig för 
en terapeutisk framgång. Han såg ramen som en tyst och 
självklar famn, analog med en modersfamn. I den var det 
tillåtet för patienten att drömma och känna och vara i den 
andres – moderns – närvaro och lyssnande.
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Winnicott betraktade barnets illusion att det själv skapar 
verkligheten som det behöver den, som analog till det psyko-
analytiska rummet som ett illusoriskt rum där önskan och 
tillfredställelsen får råda som i drömmen.16 Ur Winnicotts 
perspektiv bygger den analytiska situationen på en pakt att 
inte bryta illusionen – för då förstör vi leken, precis som vi 
måste acceptera teaterns illusion för att kunna ge oss hän 
åt pjäsen.

Jag har inga svårigheter att följa Winnicotts tankegång, 
även om jag kan finna att han stundtals idealiserar denna 
modersfamn. Men det finns skäl att understryka att Win-
nicotts inbjudande metaforer stundtals riskerar att bli inte 
bara en beskrivning av den psykoanalytiska situationen 
utan också en norm och förebild för det kliniska arbetet. Det 
är som om Winnicott inte gör en tydlig distinktion mellan 
den lek som uppstår mellan ett litet barn och dess vårdgi-
vare och lekandet mellan jämnåriga och jämlika kamrater 
eller mellan två vuxna i psykoanalys.17 

Vid en noggrann läsning av Winnicotts kliniska tillämp-
ningar kan vi även skönja inslag av normativa föreskrifter 
kring hur psykoanalytikern bör förhålla sig. Då Winnicott 
idealiserar moderskapet och söker svaren på vad patienten 
behöver hos mödrarna är det hos dem analytikern ska söka 
information om vad han bör göra. Psykoanalysen blir inte 
ett nytt sätt att förstå modersutövandet, utan modersutö-
vandet används i stället för att förstå psykoanalysen. Den 
tillräckligt goda modern (analytikern) blir en förebild.18

Om analogier inte används som bilder för hur vi kan 
beskriva samspelet i den psykoanalytiska situation, utan 
som konkreta förslag på hur vi bör handla, så riskerar ana-
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lytikern att omvandlas till en ny förälder. Denna gång ska 
föräldern bli en bättre sådan. Då omvandlas analogin till 
en konkretisering av analytikerns utopiska föreställningar 
om sig själv. Men analytikerns åtagande består i att försöka 
förstå sina överträdelser, inte att idealisera dem. 

Om analogimodeller omvandlas till att bli en del av 
analytikerns fantasi, blir modellen en del av analytikerns 
implicita teorier som han inte reflekterar över. Istället dri-
ver den implicita modellen honom att formulera repetitiva 
tolkningar och stereotypier. Behandlingsreglerna är då inte 
längre styrmedel utan lagar och tolkningar som skjuter isär 
parterna istället för att förena dem. 

Min tes är att analytikerns uppgift är att hålla ihop den 
kliniska situationen i all dess mångtydighet. Att stå ut med 
att vara i tvetydighet är också att sätta en press på patienten 
och att demonstrera något som är kopplat till att hålla eller 
skydda relationen. Att stå ut med att vara i och samtidigt 
ställa sig bredvid är att leva upp till åtagandet. Då blir »hål-
landet» ett slags tredje position som skapar en metanivå. 

Paradoxen är att genom att stå ut med att vara det objekt 
som tilldelats honom, så kan analytikern å ena sidan bli ett 
nytt och mera kärleksfullt objekt. Men att försöka vara ett 
nytt och bättre objekt innebär å andra sidan att man undvi-
ker att analysera.

Det som var ett prövande och granskande för Freud kom 
att hanteras som lagar av hans efterföljare. Freuds anspråk 
och efterföljarnas idealisering av hans teoretiska tänkande 
och kliniska metod har bidragit till att metodens inre mot-
sägelser inte har granskats kritiskt. De tekniska föreskrif-
terna kom att användas för att skapa trygghet i en osäker och 
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motsägelsefull situation. Därför har de inkonsekvenser och 
motsägelser som Freud brottats med oreflekterat byggts in 
som en del av den psykoanalytiska ramen.19 



��

Kunskap, vetande, förstånd
tre kategorier för att tala om psykoanalytisk kompetens

juRgen ReedeR

Det senmoderna samhället tycks få allt svårare att härbär-
gera psykoanalysen på samma sätt som förr. Därför står i 
dag analysen inför utmaningen att finna – och kanske rent-
av uppfinna – åt sig en ny samhällelig plats och funktion. 
För detta måste den ompröva sin självbild och förnya sin 
självförståelse så att den bättre stämmer med dagens socia-
la, ideologiska och politiska realiteter. Annars kommer den 
med all säkerhet att bli marginaliserad och till slut hamna 
på historiens skräphög. 

Med utgångspunkt i temat för denna antologi –»Psyko-
terapeutens och psykoanalytikerns praktiska kunskap» 
– vill jag dela några tankar om psykoanalytisk kompetens, 
vilka skulle kunna utgöra ett bidrag till en sådan diskus-
sion. För min personliga del handlar detta i grunden om att 
staka ut en väg som kan leda fram mot ett förnyat sätt att tala 
om den psykoanalytiska erfarenhetens väsen och i förläng-
ningen också ett psykoanalytiskt paradigm. 
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psykoanalys som praxis och vetande

Man har traditionsenligt talat om psykoanalys som en me-
tod för behandling. Enligt en sådan i grunden medicinsk 
syn är psykoanalys en målinriktad verksamhet som syftar 
till att bota något som tagit en patologisk vändning. 

Och i de inledande skedena av en analys är det faktiskt 
inte otänkbart att parterna är inbegripna i gemensamt om-
fattade fantasier om att här skall behandlas och åtgärdas 
symptom och svårigheter. Men förr eller senare inträffar 
vad jag skulle vilja kalla ett »psykoanalytiskt normaltill-
stånd». Då är det analytiska arbetet snarast att likna vid vad  
Aristoteles kallar praxis – en självuppfyllande livsaktivi
tet, där eventuella uppsatta mål hamnar i bakgrunden och 
ersätts av ett för verksamheten specifikt värde som främst 
vilar i utövandet som sådant. Så även om metoden är till-
kommen för att minska lidande och frigöra skaparkraft  
blir själva processen mer intressant för deltagarna än dess 
effekter eller resultat – vilket givetvis inte utesluter att 
bägge när arbetet är avslutat kan glädjas åt uppnådda för-
ändringar. 

Troligtvis bidrar den psykoanalytiska erfarenhetens 
centrering i det praktiska till att den så ihärdigt motstår 
de mest ambitiösa försök att definiera den »utifrån» – som 
när man till exempel vill beskriva den i termer av medel 
och mål. För på något sätt låter sig psykoanalysens djupare 
väsen och värde egentligen endast förstås genom inre erfa-
renhet av just dess praxis. Som med livet: vi vet vad det är 
att leva och har våra aningar om vad ett gott liv kan vara 
därför att vi deltar i det. Samma sak med den analytiska 
erfarenheten: vad den förkroppsligar kan egentligen bara 
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förstås genom erfarenhet av den analytiska processen när 
den fungerar »på avsett vis». 

kunskap, vetande och förstånd

Detta »avsedda vis» är en fråga som varit av centralt intresse 
för psykoanalysen ända sedan organiserad utbildning inför-
des på 20-talet.1 Ändå har det visat sig vara en närapå omöj-
lig uppgift att entydigt definiera det psykoanalytiska arbe-
tets mål, och i synnerhet vilka färdigheter eller gynnsamma 
dispositioner en psykoanalytiker bör besitta för att uppfylla 
dem. Inte sällan slutar dylika försök i uppräkningar av goda 
egenskaper, och en genomsnittlig lista brukar innehålla 
sådant som förmåga till empati, förmåga till introspektion, 
personlig mognad och så vidare. Ändå är det något med 
dessa egenskapsförteckningar som gör att de ofta stannar 
vid en snusförnuftig och common sense-mässig ton som när 
allt kommer omkring inte förmår säga särskilt mycket. 

Jag gissar att vi här har att göra med en tendens att låta 
lura oss av språket. Språkets förmåga att skapa abstraktio-
ner lockar oss att tro att det goda vore en substans som upp-
låter sig för analys och definition. Men det goda bor i våra 
handlingar och bör inte i första hand sökas genom abstrakta 
bestämningar. Därför tänker jag mig att för det slag av själv-
reflektion som krävs för att psykoanalysen skall upptäcka 
sig själv på nytt, måste man fråga efter något som är es-
sentiellt för den psykoanalytiska erfarenheten. Man måste 
börja nära dess praxis, för det är i själva utövandet som de 
värden och den kompetens som förutsätts för ett gott psyko-
analytiskt arbete förverkligas. Och det kräver, i sin tur, att 
man skrider fram teoretiskt. 
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Jag bygger mitt resonemang på en epistemologisk åt-
skillnad mellan kunskap och vetande. Kunskap har att göra 
med kognitivt innehåll, som när vi till exempel uttrycker 
oss i form av påståendesatser, ritar och berättar eller skapar 
teorier. Vetande hänför sig till den väsentligen omedvetna 
dispositionen eller förmågan att säga eller göra. Därför för-
utsätter både handling och kunskap ett vetande, medan det 
omvända inte alltid gäller. 

Vi kan fatta vetandet som en form av förståelse i den fe-
nomenologiska mening som förekommer hos Heidegger.2 
Förståelse skall då inte förblandas med en vardaglig eller 
commonsense-uppfattning av dess innebörd – det är alltså 
inte en form av kunskap, inte frukten av ett reflekterande 
över världen och tillvaron i den. Förståelse är istället den 
anade men okända grunden för all kunskap och som sådan 
intimt förbunden med människans sätt att vara i världen. 
När hon känner sin värld lever hon den på ett förstående vis, 
och utan sådan förståelse skulle ingen närvaro finnas och 
världen vore inte möjlig att leva. 

Utöver detta skulle jag vilja tillägga att i förståelsen bor 
förståndet. Med andra ord är det i förståelsen vi har att söka 
hemorten för en sådan sak som den etiska förmågan – liksom 
även för den klokhet som krävs för att ett gott analytiskt ar-
bete skall bli utfört. Fronesis var det ord Aristoteles använde 
för att beteckna den omdömesförmåga, detta förstånd, som 
när allt kommer omkring förmodligen är den mest funda-
mentala av de dygder en människa kan behöva.3 
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etos och karaktär

I linje med synen på psykoanalys som en behandling vill 
många gärna se dess kliniska praktik som en form av till-
lämpad vetenskap. Själv tänker jag mig att förhållandet när-
mast är det omvända. För liksom vetande ligger till grund 
för kunskap kommer här praktiken före teorin. Därför är 
psykoanalys inte i första hand tillämpad vetenskap eller ens 
en tillämpning av den psykoanalytiska teorins kunskap. 

Det arbete en psykoanalytiker utför kan istället liknas vid 
ett hantverk. Hantverket vilar på en metod som utformats 
och utvecklats under mer än 100 år för att hjälpa människor 
med livsproblem. Till grund för hantverket, för själva gö-
randet i den kliniska situationen, finns en sofistikerad form 
av förstånd som närvarar hos analytikern som dispositioner 
för handling och för tal. 

För att nu närma mig detta förstånd vill jag ta min ut-
gångspunkt i psykoanalysens position som profession. Det 
fanns en tid då man kunde tala om de professionella – vilka 
i ordets klassiska mening innefattat yrkesgrupper som lä-
kare, advokater, präster, akademiker – på ett sätt som lät 
förstå att de skilde sig från andra organiserade yrkesmän 
bland annat genom att de var besjälade av ett kall. Till denna 
bild hörde även en form av socialt kontrakt där de professio-
nellas särskilda rättigheter och ställning – som autonomi,  
respektabilitet och marknadskontroll – återgäldades genom 
att professionerna tog på sig uppgiften att kultivera en anda 
av socialt ansvar. Det togs då mer eller mindre för givet att 
det finns ett inneboende gott som vidlåder professionerna, 
ett gott förbundet med en anda av rättvisa, ärlighet och al-
truism. 
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Men professionerna har under senare decennier tappat 
i anseende och i forskningssammanhang har man tenderat 
att istället betona deras vilja till makt och deras oförblom-
merade egenintresse. Och i dag kanske det är sant att många 
professioner låtit sin inneboende anda förflackas – i alla 
händelser lider de av en utbredd förlust av förtroende från 
samhällets sida. 

I detta avseende intar psykoanalysen dock alltjämt en 
särskild plats. För förståndet i dess professionella anda – el-
ler etos, som jag föredrar att kalla det – har aldrig upphört 
att utgöra själva ryggraden i både dess praktik och dess in-
stitutioner.4 Dessutom är det i psykoanalysens fall tydligt 
att etoset är något betydligt mer än enbart detta goda som 
vidlåder professionerna – analysens etos är grunden, själva 
hemorten för den psykoanalytiska kompetensen. 

För att helt kort fånga vad ett etos är, kan vi säga att det är 
en särskild samling karaktärsbundna egenskaper som odlas 
inom ramen för de traditioner som upprätthålls inom en be
stämd yrkesgrupp. Analytikerns etos är en form av vetande 
som ligger till grund för både hans handhavande av den 
kliniska relationen och hans reflekterande aktivitet såsom 
den kommer till uttryck när han till exempel utför teoretiskt 
arbete. Med det förståndiga omdömet som vägledare är psy-
koanalysens etos vad varje analytiker personifierar genom 
sin psykoanalytiska kompetens, genom sin psykoanalytiska 
kunskap, genom den psykoanalytiska traditionen och när 
han relaterar till sina klienter med ett psykoanalytiskt för-
hållningssätt. Psykoanalytikerns etos är med andra ord en 
väsentlig egenskap hos psykoanalysen själv och utan sitt 
etos och de institutioner professionen har för att stödja detta, 
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skulle inget finnas som vi alls kunde kalla psykoanalys. 
Det är genom detta etos vi måste söka för att utvinna kun-

skap rörande den psykoanalytiska erfarenhetens väsen. 

etosets dubbla aspekt 

Det finns en individuell och en social aspekt av ett profes-
sionellt etos. Å ena sidan är etoset en disposition tillhörande 
den enskilde praktikern. Å den andra ligger etoset inbäddat 
i de sociala strukturerna hos hans professionella institutio-
ner – inte minst gäller detta utbildningssystemet. 

Till etoset vill jag räkna en sådan sak som att analytikern 
tar på sig uppgiften att vara förvaltare av den analytiska ra-
men. Förmodligen finns inget som så förkroppsligar funda-
mentet för det analytiska arbetet som det kloka handhavan-
det av de både materiella och själsliga arrangemang i tid och 
rum som skapar de bästa förutsättningarna för analysanden 
att tala fritt medan analytikern lyssnar med jämnt svävande 
uppmärksamhet. 

Här kan vi se etoset i dess dubbla aspekt: å ena sidan 
är förmågan att vara en god förvaltare av den analytiska 
ramen en personlig egenskap hos den enskilde analytikern, 
å den andra är ramen en form som han ärvt via en tradition 
som hålls vid liv inom de institutioner han bebor och är en 
del av. Insida och utsida smälter samman för att ta form som 
den unika kompetens han har att erbjuda. 

Ramen är förmodligen det mest grundläggande stödet för 
den analytiska metoden och att vara dess förvaltare är en 
etisk uppgift. Medvetenhet om detta har på ett sätt genomsy-
rat psykoanalytisk utbildning i alla tider, men emedan man 
så sällan har talat om uppgiften att frambringa en förvaltare 
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av den analytiska ramen som ett etiskt mål och oftare som 
en fråga om att lära ut analytisk »teknik», har det faktum att 
psykoanalytisk utbildning har med förmedlandet och för-
valtandet av ett etos att göra tenderat att glömmas bort. 

Till analysens etos hör även sådana centrala värden som 
vilar i till exempel det implicita löfte en analytiker ger sina 
analysander att alltid närvara vid överenskomna tider, att så 
långt möjligt härbärgera lidande, kaos och uppgivenhet när 
så krävs, att använda hela sin varelse – kropp och själ – i det 
analytiska arbetets tjänst. 

dialogiskt tolkande

Det säger sig nästan självt att psykoanalytisk utbildning är 
något mer än en yrkesutbildning – snarare handlar det om 
en karaktärsformering som inbegriper anammandet av ett 
arbetsjag präglat av ett särskilt etos. Och den etiska kompe-
tens som framför allt förmedlas och kultiveras i psykoana-
lytisk utbildning är beredskapen att med jämnt svävande 
uppmärksamhet följa den analytiska processens vindlande 
vägar och med oförtröttligt intresse förhålla sig öppen till 
analysandens omedvetna. 

Otvivelaktigt är det så att det omedvetna är den psyko-
analytiska doktrinens mest grundläggande och särskiljande 
teoretiska antagande. Hos Freud själv och även bland hans 
efterföljare kan man finna åtminstone två huvudsakliga be-
stämningar av det omedvetnas väsen. Den ena av dessa lik-
ställer det omedvetna med vad som blivit bortträngt. Enligt 
mitt sätt att se på den psykoanalytiska teorin kan detta möj-
ligen fungera som en kliniskt användbar ad hoc-hypotes. 

Men ur ett strängare metapsykologiskt perspektiv kan 
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bara det andra sättet att uppfatta det omedvetna passera vårt 
nålsöga. I Drömtydning har Freud skrivit om detta andra 
sätt så här: 

Det omedvetna är den större kretsen, som innesluter det 
medvetnas mindre krets. Allt medvetet har ett omedve-
tet förstadium, men det omedvetna däremot kan förbli 
på detta stadium och ändå göra anspråk på att vara en 
fullvärdig psykisk funktion.5 

Freud intar här en realistisk syn på det omedvetna – det är 
för honom ingen hypotes att människans medvetna tillvaro 
vilar på ett underlag av omedvetna själsliga processer, det 
är ett faktum. Och det är väl så varje analytiker i sin dag-
liga gärning också förhåller sig till det – eller bör förhålla 
sig, ifall han skall kunna fullgöra sin analytiska uppgift på 
avsett vis.

kroppen som det omedvetna 

Liksom det omedvetna är den psykoanalytiska teorins mest 
grundläggande antagande, är det också det mest undflyen-
de. Jag är själv anhängare av Freuds realism och för mig är  
det mest rimliga och psykoanalytiskt användbara antagan-
det att det omedvetna är detsamma som kroppen. Grunden 
för en sådan tanke har jag funnit i den franske fenomenolo-
gen Maurice Merleau-Pontys kroppsfilosofi. Merleau-Ponty 
talar om »den levda kroppen» som själva utgångspunkten 
för människans befintlighet i världen, för att känna och för-
stå den. 

I materiell mening kan den kropp Merleau-Ponty talar 
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om inte särskiljas från vår fysiologiska kropp, men bero-
ende på vilket perspektiv man anlägger bildar de skilda 
slag av erfarenheter. Den levda kropp Merleau-Ponty talar 
om är den kropp jag är, medan den fysiologiska kroppen är 
den kropp jag har och som väsentligen är ett »ting» för mig, 
objektiverad genom medicinens, anatomins eller biologins 
kunskapssystem. 

Merleau-Ponty skriver också att 

Min kropp har sin värld, eller förstår sin värld, utan att 
behöva ta omvägen via ›representationer›, utan att un-
derordna sig någon ›symbolisk› eller ›objektiverande› 
funktion.6 

Kroppen närvarar således i världen på ett kompetent vis 
utan att den medvetna reflektionen och dess separata verk-
lighet av representationer nödvändigtvis måste delta för att 
tolka, styra eller övervaka. Kroppen förstådd på detta vis 
jämställer jag med vad Freud i citatet ovan kallade »den 
större kretsen», en »psykisk» och »själslig» sfär som föregår 
vårt medvetna sinne. 

Här står vi inför något vi gott kunde kalla subjektivitetens 
ursprungsort. För enligt Merleau-Ponty bildar kroppens 
levda och därmed praktiska engagemang i och med värl-
den den väsentliga grunden för all mening. All förståelse 
och allt vetande utgår från kroppens praktiska närvaro och 
verksamhet i världen. 

Ifall Freud sökte svaret på livets stora gåtor i libidon och 
den omedvetna sexualiteten, så skulle jag vilja säga att det 
var den levda kroppens mysterium han stötte på, där hjärta, 
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hjärna, inälvor, muskler, erogena zoner och lustfunktioner 
orkestreras till en levd helhet i samverkan med världen.

Merleau-Pontys kroppsfilosofi erbjuder förvisso en annan 
utgångspunkt för att tänka det omedvetna än den Freud ut-
gick ifrån. Som jag ser saken, ändrar detta ändå inte grund-
dragen i den freudska doktrinen, ty Merleau-Pontys bidrag 
ifrågasätter inte det omedvetnas ställning som grunden till 
det som är medvetet för oss. Däremot påminner den oss om 
att mainstreamanalysens fasthållande vid att det omedvetna 
skulle bestå av representationer som blivit bortträngda inte 
bara kan, utan möjligen också måste ifrågasättas. 

Av citatet ovan från Merleau-Ponty kan vi dra slutsatsen 
att det är den symboliska funktionen som producerar de 
representationer och det kognitiva innehåll som ligger till 
grund för vår medvetna reflektion och att det vi kallar det 
omedvetna är den ontologiska förutsättningen för all sådan 
aktivitet. 

kommunikationsmatrisen 

I en annan text av Freud finns ett ställe vars innebörd har 
sysselsatt många analytiker. Han skriver: 

Det är mycket anmärkningsvärt att en människas 
[omedvetna] kan reagera på en annans [omedvetna] 
med förbigående av [det medvetna]. Förhållandet för-
tjänar en mer ingående undersökning [...] men är i sak 
obestridligt.7 

Definitionsmässigt är och förblir givetvis det omedvetna 
okänt och för att det som befinner sig här alls skall bli till-
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gängligt för vår reflektion måste en hermeneutisk akt av ska-
pande tolkande äga rum.8 När så sker – när mening hämtas 
från det omedvetna och ord samlas till utsagor, berättelser 
blir berättade och drömmar dröms – frambringas något nytt 
som kan sättas i spel i vår reflexiva verklighet. 

Enligt min syn är interaktionen mellan analytikerns och 
analysandens omedvetna en delad grund som föregår deras 
reflektion och kunskap. Här befinner vi oss precis vid det 
område Freud var inne på när han med förundran talar om 
hur det kan förekomma en omedveten beröring människor 
emellan. Det psykoanalytiska mötet och den process som 
utvecklas inom dess ramar betraktar jag som en dialogisk 
tolkande reflektion över denna delade erfarenhet. 

Hur skall vi då föreställa oss att något sådant kan äga 
rum som att en människas omedvetna kan reagera på en 
annans omedvetna? Och vad skulle insikt om detta kunna 
ha för betydelse för vår förståelse av psykoanalytikerns etos 
och förstånd? För att tala om detta vill jag allra först peka 
ut vad jag uppfattar som det analytiska tolkandets förutsätt-
ning: en intersubjektiv struktur som jag betecknar som en 
kommunikationsmatris. 

Att vara i världen är att vara med andra och ur ett feno-
menologiskt perspektiv skulle vi kunna säga att vår värld är 
alltid redan en värld som vi delar med andra subjekt, även 
när detta ännu inte gjorts till föremål för vår reflektion. 
Människan lever denna sin närvaro i världen på ett förstå-
ende och kompetent vis och i kommunikationsmatrisens 
delade värld tillsammans med andra vet vi därför för det 
mesta hur vi skall göra, även om det vetandet inte alltid är 
tillgängligt för oss på ett sätt som gör det möjligt att förklara 
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varför vi gör som vi gör. Men vår förståelse räcker till för 
att vi skall kunna leva och överleva – i våra familjer, i det 
sociala livet, i umgänget med vänner. 

Ur den psykoanalytiska teorins synvinkel befinner sig 
kommunikationsmatrisen på det omedvetnas nivå och 
förutom att den fungerar som basen för ett kompetent 
»know-how» i samvaron med den Andre bildar den också 
fundamentet för våra utsagor. Utan att vi nödvändigtvis gör 
den till föremål för vår reflektion är den delade världen en 
gemensamt omfattad förståelsegrund som bildar den struk-
turella förutsättningen för att det jag har att säga till min 
medmänniska kan tas emot som något begripligt – även när 
jag talar med en främling. Detta därför att våra ord hänför 
sig till och pekar mot samma delade värld, även om den re-
flektion som skall till givetvis bara kan äga rum utifrån vars 
och ens individuella perspektiv. 

Med kommunikationsmatris menar jag då något som hör 
till den delade värld som subjekten alltid befinner sig ned-
sänkta i. En sådan värld har förmodligen fler dimensioner 
än vad vår föreställningsförmåga låter oss tänka. Men, för 
att göra det hela pedagogiskt hanterbart kan vi säga att den 
delade världen är tvådimensionell och att den i princip är 
oändligt utsträckt i horisontalplanets alla riktningar. För 
varje enskilt subjekt finns ett omgivande område som utgör 
den del av den gemensamma världen som är hans, där han 
känner sig hemma och på ett förstående vis vet att leva. En 
sådan omkrets kan vi med Hans-Georg Gadamer kalla för 
subjektets horisont.9 
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överföringsmatrisen 

Liksom det omedvetna är psykoanalysens centrala metapsy-
kologiska begrepp är överföring förmodligen dess främsta 
kliniska begrepp. Överföring är ett tudelat fenomen som i 
sin ena aspekt kommer till uttryck som analysandens sätt 
att låta sig upptas av analytikerns person i ett spektrum 
av känslor och affekter som på ett omisskännligt vis tycks 
vakna till liv i nästan varje analys. 

Men dessa uttryck är egentligen bara överföringens yta, 
analysandens observerbara sätt att konstruera analytikern 
som sitt objekt. För analysandens passionerade upptagenhet 
med analytikerns person avspeglar en förborgad dimension 
som vi skulle kunna identifiera som analysandens öde – det 
vill säga det både blinda och allvetande omedvetna livs-
tema som griper tag och vägrar ge upp sitt grepp oavsett 
våra ansträngningar att tolka och förstå, sona eller fly. Öde 
i denna mening är kanske det närmaste vi kan komma före-
ställningen om människans själ, eller kanske ännu hellre 
själens unikt individuella form och riktning – som kärnan i 
varje människas väsen och också grunden för hennes till-
varo som etiskt subjekt. Dess sätt att verka är upprepningen 
och ofta är det just den oförsonliga återkomsten av ständigt 
detsamma som drivit analysanden att söka hjälp, när alla 
andra försök varit förgäves. 

I början av ett analytiskt arbete skiljer sig kommuni-
kationsmatrisen mellan analysand och analytiker kanske 
inte nämnvärt från andra matriser i det mellanmänskliga 
umgänget. Men beroende på bägges individuella och ge-
mensamma förutsättningar sker så småningom en rörelse 
där analytikern på ett alldeles särskilt vis gör sig bekant 
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med den värld i vilken analysanden utvecklar sitt varande. 
Också det motsatta äger rum och på denna nivå, där »en 
människas [omedvetna] kan reagera på en annans [omed-
vetna] utan passage genom det medvetna», är det kanske 
mest egentligt att säga att den intersubjektiva beröringen 
äger rum genom det faktum att analytiker och analysand 
lär känna varandra. Att känna den Andre kommer här som 
frukten av den analytiska kommunikationens delade liv där 
jag blivit bekant med men också blivit del av den Andres 
värld och där det vardagliga språket ger formen för hur 
denna förståelse uttrycks i förmågan att förmedla något av 
betydelse. Vad som då blir sagt kan skänka en illusion om 
genomskinlighet och obegränsad tydbarhet, men det som 
utspelar sig på kommunikationsmatrisens omedvetna nivå 
äger till stor del rum utanför någondera partens kunskap 
och möjlighet till kontroll. Här är det mer en fråga om att 
vara än att veta. 

Analytiker och analysand samspelar till att forma ett de-
lat erfarenhetsfält som bildar ett meningsbärande underlag 
för analytikerns och analysandens gemensamt utarbetade 
begripliggörande av de skeenden som utspelas mellan dem. 
Detta – som vi gott kan kalla en överföringsmatris – är den 
analytiska intersubjektivitetens kärna, spelplatsen för ett 
delat liv vars psykiska realitet i egentlig mening aldrig kan 
observeras, utan endast tolkas. Här är parternas respektive 
positioner genomsläppliga för varann och låter sig därför 
inte alltid särskiljas. För mig utgör denna genomsläpplighet 
den mest rimliga förklaringsgrunden till Freuds iakttagelse 
rörande möjligheten av en omedveten påverkan mellan två 
subjekt. 
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Följden av detta blir uppfattningen att det analytiska tol
kandet består i det dialogiska händelseförloppet som sådant 
– ett ständigt pågående tolkande som inte låter sig ensidigt 
lokaliseras till den ene eller den andre av parterna och inte 
heller går att knyta till enskilda interventioner. I denna pro-
cess vänder analytikern sitt lyssnande inåt, mot den del av 
den egna psykiska realiteten som i matrisens gemensam-
ma värld blandar sig med analysandens. Den avgörande 
skillnaden mellan deras respektive positioner ligger i den 
implicita överenskommelsen att analysandens överföring 
får ange temat för tolkandet medan analytikerns medöver-
föring snarare fungerar som ett disciplinerat instrument för 
denna process. Här finns den goda grund för det analytiska 
arbetet som gör det möjligt att med den avvägda handling-
ens precision förmedla något med avgörande betydelse för 
analysandens aktuella förhållande till sitt öde. 

Enligt devisen att »först när jag talat vet jag vad jag tänkt» 
förverkligas förståelse som begriplighet och kunskap. Ana-
lysandens närvaro i överföringsmatrisen får hennes utsagor 
och fantasier – oavsett vad de i övrigt kan handla om – att 
bära på budskap rörande den analytiska situationen och för-
hållandet till analytikern. Utifrån denna delade grund blir 
det med tiden möjligt att upptäcka teman som rör dels nuet, 
dels föregångare i analysandens liv kring vilka likartade 
teman en gång byggts upp. Så manifesteras den analytiska 
erfarenhetens historiska dimension när analysandens ak-
tuella relation till analytikern flätas samman med ödets 
omedvetna tema, vilket i sin tur får konturer genom den 
livshistoria som så sakteliga och alltid lika motsägelsefullt 
låter sig rekonstrueras i den analytiska dialogen. 
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Analytikern, å sin sida, får kännedom om sitt deltagande 
i matrisens omedvetna utbyte genom att omsätta sin förstå-
else i något slag av intervention. Endast den delade närvaron 
i överföringsmatrisen och det dialogiska tolkandet skänker 
legitimitet åt denna process. Det faktum att han har något 
meningsfullt att säga är det empiriska kriteriet på att för-
ståelse föreligger, även när han kanske inte alltid begripit 
»betydelsen» i analysandens utsagor i den meningen att han 
skulle kunna göra en förklarande utläggning över vad det 
är han just hört eller varit med om. Den intervention som 
då kommer är det avvägda svaret på deras delade situation 
– där avvägandets skicklighet vilar i hans förståndiga hand-
havande av sitt etos. 

det teoretiska arbetet 

Psykoanalysen blir emellanåt kritiserad för att den inte  
löser sina teoretiska tvister och validerar sina begrepp 
och hypoteser med gängse vetenskapliga empiriska meto-
der. Med viss nedlåtenhet påpekas hur analytiker nöjer sig  
med att finna belägg för den egna uppfattningen rörande 
till exempel ett skeende i den kliniska situationen genom  
att hänvisa till vad någon annan sagt. Och det är sant, i  
psykoanalytiska texter möter man ofta hänvisningar till  
vad någon annan formulerat rörande en liknande situation 
eller ett likartat problem. Men eftersom inte heller dennes 
uttalanden vilar på valida observationer av det slag som 
efterlyses betraktas argumentationen i detta fall som lika 
svag. 

I sitt teoretiska arbete gör psykoanalytiker inte anspråk 
på att åberopa vetenskapliga observationer av det enkla skä-
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let att det slag av empiriska »fakta» som efterfrågas låter sig 
helt enkelt inte hämtas fram ur den kliniska erfarenheten. 
En observation förutsätter att dess föremål är bestämbart i 
tid och rum, likaså vad avser dess kvaliteter och kvantitet. 
Vidare krävs att det är möjligt att låta flera oberoende obser-
vatörer komma fram till samma resultat rörande dess inne-
håll. Men det som är verkligt avgörande i den analytiska 
situationen har lite att göra med reproducerbara fakta. Den 
psykoanalytiska erfarenheten handlar om den dialogiska 
aktiviteten hos två subjekt i samspel. För att avlyssna ett så-
dant skeende måste analytikerns uppmärksamhet vändas 
inåt, mot något som ger sig tillkänna inom ramen för den 
värld han delar med sin analysand. Dit når inga observatio-
ner, varför heller inga »fakta» alstras.10 

Istället för att hänvisa till observationsbaserade faktas 
evidens åberopar psykoanalytikern många gånger andras 
tankar, tankar formulerade på ett sådant vis att de motsva-
rar något centralt i den egna erfarenheten. Psykoanalytisk 
teori och begreppsbildning har därför mer gemensamt med 
filosofisk spekulation än med vetenskapens empiriska da-
tainsamling. 

Filosofins sätt att skapa begrepp och systematisera sin 
kunskap är i princip ett lyhört lyssnande till erfarenheten 
som tar sig uttryck i noggrant övervägda spekulativa utsa-
gor. Så äger också psykoanalysens teoretiska arbete rum. 
I filosofens fall är det erfarenheten av att leva och reflek-
tera, för vår del gäller den psykoanalytiska erfarenheten. 
Psykoanalytisk begreppsbildning handlar om att uppfinna 
metaforer för vår erfarenhet, metaforer som på något sätt 
ska stå i samklang med en erfarenhet som vi delar med våra 
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analysander och med varandra. Sådant är inte de positiva 
vetenskapernas sätt att arbeta. 

från kunskap till kompetens

Till det psykoanalytiska hantverket hör en väl utvecklad 
disciplin. Och även om den med de kriterier som råder i 
dagens neo-positivistiska klimat inte rimligen kan göra an-
språk på att kallas vetenskap, tål den definitivt att jämföras 
med de mest aktningsvärda bedrifter när det gäller att tolka 
och förstå den mänskliga belägenheten. Den psykoanaly-
tiska disciplinen är en form av reflektion som är nödvändig 
för att metoden i hantverket skall hålla sig på rätt köl och 
också vidareutvecklas. 

I det dialogiska tolkandet vägleds analytikerns handling-
ar av hans omdömesförmåga och etos snarare än av hans 
kunskap. Den analytiker som tänker sig att han i kraft av 
sin kliniska teori besitter ett instrument för att urskilja de 
omedvetna förutsättningarna för de föreställningar och fan-
tasier som manifesterar sig i analysandens överföring tar 
enligt min mening miste. I sig låter teorin oss endast se ett 
objektiverat psykologiskt maskineri och tenderar därför att 
klyva vår varseblivning mellan vad vi faktiskt erfar och vad 
den vill få oss att se. Nej, psykoanalysens teorier bildar inte i 
främsta rummet ett språk för att beskriva eller förklara värl-
den. Snarare handlar samspelet mellan teori och praktik om 
att teorin erbjuder ett språk som öppnar den psykoanaly-
tiska erfarenhetens värld och gör den mer tillgänglig. 

Men för att bli brukbar på detta vis i det analytiska ar-
betet måste teorin inkorporeras – ordet måste bokstavli-
gen »bli kött» och assimileras just som förståelse och i dess 
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förlängning som etosets förstånd. Denna omvandling från 
kunskap till kompetens äger rum genom den prestation jag 
kallar teoretiskt arbete. 

Det teoretiska arbetet – eller låt mig i det här samman-
hanget hellre säga: det sofistikerade brottandet med teorier
na – bildar en unik och ursprunglig erfarenhet i sin egen 
rätt som, liksom all erfarenhet, förändrar något hos den som 
ger sig i kast med den. Här knyts avgörande band mellan vår 
levda erfarenhet och den kunskapens struktur som friläggs 
och införlivas genom det teoretiska arbetet, varvid vår för-
ståelse både av oss själva och av andra ändrar skepnad. 

Att assimilera till exempel oidipuskomplexets, bort-
trängningens eller den projektiva identifikationens mening 
är att med en blixt av insikt i den egna erfarenheten komma 
i kontakt med de passioner och dramer som teorin söker ge 
strukturen för. Kraften i denna insikt påverkar oss så att 
våra dispositioner för fortsatt varseblivning och handling 
omformas. Genom dessa assimilerade strukturer öppnar sig 
världen ännu lite mer och det blir möjligt att tala med nya 
utgångspunkter. 

Att assimilera det teoretiska språket är en väsentlig del 
av psykoanalytikerns livslånga projekt att utveckla sitt pro-
fessionella etos och finna sin egen röst. Teoretiskt arbete är 
en själslig övning och förberedelse, en form av meditation 
nödvändig för att analytikern skall kunna återvända till mö-
tet med analysanden med nytt vetande och bättre förstånd 
att höra, se och bli varse. Och för att resultatet av det arbetet 
skall förtjäna tilltro måste han låta engagera sina djupaste 
insikter och övertygelser rörande vad det är att vara både 
människa, analysand och psykoanalytiker. 
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Psykoterapi och forskning –  
två praxisformer i ett spänningsfält
gudRun olsson

Kravet på att den psykoterapeutiska praktiken skall forsk-
ningsbaseras eller evidensbaseras framförs allt oftare. 
Kan forskningen om psykoterapi bidra till psykoterapins 
självförståelse och utveckla den eller kommer forskningen 
på förhand att reducera komplexiteten i den praktiska kun-
skapen och kanske förvandla den till oigenkännlighet?  
Frågan är vad som utmärker psykoterapipraxis och vad 
det är för typ av forskning vi talar om. Vi ställer ofta forsk-
ning och praktik mot varandra, och inte sällan värderar vi 
dessutom forskningen högre än praktiken. Jag vill försöka 
komma bort från denna dualism i tänkandet och utifrån 
bland annat den filosofiska pragmatismen1 pröva med att 
betrakta forskning och praktik som två sociala praxisfor
mer med var sina normer, mål, värderingar, regelsystem, 
vanor, maktrelationer. Genom att delta i psykoterapipraxis 
respektive forskningspraxis får man tillgång till världen 
på olika sätt. Jag tänker mig att dessa båda praxisformer 
befinner sig i ett spänningsfält, de står i någon slags rela-
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tion till varandra och relationen mellan dem kan se olika 
ut. Genom att betrakta psykoterapi och forskning som två 
olika praxisformer kan den traditionella dualismen upphä-
vas, och vi kan börja undersöka vad man gör i respektive 
praxis, vi kan undersöka vilka antaganden om verklighe-
ten, om kunskapen och människans natur man utgår ifrån 
i de båda praxisformerna och vi kan undersöka likheter och 
skillnader mellan dem. 

traditionell dualistisk uppfattning 
och ingenjörsmodellen

Först vill jag nämna något om den traditionella dualistiska 
uppfattningen. Enligt denna uppfattning handlar forskning 
om att formulera teorier och forskningsresultat som prak-
tikern skall tillämpa, »implementera». Forskningen skall 
säga något om det allmänna, det generellt sanna, medan 
praktikern skall lösa konkreta problem, ägna sig åt det 
partikulära, tänker man sig. Med hjälp av värderingsfria 
metoder i forskningen kan korrekta representationer av 
verkligheten ges, och praktikern skall i sin yrkesutövning 
använda dessa representationer med syfte att uppnå värde-
laddade mål (som t.ex. hälsa, förändring). Forskaren skall 
utifrån sin neutrala utsiktsplats observera världen precis 
som den är, medan praktikern handlar i den. Detta är ingen-
jörsmodellen för praktisk kunskap. 

Det forskaren utvecklar kan mer eller mindre direkt 
översättas till manualer som skall övertas av praktikern 
som i sin tur skall lösa ett problem, helst ett i taget. Där-
för önskas en patient som uppvisar endast ett symptom åt 
gången, och symptomet skall åtgärdas, botas. Om patienten 
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plågas av flera saker, kallar man det komorbiditet, samtidig 
förekomst av flera sjukdomar, och då blir det krångligt. Det 
bli krångligt därför att man inte med säkerhet kan uttala 
sig om orsak och verkan. Den teknifiering och manualise-
ring av psykoterapier som dikteras utifrån forskningspraxis 
baserad på bestämda statistiska sammanhang innebär lo-
giska problem. Varför? Ingen manual, ingen regel i världen 
bestämmer sin egen användning. Det är alltid en människa 
som bedömer om regeln kan användas i den konkreta situa-
tionen. Och denna bedömning av situationen företas genom 
att just deltaga i den, inte genom att kräva nya regler för när 
reglerna skall brukas. 

En teknologisk faktaproducerande forskningstradition 
betraktas som den enda vetenskapliga och objektiva tradi-
tion som skall säga oss något om den sociala och mänskliga 
världen och de naturvetenskapsimiterande metoderna ses 
som de enda möjliga. Denna monopolisering av ett enda 
perspektiv och en enda modell för praktisk kunskap, ingen-
jörsmodellen, kan vi se i Högskoleverkets utvärdering av 
psykoterapiutbildningarna.2 I ingenjörsmodellen reduceras 
praktisk kunskap till »tillämpad forskning» eller »tillämpad 
teori». Men forskaren är inte en utomstående betraktare av 
världen utan är som varje annan människa en del av den 
och handlar i den. Man talar alltid utifrån ett perspektiv. 
Den som vet kan inte skiljas från vad man vet. Vi kan bara 
lyssna på uttrycket »forskningen säger…» (som jag själv 
också råkar använda ibland). Det ger en aura av avperso-
nifierad mystik. Men forskaren är en del av sin forsknings-
praxis inbäddad i ett socialt nätverk format utifrån traditio-
nens värderingar om vad kunskap är. Varför skulle då den 
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kunskap som emanerar ur en praxisform, forskningspraxis, 
med automatik appliceras på en annan, psykoterapipraxis? 

evidens

Vad innebär kravet på evidens för psykoanalytisk psykotera-
pipraxis? Det torde väl ligga i varje seriöst arbetande psyko-
terapeuts intresse att veta om verksamheten är meningsfull 
och om de människor som söker professionell hjälp lär sig 
något om sig själva och kan göra mer konstruktiva livsval. 
Evidensbaseringsrörelsen har utvecklats från medicinen 
och läkemedelsprövningen. Forskningsstrategierna är 
rangordnade och randomiserade kontrollerade studier står 
högst i hierarkin. Längst ner står individuella fallstudier 
och kvalitativa undersökningar, som kan användas som in-
spiration till den »riktiga» forskningen, och när inget annat 
finns att tillgå. Idealt lottas patienter till den en eller andra 
behandlingen eller ingen behandling alls. Allra bäst är det 
om behandlingen sker dubbelblint. Varken patient, behand-
lare eller forskare känner till vilken behandling som ges. 
Denna forskningsdesign bygger på att endast den oberoende 
variabeln, exempelvis typ av psykoterapi, varierar, medan 
»allt annat är lika». Man slumpar precis lika deprimerade 
människor på, låt oss säga, 4 grupper; en grupp får kognitiv 
terapi, den andra psykodynamisk, den tredje får avslapp-
ning och den fjärde får inget alls. Så mäter man utfallet, 
diagnosticerade symptom, den beroende variabeln. Om det 
sker några förändringar i den beroende variabeln, symp-
tomen, kan dessa således tillskrivas typ av terapi – eller 
frånvaro av terapi. 

Problemet med denna design som bygger på att »allt 
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annat är lika» är att den inte har någon förankring i den 
mänskliga, verkliga, praktiska världen. I den världen är 
aldrig »allt annat lika».3 Det är således inte möjligt att över-
föra evidenskrav från ett fackområde, farmakologin, till ett 
annat, psykoterapin. Man måste ta hänsyn till forsknings
områdets karaktär. Drogmetaforen är ingen bra metafor 
för psykoterapin. Det finns flera problem med denna de-
sign, som handlar om inriktningen på att bota symptom. 
Symptom i den psykoanalytiska psykoterapin betraktas 
som uttryck för mänsklig livsproblematik, en ingång till 
subjektets psykiska liv, något värt att lyssna till. Om man 
försöker avlägsna symptomen så snabbt som möjligt får vi 
aldrig lära oss något om det mänskliga hos människan. Psy-
koterapeutens yrkesroll är väsentligen skild från läkarens, 
den medicinska expertens: att så snabbt som möjligt ställa 
diagnos, kausalt förklara och bota. Snarare är yrkesrollen 
förknippad med hermeneutikerns uppgifter: att tålmodigt 
lyssna, förstå och tolka. 

Det är detta från medicinen övertagna evidensparadigm 
som Högskoleverket och dess bedömargrupp vill lägga som 
grund för psykoterapitutbildningarna. I bedömarrappor-
ten kan vi upprepade gånger läsa om »kravet på evidens 
för behandlingsmetoder i vården».4 I de fall då »den strikta 
evidensforskningen är sparsam»5 säger man sig acceptera 
beprövad erfarenhet, förutsatt att terapiformerna är eta-
blerade. Emellertid framgår det tydligt i rekommendatio-
nerna till utbildningsanordnarna att de skall ägna sig åt 
»kvalificerade behandlingsutvärderingar med randomise-
rade och kontrollerade studier»6 även om terapiformerna är 
etablerade. 
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Jag skulle vilja påstå att det programmatiska användan-
det av evidensbaserad kunskap i denna betydelse skapar 
en oprofessionell praktiker. Att vara professionell innebär 
att man förmår att kritiskt och analytiskt granska sin egen 
praktik, men inte bara den egna praktiken, utan professio-
nens praktik som helhet. Att »implementera» riktlinjer som 
emanerar ur evidensforskningen betyder att den person-
ligt framburna auktoriteten ersätts med en »objektiv» och  
»vetenskaplig» auktoritet som är både opersonlig och blind.7 
Hougaard, som tillhör anhängarna av evidensbaserad  
psykoterapi och som själv praktiserar kognitiv beteende-
terapi, har modet att ställa frågan: Kommer införandet av 
evidensbaserad psykoterapi leda till bättre resultat i praxis, 
i det enskilda fallet? Han konstaterar att det inte finns evi-
dens för betydelsen av evidens.8 Om det inte finns någon 
evidens för evidensbaserade terapiformer i praktiken, hur 
kan man då driva frågan med sådan tvärsäkerhet? Det är ju 
i det enskilda fallet som avgörandet fälls. 

Filosofen Johan Eriksson frågar sig: »betyder detta att stu-
diet av det mänskliga inte kan göra anspråk på vetenskaplig 
evidens och att den humanistiska forskningen är hänvisad 
till lösa spekulationer och därför förtjänar att förpassas till 
den akademiska världens underhållningsavdelning?» Nej», 
säger han, »en vetenskaplig evidens värd namnet måste alltid 
anpassa sig efter karaktären hos det som efterforskas. Och 
om det är det mänskliga hos människan som skall efterfors-
kas, så kan vi inte vinna evident tillgång till detta med hjälp 
av sofistikerade mikroskop, utan vi är av väsentliga skäl hän-
visade till tänkandets, lyssnandets och inkännandets evi-
denserfarenheter – allt annat vore djupt ovetenskapligt!»9 
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Jag undrar om vi kanske kan lägga en annan innebörd 
i evidensbegreppet så att det bättre passar den psykoana-
lytiska psykoterapin. Psykoterapi representerar ett vetande 
präglat av en personlig handling. Beslutet om att handla kan 
uppdelas i fyra komponenter: 1. Terapeuten går in i situatio-
nen med ett bakgrundsvetande, färgat av kultur och erfa-
renhet, vad man lärt i utbildning och handledning, vad man 
läst. 2. I själva situationen skall beslut om handling tas, vad 
som skall sägas eller inte sägas. Man föreställer sig vilka 
konsekvenser handlingen kan få. Beslutet är spontant och 
beslutsprocessen försiggår oftast utanför medveten upp-
märksamhet. 3. Sedan skall beslutet förverkligas. 4. Och te-
rapeutens handling leder till en reaktion hos patienten. Det 
är denna reaktion som vägleder terapeuten. Genom reflek-
tion-i-handling10 kan terapeuten tänka över sin handling 
medan den pågår och modifiera den under själva förloppet. 
Psykoterapi innebär att lära av patientens reaktioner och 
dessa reaktioner utgör evidens. Man ändrar kurs i ljuset av 
denna evidens. Man kan bara få evidens för om en handling 
var god efter att man iakttagit patientens svar. Och svaren 
består inte bara av de manifest formulerade orden, utan all 
den latenta kommunikation som tills vidare endast kan ut-
tryckas på detta sätt. Erfarenheten skall inte betraktas som 
en gång för alla beprövad utan den prövas och omprövas 
hela tiden, och bakgrundsvetandet förändras därmed. 

metoder definierar subjektet

Jag har framhållit att både psykoterapi- och forskningspraxis 
bygger på värderingar, vanor och sedvänjor, belöningssys-
tem och bestraffningssystem, kultur och tradition, mänsk-
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liga handlingar och val, beslut och omdöme, subjektivitet. 
Forskningsmetoder är varken neutrala eller oskyldiga. De 
lever inte sitt eget liv, fria från forskarens hand. Metoder 
är avgörande för hur subjektet överhuvudtaget uppfattas. 
Metoder definierar subjektet. Låt mig ge ett exempel: En 
fråga i ett så kallat livsfrågeformulär lyder: »När du talar 
med människor, har du då en känsla av att de inte förstår 
dig?» Sedan skall man svara på en 7-gradig skala, där 1=Har 
aldrig den känslan och 7=Har alltid den känslan. Vad är 
det för människosyn som här framskymtar? Vad betyder »att 
förstå»? Vad är det man svarar på? Och vad frågar man om? 
»När du talar med människor» – här uppmanas subjektet 
att betrakta alla människor på ett och samma sätt! Antag 
att jag skulle vilja svara ungefär så här: »Min mor förstår 
mig ibland och i vissa avseenden, t.ex då jag känner mig 
ledsen bakar hon kanelbullar, som jag trycker i mig, sådär 
10 åt gången, men om det handlar om något som stressar 
henne, då jag t.ex. berättar om min senaste resa, vänder hon 
bort blicken och går. Min chef förstår mig. Han lyssnar. Det 
märker jag om han kommer in i rummet någon av de många 
kvällar jag jobbar över. Men när jag begär löneförhöjning av 
honom tycks han inte fatta någonting!» Om jag placerar mig 
på skalsteg 4, så nära mitten som möjligt, för att inte framstå 
som alltför extrem, vad har jag då svarat på! Jag väljer ett 
medelvärde för min levda erfarenhet. Som Johan Asplund 
(1987, sid. 45) uttrycker det: »I genuin kommunikation råder 
alltid genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag har sagt innan 
du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har 
svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad 
du har sagt». Detta är dialogens kännemärke, inget är på 
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förhand avgjort, bestämt; båda parter i dialogen riskerar 
sina jag. Sett utifrån ett sådant dialogiskt perspektiv på kun-
skap måste vi fråga oss: Hur kan man få veta något om den 
mänskliga världen om man inte träffar människorna och 
samtalar med dem! Om forskaren med sina distanserande 
metoder alltmer avlägsnar sig från människors upplevelse-
världar, får forskaren helt enkelt ägna sig åt gissningar vad 
gäller innebörden av siffran 4. Forskaren får bruk av sin 
fantasi, FFF, forskarens fria fantasi. Det vilar något mycket 
statiskt och oföränderligt över den människosyn som ligger 
bakom denna typ av enkätforskning. Människorna, alltid 
de samma, morgon som kväll, betraktas som lösryckta från 
livssituation och livssammanhang. Ironiskt nog tänker man 
sig att mäta just »känsla av sammanhang» (KASAM) i for-
muläret jag tog som exempel.

 Vad är effektivt i psykoterapi, frågar man sig. Och fors-
karen ger svaren: Tekniken, relationen, förväntningarna, 
patientvariabler, terapeutkomponenter anges med exakta 
procenttal. Högst 7% av det goda terapiutfallet beror på 
specifika tekniker, medan drygt 40% (enligt vissa skatt-
ningar uppemot 65%) hänger samman med faktorer som är 
gemensamma för alla psykoterapiriktningar, t.ex värme, 
empati och allians.11 Den människosyn som ligger bakom 
denna typ av forskning är atomistisk. Människan ses som 
bestående av isolerbara delar, variabler, som kan korreleras 
med varandra. Det mänskliga psykologiska livet med sina 
interaktioner är inte tillgängligt för en sådan linjär logik 
som arbetar med separata variabler, klart definierade och 
mätbara som entydigt kan klassificeras av en utomstående 
observatör i syfte att kontrollera och predicera. Vi lever i 
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många pågåenden samtidigt, som alla korsar varandra, och 
utifrån ett sådant perspektiv handlar kunskap om det kon
textuella, relationella och holistiska.

Vad man gör i den typ av forskningspraxis som bygger 
på linjär logik kolliderar med nödvändighet med psykoana-
lytisk psykoterapipraxis. Dessa två praxisformer lever i en 
svår spänningsrelation till varandra. Kan vi tänka oss att 
utforma en forskningspraxis som står mer i harmoni med 
pykoterapipraxis, där ontologi, epistemologi, metodologi 
och metod i respektive praxisform inte lever i ett så konflikt-
fyllt förhållande utan där praxisformerna i stället berikar 
varandra? Vad kan då forskningspraxis bidra med? Som Pol-
kinghorne uttrycker det, skall forskaren vara försiktig med 
att diktera hur psykoterapi skall utövas och hur vissa mål 
skall uppnås.12 Praktiker lär i situationen vilka handlingar 
som skall väljas och hur praxis skall röra sig i riktning mot 
dess mål. Värdet av den humanvetenskapliga forskningen 
ligger i att tillhandahålla »nyttiga beskrivningar» av vad 
som varit till hjälp i bestämda situationer. Och här betrak-
tas grundliga kvalitativa beskrivningar av enskilda fall 
eller specifika psykoterapiförlopp som särskilt värdefulla. 
Sådan forskning kan ge perspektiv, inspirera psykoterapeu-
ter till reflektion över egen praktik och den kan utföras av 
psykoterapeuter. Och här kommer vi in på vad man brukar 
benämna kvalitativ forskning. Jag kommer att ge några ex-
empel på sådan forskning i det följande. 

psykoanalytisk psykoterapipraxis

Vad utmärker då den psykoanalytiska psykoterapin som 
praxisform? Den handlar om att förstå människors upple-
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velsevärldar, att hantera problematiska, förvirrande och 
osäkra situationer, att skapa mening i det som tycks sakna 
mening. I meningsskapandet har man tillgång till en reper-
toar av exempel, inre bilder, tolkningar, föreställningar, 
förnimmelser, men också teorier, regler och forskningsre-
sultat. De senare kommer in först när meningsskapandet är 
i gång. Exemplets makt i kunskapsbildningen är avgörande. 
Situationen betraktas som om den redan finns i repertoa-
ren av kända exempel, egna och andras, och samtidigt ses 
situationen som unik. Det tränade ögat ser likheter och 
skillnader mellan denna situation och andra situationer. 
Kunskapen skapas i ögonblicket, genom uppmärksamhet-
i-handling. Varje ögonblick präglas av ett samspel mellan 
patientens subjektiva erfarenhet, terapeutens subjektiva er-
farenhet och den intersubjektivt genererade erfarenheten. 
Den psykoterapeutiska kunskapen handlar inte om att för-
söka lösa ett avgränsat, väl definierat problem utan snarare 
att kontinuerligt formulera och omformulera det som visar 
sig. Om man sätter den terapeutiska effektiviteten i fokus, 
hämmas spontaniteten som är nödvändig för att bearbeta 
omedvetet material. Paradoxen är att först när psykoterapin 
inte sätter upp några terapeutiska mål, kan dess verksam-
het bli effektiv.13 I kunskapsteorin för praktiskt kunnande 
betraktas dialogen som den grundläggande modellen för 
kunskapsbildning, och i psykoterapi lyssnar man dessutom 
till dialogen bakom dialogen. Patienten gör kraftfulla försök 
att dra in terapeuten i de gamla dialogscenarierna för att 
visa hur de tidigare erfarenheterna var. Att i viss begränsad 
utsträckning låta sig dras med i de gamla interaktionerna 
är ett sätt för terapeuten att få veta hur det är att vara den 
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andre. Likt té-avsmakaren smakar han/hon på drycken och 
spottar sedan ut den. Den psykoterapeutiska kunskapen re-
presenterar en kunskapstradition, där kunskap traderas, 
överlämnas mellan generationer, och där kunskapsbärarna 
är levande människor, inte något annat. Denna personliga 
kunskap, som vi också kan benämna tyst kunskap eller in-
tuitiv kunskap, lever under ett ständigt hot från den tekni-
fierade kunskapen som bygger på instrumentavläsning eller 
manualföljande. Kunskapen överföres här utifrån en mäs-
tar-lärling-modell snarare än ingenjörsmodell, just genom 
att delta i professionens sociala praxis. Och subjektet formas 
genom praxis. 

För några år sedan gjorde jag en studie14 där jag bad 
psykoterapeuter som just avslutat en legitimationsgrun-
dande psykoterapiutbildning att berätta om ett tillfälle då 
de uppfattat att det skett något terapeutisk gynnsamt i en 
terapi med en patient. Jag utgick från att vad än en berättelse 
handlar om, handlar den på en nivå om berättaren själv. I 
analysen av berättelsetexterna frågade jag mig vilka bilder 
terapeuterna ville ge av sig själva. Och jag tänkte mig att 
självrepresentationen även skulle kunna spegla den psyko-
terapeutiska kulturen med sina specifika värderingar. Här 
ett avsnitt ur analysen: 

Bilden av terapeuten som söker sin egen röst framto-
nar, där terapeuten försöker förhålla sig till idealise-
rade teorier. Själva psykoterapins grundförutsättning 
är att befinna sig i en djup relation till en annan män-
niska och att använda relationen i förändringssyfte. 
Självbilden kommer att präglas av just denna önskan 
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om att träda i relation. Patienter kan dock göra allt 
för att förstöra det relaterande de innerst inne längtar 
efter. Terapeutens förmåga att stå emot objektifiering 
och kontroll sätts då på prov och självrepresentatio-
nen byggs upp kring denna förmåga. Patientens inre 
sammanhang kan vara sönderslaget, och terapeutens 
hållande och bärande av psykisk smärta med bibehål-
len förmåga att kunna tänka blir viktiga komponenter 
i självbilden. Ett inslag i det symboliska hållandet är 
att slå vakt om den terapeutiska ramen då den utsätts 
för attack; att återskapa rum att tänka i blir en del av 
självrepresentationen. Den terapeutiska attityd, som 
framtonar i självbilden, präglas av öppenhet i förhål-
lande till flera sanningar och villighet att utforska egna 
motiv. Med hjälp av självreflektion kan självkännedom 
erövras och rörelseriktningen ändras. En försonande 
inställning i förhållande till egna brister kan integreras 
i det professionella yrkes-jaget.15

en övergripande praxisteori: 
regler och intuition

Är det möjligt att formulera en mer övergripande praxisteori 
som alltså gäller både psykoterapipraxis och forskningsprax-
is? Olika aspekter har betonats i olika traditioner. Heidegger 
tematiserar praxis som färdigheter och tyst vetande som lig-
ger under och förklarar reflektion. Det ursprungliga sätt på 
vilket vi förstår världen inbegriper ett praktiskt, icke-reflek-
terande förhållningssätt där tingen lever genom vårt bruk av 
dem och vi lever genom vårt bruk av tingen. Först sekundärt 
kan vi få en teoretisk och abstrakt förståelse av världen. 
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Dreyfus och Dreyfus har inspirerats av denna praxis-
teori när de beskriver hur novisen lär sig genom regler och 
experten utgår från sin intuition och från en förståelse som 
inte kan fångas med regler.16 I en studie ville jag undersöka 
hur psykoterapeuter på olika erfarenhetsnivåer förstår och 
förhåller sig till patienters ramavvikelser eller förslag på 
sådana.17 Nybörjarterapeuten hänvisar till terapiregler då 
ramen är i fara. En patient föreslår sin terapeut att de skulle 
kunna träffas på café. Hur hanterar terapeuten detta för-
slag? »Jag hänvisade till vår terapirelation och sa’ att det gör 
jag inte… Jag tog inte upp att patienten kanske ville ha mig 
som väninna.» Regelverket framträder i hänvisningen till 
terapirelationen och alla de möjliga innebörder som försla-
get skulle kunna ha utforskas aldrig. 

Nybörjaren kan liknas vid den blinde mannen som för-
söker lära sig gå med hjälp av en käpp. Han är helt koncen-
trerad på käppen, hur han skall föra den. Först då käppen 
är en del av honom är den ett redskap, som han inte längre 
tänker på. Han är ett med käppen. Subjekt och objekt kan 
inte urskiljas och inte heller aktiviteten gåendet. Men om 
käppen går sönder erfares den som ett objekt, avskilt från 
subjektet. Praxis är något som går bortom distinktionen 
mellan subjekt och objekt – detta synsätt är något som åter-
kommer i de olika praxisteorierna. Visserligen kan vi dela 
upp världen i subjekt och objekt och därmed göra analytiska 
distinktioner, men dessa kategorier har inte någon absolut 
ontologisk realitet. 

Experten som litar till sin intuition, i Dreyfus och Drey-
fus modell, är också angelägen om att återupprätta ramen, 
men försöker dessutom att använda ramavvikelserna i te-
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rapeutiskt syfte, som budskap från ett dunkelt omedvetet. 
Detta sker främst genom att pröva tolkningar i dialog med 
patienten. Denna prövning har oftast föregåtts av en viss 
väntan, detta för att se avvikelsen mera tydligt. Man ser 
avvikelserna som »psykets kreativa produkter». Själva av-
vikelsen blir bärare av något som kräver sin plats, och som 
håller på att hamna utanför ramen. Och ibland är hotet mot 
den terapeutiska ramen överhängande. Något håller på att 
förläggas långt utanför denna. Den mest angelägna uppgif-
ten för terapeuten är då att med ett tydligt ställningstagande 
återupprätta ramen. Först därefter prövas olika innebörder i 
dialog med patienten. Ramen och rambrottet kan bara ana-
lyseras inom ramen. 

Följande är exempel på hur något håller på att hamna 
utanför ramen men fångas in genom terapeutens tydlig-
görande: Ramavvikelsen består av att patienten ringer upp 
och frågar om hon kan ta med sig sin mamma till terapin 
nästa gång för hon kommer inte till rätta med alla gräl med 
mamman. Terapeuten intar en konsekvent och medveten 
hållning. Hon vet vad det skulle innebära för patientens 
psykiska mognad om hon inte skulle lyckas värna om den 
terapeutiska ramen. Hon vet också att hon vill använda sig 
av ramavvikelsen i terapeutiskt syfte. Vid min intervju med 
terapeuten framkommer det att hon har en rik och mång-
facetterad bild av denna ramavvikelses innebörd. Inget av 
detta använder hon direkt i telefonsamtalet med patienten. 
Hon resonerar på följande sätt: »Jag kände en irritation då 
hon ringde, att jag blev ställd. Jag visste att jag ville säga 
nej till förslaget, men jag ville säga det på ett sådant sätt att 
det blev något terapeutiskt av det. Jag ville möta att det är 
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besvärligt men samtidigt säga att det är en omöjlighet att 
ta med mamman.» Vad terapeuten faktiskt sade lät ungefär 
så här: »Är det så besvärligt! Har det hänt något särskilt?» 
Patienten menade att konflikterna blir värre och värre. Te-
rapeuten hade bestämt sig för att samtalet skulle bli kort, 
och hon sade: »Jag tror inte det är någon bra idé att du tar 
med dig din mamma; däremot är det bra att du och jag talar 
om det då vi ses.» 

Vi ser här terapeutens strategi. Hon tar först reda på 
om något alldeles speciellt hänt med patienten. Hon drar 
slutsatsen att så inte är fallet, även om patienten säger att 
konflikterna med mamma blivit värre. Därefter formulerar 
terapeuten tydligt den ram inom vilken psykoterapin äger 
rum – hon hävdar konfidentialiteten och två-partsförhål-
landet – och inbjuder patienten att tala fritt inom ramen. 
Återupprättandet av ramen uttrycks i ett klart ställningsta-
gande från terapeutens sida. Samtidigt som patientens för-
slag klart avvisas, innehåller ställningstagandet en inbju-
dan till patienten. I ett flöde av pågåenden väljer terapeuten 
tidpunkt för handling. Att spontant säga rätt sak mot rätt 
person i rätt ögonblick är utmärkande för experten. 

en övergripande praxisteori: 
vanor, situation och undersökande

Dewey ser praxis som vanor eller kulturella sedvänjor. Va-
nor är inte något som är avskilda från oss och som vi kan 
gripa till för att bemästra världen. Det är riktigare att säga 
att vi är våra vanor. Subjektivitet kan betraktas som en 
samling vanor och rutiner. Var och en av oss som försökt 
att ändra vanorna vet hur svårt det är. Det är genom våra 
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vanor som vi »bebor» världen (»we inhabit the world»). Men 
samtidigt kan vi medvetet erfara världen endast då något 
problematiskt inträffar som gör att vi inte längre kan utföra 
den vanemässiga handlingen. Då allt är som vanligt finns 
det inte någon anledning att ta ett steg tillbaka och iaktta 
världen. Något blir synligt endast i frånvaron av detta nå-
got. Förväntningarna framträder först då hoppet grusats. 
Därför är det en god idé att studera avhopp i terapi, snarare 
än att studera de sessioner då allt »går som på räls». Begrep-
pen »undersökande» (inquiry) och »situation» är centrala i  
Deweys praxisförståelse. En situation visar sig som är kon-
fliktfylld, obegriplig, osäker. Situationen bjuder motstånd. 
Det verkliga är det som bjuder oss motstånd och utmanar 
oss. Situationen kräver nu att de människor som befinner 
sig i den påbörjar ett undersökande. Något i situationen blir 
föremål för undersökande eller objekt för undersökande. 
Undersökandet är den praxis i vilken vi ändrar situationen 
från att vara osäker och obegriplig till att vara säker och 
begriplig. Det handlar inte så mycket om att tillgripa redan 
utvecklade redskap (t.ex. att sortera människor i diagnos-
tiska grupper) som att försöka fånga, formulera och omfor-
mulera situationens problematik. Genom undersökandet 
kan en balans återskapas, men bara tills vidare, eftersom 
det vi försöker stabilisera till sitt väsen är föränderligt och 
instabilt. 

Vi kan se en parallell till den narrativa kunskapsformen. 
En av berättelsens grundläggande funktioner är att återska-
pa balansen då kontinuiteten i levandet är bruten. Genom 
att berätta kan vi överbrygga klyftan mellan det vanliga, 
normala, förväntade och det ovanliga, extraordinära och 
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överraskande. Vad är det för situation som inträffat då en 
person exempelvis beslutar sig för att söka psykoterapi? Att 
ta ett sådant steg är ju också ett brott mot en vana. Livsberät-
telsen har brutit samman, den är alltför kaotisk, obegriplig, 
osammanhängade. Och mycket kort kan man säga att psy-
koterapi är den plats där nya, mer livskraftiga versioner av 
livsberättelser kan författas, som bättre belyser det liv man 
valt att leva och som kan hjälpa en att förändra det i önskad 
riktning. 

något om kvalitativ forskning

De exempel på kvalitativ psykoterapiforskning som jag gi-
vit representerar en forskningspraxis som är sprungen ur 
humanvetenskapen och de båda filosofiska riktningarna fe-
nomenologi och hermeneutik. Vad gör man i denna praxis? I 
korthet kan man säga att kvalitativ psykoterapiforskning är 
erfarenhetsbaserad. Man utgår från den genomlevda erfa-
renhet som patienter, psykoterapeuter eller andra personer 
som ingår i studien, har att förmedla. Man utgår från per-
sonernas egna ord utan att försöka sortera i förutbestämda 
kategorier. Man utgår från livsvärlden. Man kan säga att 
syftet med en kvalitativ studie är att ge så många perspek-
tiv som möjligt på det fenomen man studerar, och dessa 
olika perspektiv, som måste vara grundade i texterna, är 
den kvalitativa studiens »resultat». En läsare måste således 
ges chans att förstå hur forskaren har kommit fram till sina 
tolkningar. All kvalitativ forskning innebär att materialet 
måste organiseras på något sätt, tematiseras, tolkas. Det är 
alltid texter man tolkar, inte de ursprungliga upplevelserna. 
Och vi har alltid en så kallad dubbel hermeneutik att ta hän-
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syn till, dels deltagarnas egen förtolkade värld, deras egen 
förståelse, och därtill forskarens förståelse. 

Hur gör jag? Jag använder texter som emanerar ur in-
tervjuer, nedskrivna berättelser, dagböcker, dokument och 
jag börjar med att närma mig texten utifrån en helhetsför-
ståelse. Sedan börjar när-läsningen, och jag intar två olika 
förhållningssätt. För det första försöker jag inta den andres 
perspektiv och sätta min egen för-förståelse inom parentes. 
Mitt andra förhållningssätt innebär att jag kritisk och reflex-
ivt läser materialet. Här upphäver jag parentesen och låter 
min egen praxis-erfarenhet och den psykoanalytiska teo-
ribildningen utgöra tolkningsram. Finns motsägelser? Vad 
kan läsas mellan raderna? Vad är det som inte sägs? Här intar 
jag mer rollen som djävulens advokat. I den slutliga analysen 
är dessa båda sätt att analysera texter sammanvävda. 

likheter mellan psykoterapipraxis 
och forskningspraxis

Det finns slående likheter mellan hur man tänker och ar-
betar i psykoterapipraxis och i kvalitativ forskningspraxis. 
Exempelvis krävs det i båda professionerna att man förmår 
att leva i ostrukturerad terräng, att man öppnar sig för det 
som visar sig och närmar sig världen utifrån en helhetsför-
ståelse. Det krävs stor tolerans för mångtydighet. I kvalitativ 
forskning har man inga fastlagda regler eller procedurer att 
följa under undersökningens gång, man utgår inte från för-
utbestämda kategorier. Meningssökandet är centralt. I båda 
professionerna krävs ett stort mått av sensitivitet för kontext 
och för latenta och icke-verbala budskap; både terapeuten 
och forskaren är de främsta instrumenten för »insamlandet 
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av data». I kvalitativ forskning låter man subjektivitet hos 
både deltagare och forskare att inverka och därför värderas 
forskarens självkännedom högt på samma sätt som man 
tänker i psykoterapi. Om inte terapeuten är beredd att är-
ligt utforska sitt inre är det svårt att hjälpa någon annan att 
utforska sitt. I båda praxisformerna öppnar man sig för det 
oförutsägbara. Man vet aldrig så noga vad man kan finna. 
»På det hela taget går dock den en gång inledda processen 
sin egen väg och låter sig inte föreskrivas vare sig vilken 
riktning den skall ta sig eller vilken ordning den skall gripa 
sig an med de olika punkterna»,18 säger Freud. Det är giltigt 
för både psykoterapi och forskning. 

Finns det då inga skillnader alls mellan praxisformerna? 
Jo, men denna skillnad härrör nog mer från skillnaden mel-
lan det talade och skrivna ordet, eller mellan tal-praktiken 
och skrivande-praktiken. I den levande dialogen finns en 
mängd ledtrådar som vi använder då vi förstår en annan 
människa: det mellanmänskliga klimatet, som kan avläsas 
av båda parter, tonfall, mimik och gester. Alla dessa ledtrå-
dar har vi inte tillgång till i mötet med en text. Nu sker en 
distansering eller en slags alienation. Men det sker något 
mycket avgörande då texten intar det levande talets plats, 
säger Ricoeur.19 Texten öppnar sig för obegränsad läsning 
och är inte längre bunden till den tid och plats där dialogen 
en gång ägde rum. Man slipper den dialogiska situationens 
begränsningar. Texten hänger i luften tills den möter en 
uttolkare. Genom tillägnelse (appropriation) har läsaren 
möjlighet att göra texten till sin egen unika text. 

Humanvetenskaplig forskning är en form av skrivande. 
Skrivandet är vår metod, säger Van Manen.20 Att fråga vil-
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ken metod som används är samma sak som att fråga efter 
skrivandets väsen. Skrivande innebär inte bara att man 
producerar en text, utan man producerar sig själv. Man for-
mar sig själv genom skrivandet. (Det är väl därför det är så 
mödosamt – för de flesta av oss!)

avslutning

Jag började mitt undersökande av relationen mellan psy-
koterapi och forskning med att jag konstaterade en ofören-
lighet mellan psykoanalytisk psykoterapipraxis och den 
forskningspraxis som av tradition överlämnats åt oss, den 
naturvetenskapsimiterande. Kvale säger att om evidens-
kriterierna från medicinska försök införs i psykoterapi 
riskerar denna professionspraxis att elimineras.21 Rela-
tionskonflikterna i spänningsfältet är svåra och tärande. En 
sådan olycklig relation borde leda till skilsmässa! I mina 
föräldrars generation, i synnerhet på landet, var det en 
skam att begära skilsmässa från den man gift sig med, även 
om man faktiskt slutat att glädjas i varandras närvaro och 
slutat utvecklas tillsammans. Hade man tagit fa’n i båten 
skulle man ro honom iland. Men i dag ser normerna lite an-
norlunda ut. Om vi väljer människovetenskapen för studiet 
av människan ter sig relationen mellan psykoterapipraxis 
och forskningspraxis mera harmonisk. Det är förvisso inte 
utan komplikationer att röra sig mellan de två praxisfor-
merna, tal-praktiken och skrivande-praktiken. Mötet med 
en människa är annorlunda än mötet med en text, men de 
grundläggande antagandena om verkligheten, kunskapen 
och människans natur i de båda praxisformerna behöver 
inte stå i strid med varandra. 
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»Ångest, ångest är min arvedel», skrev Pär Lagerkvist en 
gång i tiden. Nå, kanske inte längre. Ångesten och ned-
stämdheten kan numera i många fall tas bort på kemisk 
väg. Nya antidepressiva mediciner med effekt på ångest- och 
nedstämdhetstillstånd har blivit en viktig ingrediens i mil-
joner människors liv. Prozac, Fontex, Cipramil, Cipralex, 
Zoloft, Seroxat, Efexor, Remeron – kärt barn har många 
namn – har inneburit en dramatisk ökning av läkemedels-
behandling mot psykiskt lidande. 

Mellan 1992 och 2007 ökade försäljningen av antidepres-
siva mediciner i Sverige med inte mindre än 700 procent. 
Idag äter omkring sex procent av befolkningen – mer än en 
halv miljon svenskar – varje dag antidepressiv medicin och 
långt flera förväntas göra det någon gång i livet, en i sanning 
uppseendeväckande utveckling som bland många andra sa-
ker försatt psykoterapeutisk behandling i en ny situation. I 
takt med att depressions- och ångestdiagnoserna vidgats har 
antidepressiva mediciner blivit något av ett standardalter-
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nativ för ett lidande som tidigare betraktades som livspro-
blem som föll innanför psykoterapins, och inte medicinens, 
territorium. Avsikten med denna text är att skärskåda skill-
naden mellan att förändra sig själv och sitt liv med hjälp av 
antidepressiv medicin och med hjälp av psykoterapi, något 
som naturligtvis inte utesluter att de bägge behandlingsal-
ternativen i vissa fall kan eller bör kombineras.1

ssri-effekten: att bli normal

När jag talat med personer som gått igenom behandling med 
antidepressiv medicin återfinns i de allra flesta fall ett ka-
rakteristiskt mönster. Medicinen tycks slipa ned känslighe-
ten. Stämningarna (både de tunga och de lätta) griper inte 
tag i en på samma sätt längre, det uppstår en slags distans 
mellan känslorna och en själv. Svängningarna i stämnings-
läge jämnas ut och hela stämningskurvan lyfts kanske också 
uppåt en smula. Inga lyckopiller alltså, men i de gynnsamma 
fallen en effekt som gör att man förmår tänka klart och kan 
återfinna ett intresse för omvärlden. Medicinen hjälper till 
med att bryta en handlingsförlamning som uppstått genom 
att plågsamma känslor (ångest, oro, nedstämdhet, pessi-
mism, känslor av värdelöshet och meningslöshet) har tagit 
över livet. Medicinens verkan beskrivs då av dem som tar 
den som normaliserande.2 Den återupprättar möjligheten 
till en vardag där man återigen kan göra sådana grundläg-
gande ting som att gå upp, bädda, städa, diska, handla, laga 
mat, gå till jobbet, ta hand om barnen, träffa vänner, gå på 
föräldramöten, och så vidare. I den mån man också tidigare 
klarat av sådant har man gjort det med stor ansträngning, 
plåga och självdisciplin. Nu har det blivit mycket enklare att 
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stå upp. Livet flyter i högre utsträckning på av sig själv. Det 
bjuder inte på samma sätt motstånd i alla sina små detaljer 
och nu vågar och vill man återigen göra vanliga – ibland 
tråkiga men inte desto mindre nödvändiga – saker tillsam-
mans med andra. Isolering och utanförskap kan brytas: 

Intervjuaren: Så det var som om du inte stod upp förut, 
eller du stod nån dag och sen vinglade du omkull?

Lena: Ja, det var alltid så där, minsta lilla grej så gick 
det inte. Jag tyckte att alla andra var så duktiga och 
klarade allting så bra och så.

Intervjuaren: Jaha, ser du annorlunda på det idag se-
dan du fått medicin? Tycker du inte att alla andra är 
lika duktiga längre?

Lena: Nej men nu känner jag mig som en normal män-
niska, det kanske är det, jag är normal. Och jag är 
jätteglad för det, för jag har alltid velat vara normal, 
det kanske låter tråkigt men förut kände jag mig så 
utanför mänskligheten alltså.

Intervjuaren: Så det är inte det att du tror att du är bäst 
i världen nu?

Lena: Nej, jag har inte blivit sån, så där övermodig. Nej, 
men det är väldigt skönt att känna sig som en normal 
människa.

Intervjuaren: Hur vet man att man är normal då?
Lena: Ja, man får tecken på det hela tiden, varenda dag 

när man pratar med folk. Förut kunde jag knappt 
prata med nån. Om nån sa »det är vackert väder», 
så kunde jag liksom inte förstå hur de kunde prata 
om nåt så dumt. Eller ja, jag kunde inte… Jag har 



123

att förändra sig själv: tabletter eller psykoterapi

ju mist min originalitet, men det gör ingenting, jag 
sörjer inte det.

Intervjuaren: Vad var det för originalitet?
Lena: Jag vet inte riktigt, men jag var ju mycket mer 

spontan och så förut. Jag kunde göra tokiga saker och 
så, men det kanske har med åldern att göra också. 
Det gör jag ju inte nu, jag beter mig väldigt normalt. 
Det kanske är tråkigt men det är väldigt skönt också 
och jag är jätteglad för det alltså. Man kan inte hålla 
på och bete sig konstigt.

Evas berättelse liknar Lenas:

Eva: När jag råkar ut för en massa saker i livet – svåra 
grejer – så har jag lättare att rasa ihop än vad andra 
har.

Intervjuaren: Och då hjälper medicinen dig att inte 
göra det så att säga?

Eva: Ja, men sen, absolut, visst, depression är en sjuk-
dom, självklart.

Intervjuaren: När man rasar ihop så där är det samma 
typer av känslor du känner då som när du faller ner 
i depressionen, bara att de är starkare då, eller är det 
nån annan typ av känslor? 

Eva: Det är precis samma känslor.
Intervjuaren: Det är precis samma känslor som i de-

pressionens fall fast de blir starkare i depressionen 
så att säga? 

Eva: Ja för att då har de helt övertaget, då kan jag inte 
styra dem längre, då kommer de och liksom bara 
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väller över mig. När jag började ta medicinen så hade 
den där boken precis kommit ut: Prozac, min genera
tions tröst3. Vad heter hon nu den där bruden som fick 
första priset, Elisabeth Wurtzel var det. Och det var 
väldigt mycket prat kring det här, det här lyckopil-
lersnacket, som var så jävla mycket bullshit.

Intervjuaren: Nej, man blir faktiskt inte lycklig av 
dem. 

Eva: Nej, man blir bara vanlig av dem.
Intervjuaren: Okej, vad är det att vara vanlig?
Eva: Bingolotto! Att man klarar av sitt liv utan att ha för 

ont, tror jag, faktiskt. Min doktor försöker hela tiden 
få mig att tänka att det är bra att vara känslig också, 
att det kommer kreativitet ur det. Och jag uppskattar 
honom väldigt mycket för att han säger så. Men jag 
skulle ju hellre byta bort allt det mot lugnet.

självförändring – falsk eller äkta

Varför skall man egentligen förändra sig själv? Om man 
är en känslig själ, en person vars känsloliv är svängigare 
och svajigare än genomsnittets, finns det ett närliggande 
och självklart svar på den frågan – för att man plågas av sin 
oro, sorg och håglöshet och längtar efter ett lugnare, mer 
harmoniskt liv. Problemet med den normaliserande själv-
förändring som beskrivs av Lena och Eva är att den går 
stick i stäv med vår gängse uppfattning om hur en genuin 
(äkta, autentisk) självutveckling skall gå till. En sådan sker 
nämligen genom ökad självkännedom, en process där man 
fördjupar sin förståelse av sig själv som unik och särskild 
istället för att anpassa sig till gängse normer. 
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Att finna sig själv framställs ofta som själva livets huvud-
uppgift och mening – också för mindre plågade individer. 
»Känn dig själv!» stod det redan över ingången till Apollons 
tempel i Delfi, och självkännedom och självutveckling har 
idag åter blivit ett slags credo, en trosbekännelse. De stora 
berättelsernas död (religioner, politiska ideologier) driver 
människor inåt i svaret på de stora frågorna: vad är me-
ningen med livet och hur passar just jag in i den? 

Men vad är det då som gör livet äkta? Hur vet man att man 
är sitt sanna jag? Tänk om hela livet är en perfekt datorsi-
mulerad dröm – som i filmen Matrix. Spelar det då någon 
roll att det som händer egentligen inte är på riktigt? Om du 
måste välja mellan att vakna till en mycket besvärligare och 
plågsammare, riktig värld och att drömma vidare för gott i 
den behagliga, simulerade världen, vad väljer du då? Blir det 
verkliga livet bättre för att det som händer där är på riktigt 
och drömmen sämre för att det som händer i den inte är på 
riktigt? 

Vad kan »att vara lurad» betyda om det inte betyder att det 
man ser och hör omkring sig är en dröm eller ett datorspel? 
Kan man bli lurad av antidepressiv medicin till ett liv som är 
mindre äkta än ett liv utan medicinen? Hos existensfilosofer 
som Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger betyder att leva 
ett oäkta (ickeautentiskt) liv att vi inte lever på ett sådant 
sätt att vi blir de personer vi egentligen skulle kunna vara 
och i grunden är. Istället för att vara oss själva låter vi oss 
uppslukas av våra roller: vi väljer att bara bli en i massan 
och avstår från att utveckla en oberoende och individuell 
syn på saker och ting. Vårt liv blir en flykt från oss själva, vi 
lever i »falsk tro» för att uttrycka det med Sartres ord. Vi flyr 



126

fredrik svenaeus

från den hemlösa och kusliga insikten att vi själva måste 
skapa meningsfullheten i våra liv, till ett ängsligt och ytligt 
pysslande med trivialiteter som lugnar och tillfredställer 
oss för stunden, men inte borgar för någon djupare förstå-
else av tillvaron. Vi gör som man gör (Heidegger talar om 
»mannet»): går upp i karriären, förvärvandet av ägodelar 
och tidsfördriv, och pratar på om det som man pratar om, 
vare sig det rör sig om jobbet, idrott, politik, kändisar eller 
det senaste TV-programmet.4

Men vem är man då »egentligen»? Äkthetsfilosofin tycks 
vila på en distinktion mellan yta och djup. Det finns ett yttre 
jag – de roller och masker jag upprätthåller tillsammans 
med andra – och ett inre jag, som kan vara dolt, inte bara 
för andra, utan också ibland för mig själv. Är vår yttre fram-
toning en mask som själen regisserar? Det kan kännas så 
ibland – när man kämpar för att passa in i ett yttre samman-
hang och inte vill avslöja hur ledsen, ångestriden, uttråkad 
eller frustrerad man är. På jobbet, på en fest, eller mest hela 
tiden – om man mår riktigt dåligt, om man har hamnat på 
fel ställe här i livet. Men personligheten är också kopplad 
till en kroppslig stil som skänker den uttryck, och det är i 
själva verket genom samspelet med andra människor, inte 
på egen hand, som jag blir till den jag är. Personligheten 
bestämmer mitt sätt att vara som en kroppslig varelse i ett 
mellanmänskligt sammanhang, inte i någon slags själslig 
isolering. 

Det finns i själva verket ingen äkta, ensam själ i djupet 
av min kropp som regisserar en yttre teater. Kroppen är ett 
direkt uttryck för mina känslor som jag ibland är angelägen 
om att lägga band på för att inte dela dem med andra. Men 
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det faktum att vi är förmögna till en mer eller mindre lyckad 
behärskning skall inte lura oss att tro att vi i grunden är 
skilda från det som våra kroppar uttrycker.

Kanske kan distinktionen mellan inre (äkta) och yttre 
(oäkta) ges ett annat innehåll. Den skulle kunna tolkas som 
en skillnad mellan det självständiga livet tillsammans med 
de andra och det anonyma livet tillsammans med de andra. 
En sådan tolkning fångar på ett bättre sätt de poänger ex-
istensfilosoferna är ute efter i sina analyser. En individuell 
livshållning behöver då inte betyda ett ensamt, inre liv, det 
betyder istället ett liv med de andra där man strävar efter 
att förstå och respektera varandras olikheter tillsammans. 
Man är på jakt efter livets mening och man tänker inte fly 
bort från denna fråga genom att gå upp i det som man van-
ligen gör eller som dogmen föreskriver. 

Hur skall man mot bakgrund av en sådan analys förstå 
Lenas och Evas längtan efter att vara normala? Jag tror att 
deras längtan efter och tillfredställelse med att passa in i ett 
socialt sammanhang, som de visserligen ibland kan upp-
fatta som trivialt och löjligt (»Bingolotto!», »Vackert väder 
idag!»), skall uppfattas som ett uttryck för hur viktig den 
vardagliga samvaron och gemenskapen med andra män-
niskor är för ett (tillräckligt) gott liv. Vi mår bara bra till-
sammans med andra och har därför ett oändligt behov av 
att vara accepterade och normala i ett socialt sammanhang. 
Vi kan när vi väl blivit accepterade välja att ta avstånd från 
sådant som vi tycker är falskt, löjligt, misslyckat och tråkigt, 
men vi behöver »mannet» för att överhuvudtaget kunna göra 
så. Självständighet som en kontrast till normalitet blir en 
övermäktig och missriktad uppgift. Man vill vara normal 
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och sig själv. Tänk på att »normal» för Lena och Eva inte 
bara betyder frisk – till skillnad från sjuk – i samtalen ovan 
(vilket är en användning av ordet normal). Det betyder att 
vara som man förväntas vara i ett socialt sammanhang – att 
man är vanlig. Sociala och kulturella normer spelar därför 
en viktig roll i den anpassningsprocess som antidepressiva 
mediciner möjliggör. I Japan blev Prozac aldrig samma 
succé som i USA, för där förväntas man agera på ett an-
norlunda sätt i sociala sammanhang – mer tillbakadraget, 
ödmjukt, blygt.5 Idéhistoriker talar sedan en tid tillbaka om 
»kultursjukdomar», diagnoser som kommer och går genom 
historien och som varierar med tid och plats. Kanske är det 
dags att nu också prata om »kulturmediciner», läkemedels-
effekter som överensstämmer med tidsandan och värde-
ringarna i en viss kultur?

Hur vet man att man är normal? Svaren från Lena och 
Eva är entydiga – det märker man på andra människor, på 
hur de reagerar på vad man gör och på vad man säger. Om 
vi utgår ifrån att ett äkta liv inte behöver utesluta ett vanligt 
liv, utan snarare skall uppfattas som ett slags komplement 
till, eller vidareutbyggnad av, det normala livet, hur vet man 
då att det liv man lever är ett äkta liv? Hur vet man att man 
är sitt egentliga jag? På den frågan finns inte samma enkla 
facit i omgivningens reaktioner. Även sedan man befriat ex-
istensfilosofin från dess värsta allergier vad gäller genom-
snittlighet och normalitet, framstår likväl individen själv 
som den viktigaste domaren i frågan om det äkta livet.
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känslornas plats i det goda livet

Enligt Heidegger och Sartre (och andra existensfilosofer) 
blir vi varse vårt egentliga jag genom känslorna. Känslorna 
kommer till oss och vi kan förhålla oss till dem på olika 
sätt. Vi kan ta det som känslorna talar om på allvar, eller 
så kan vi fly undan från känslornas innehåll. Livet måste 
alltså kännas rätt om det skall vara äkta. Men »rätt» bety-
der för Heidegger och Sartre som regel inte behagligt, utan 
snarare obehagligt, på så sätt att det framförallt är sådana 
stämningar – ångest, leda, sorg, äckel – som kan leda oss till 
tankar kring livets mening. Ända sedan den antika filosofins 
favoriserande av den melankoliska läggningen som genial 
och skapande, har filosofer haft en förkärlek för dystra och 
plågsamma stämningar. Det är de stämningarna som får 
oss att känna oss hemlösa i den vardagliga värld som omger 
oss och därför lockar oss till filosofin och konsten i jakt på 
det äkta, verkliga livet.6

 Dragningen mot det plågsamma och odlandet av utan-
förskapet som en filosofisk och konstnärlig pose är på många 
sätt en tveksam livshållning och ideologi. Om anonymitet 
och konformism, och inte själva mellanmänskligheten som 
sådan i alla dess varierande former, är det som det äkta livet 
strävar efter att överskrida, varför skulle då ångesten och 
ledan alltid vara mer sanna än glädjen och lyckan? För att 
de stämningarna får oss att känna oss hemlösa, till skillnad 
från glädjen och lyckan som gör det möjligt att finna sig till 
rätta i den värld som omger oss. Men vad är det för fel med 
att känna sig tillfreds och dela sitt liv med andra, så länge 
det inte utgör en flykt in i det anonyma, utan istället är livets 
centrala och meningsskapande element? Att vara kreativ 
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förutsätter inte att man är plågad, det förutsätter att man tar 
livet på allvar och samtidigt kan leka med det. Kreativitet 
är kopplad till starka känslor – men inte bara till de mörka, 
utan också till de ljusa känslorna. 

Om SSRI-mediciner (den typ av antidepressiva som står 
för större delen av förskrivningen) har en avslipande, nor-
maliserande effekt på det sätt som beskrivs i intervjuerna 
ovan, så måste samtidigt understrykas att ett svajigt och 
otämjt känsloliv också rymmer många beståndsdelar som 
inte är särskilt kreativa. Man skapar sällan stor konst i pa-
ralyserande ångest eller djup sorg, man tar sig i allmänhet 
inte ens upp ur sängen. Om man väl lyckas komma upp med 
hjälp av antidepressiv medicin betalar man också ett visst 
kreativt pris, inte bara på så sätt att man slipper ångest, sorg 
och leda (det upplevs oftast överhuvudtaget inte som ett pris 
att betala, utan som en lättnad och befrielse), utan också ge-
nom att stämningarna i det högre registret slipas av. Sådana 
stämningar – glädje, lekfullhet, förälskelse, nyfikenhet, 
sprallighet, hänryckning – är också kreativa, inte bara på så 
sätt att vi målar tavlor, föder vetenskapliga hypoteser, eller 
skriver böcker när vi befinner oss i dem, utan genom att de 
skänker hela livet en skapande, utforskande dimension. 

Den roll känslorna spelar i det autentiska livet är alltså att 
de försätter oss i kontakt med våra möjligheter att utforska 
oss själva och att utvecklas som individer. Känslorna blottar 
våra bevekelsegrunder och de rymmer också en möjlighet 
att förändra och fördjupa målen vi har med vårt liv. Innebär 
det att antidepressiva mediciners avslipande effekter på vårt 
känsloliv gör oss normala på bekostnad av möjligheterna att 
finna oss själva och utvecklas som människor? Det kan vara 
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så. Men de antidepressiva medicinerna öppnar också upp 
nya förändringsmöjligheter för de som inte kan, orkar eller 
vill gå den långa vägen.

Låt mig utveckla. För det första: Känslorna försätter oss 
alltså i kontakt med våra bevekelsegrunder – vår livsmening 
– och innebär så till vida en möjlighet till förändring av det 
liv vi lever. Det innebär inte att känslorna automatiskt får 
till stånd en förändring. Det innebär inte ens att vi alltid 
förmår se bevekelsegrunderna på ett klart sätt även om vi 
nu känner dem. Man kan känna något utan att förstå varför. 
Ångest kan rymma en frigörande kraft om vi förmår tolka 
den och omsätta den i handlingar som förändrar vår situa-
tion. Men ångest kan också ha en förlamande effekt om vi 
inte förstår den eller förmår handla på ett rationellt sätt som 
ett resultat av den. 

För det andra: Det är särskilt starka känslor som kan ha 
en »autentisk effekt». Vi känner saker hela tiden, men oftast 
förblir känslorna i bakgrunden av vår uppmärksamhet. 
Sådana bakgrundskänslor riktar vår uppmärksamhet mot 
olika saker i världen omkring oss, men de framträder inte 
själva för oss på något påtagligt sätt. De starka känslorna 
ger sig däremot direkt till känna, dels genom att uppenbara 
världen på ett visst sätt, och dels genom att försätta kroppen 
i ett tillstånd som omedelbart kräver vår uppmärksamhet. 
Sådana starka känslor för oss tillbaka till frågan om livets 
mening, på gott och på ont, eftersom de kan ha en förla-
mande, likaväl som en frigörande, effekt. 

För det tredje: Att komma i kontakt med sina bevekelse-
grunder innebär visserligen inte automatiskt att man för-
mår ändra dem, men det innebär ändå i sig en betydande 
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förändring. Jag förändras i själva verket redan genom mitt 
självutforskande. Att lära känna sig själv är på sätt och vis 
att bli en annan eftersom man nu är medveten om värde-
ringar hos sig själv som man inte tidigare uppmärksammat. 
Och med i självutforskandet finns alltid frågan, inte bara 
om vem jag i grunden är, utan också om vem jag vill vara. 
Antidepressiv medicin har gett oss nya möjligheter att ut-
föra självförändringar, eftersom den förändrar läggnings-
dragen i min personlighet, de djupt liggande humör- och 
motivationsskikt som kan vara särskilt svåra att ändra med 
viljans kraft. Läggningsdragen är inte att betrakta som det 
mest substantiella i en personlighet (här kommer snarare 
moralisk och existentiell hållning in), men eftersom per-
sonligheten i betydande utsträckning vilar på läggningens 
grund kan läggningsdragen vara väl så viktiga i en föränd-
ringsprocess där jag strävar efter att förändra mig själv och 
det liv jag lever. 

psykoterapeutisk självförändring

Psykoterapins breda genombrott under nittonhundratalets 
andra hälft, som grundläggs och förbereds genom Freud 
och hans lärjungar, gav idén om utveckling genom själv-
kännedom en ny form: samtalet där man utforskar det 
omedvetna. Det är en form som vi fortfarande lever med, 
även om vi kommit att ifrågasätta många av psykoanaly-
sens ursprungliga trossatser – som idéerna om penisavund, 
Oidipuskomplex, dödsdrift, och mycket annat.7 Men också 
sedan principerna för hur det omedvetna verkar i oss har 
kommit att omtolkas och diversifieras i olika psykoterapeu-
tiska skolor, kvarstår idén om det omedvetnas centrala plats 
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i våra liv. Det medvetna jaget har decentrerats till förmån 
för det som Freud kallade detet och överjaget. Hjärnfors-
kare och filosofer har ifrågasatt de flesta av de lagar som 
Freud försökte postulera för det omedvetnas verkningsme-
kanismer, och psykologer, psykiatriker och terapeuter efter 
honom har försökt förändra teoribildningen för att bringa 
den i bättre samklang med vetenskapens utveckling. Trots 
kritiken och förändringsarbetet är vi fortfarande i mångt 
och mycket Freuds barn, eftersom han i grunden förändrat 
vår syn på människan, hennes psykiska lidande och våra 
möjligheter att komma tillrätta med detsamma. Vi tror helt 
enkelt inte längre att vi är herrar i vårt eget hus även om vi 
naturligtvis strävar efter att bli det. Primitiva, ociviliserade 
krafter knackar alltid på dörren.

Starka känslor väcks av olika saker. När vi hamnar i situ-
ationer som vi har svårt att bemästra. När vi träffar personer 
som berör oss. När vi lyssnar på en röst, känner dofter, eller 
ser något oväntat. När vi tänker på saker som vi tycker om 
eller som skrämmer oss. Psykoterapi i dess många skiftande 
former har åtminstone tre saker gemensamt.8 Man utgår 
från att klientens bevekelsegrunder och reaktionsmönster 
är delvis dolda för honom själv eftersom de är omedvetna. 
Man fokuserar på känslor, eftersom dessa för det första är 
problematiska (plågsamma) för klienten och för det andra 
antas öppna vägen till en kontakt med de omedvetna lagren 
i självet som därigenom kan förändras. Och man gör det i 
ett samtal mellan två (eller flera) personer där terapeuten 
antas ha praktisk och teoretisk kunskap om hur det omed-
vetna fungerar och därför också kan hjälpa klienten med en 
förståelse och förändring av känslolivet.
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En avgörande skillnad mellan det som kallas dynamisk 
respektive kognitiv psykoterapi är hur omformandet av 
känslolivet skall förstås. Målet – större besvärsfrihet i livet 
för klienten – är ofta detsamma, men vägen dit beskrivs och 
söks på olika sätt. En dynamisk terapeut menar att plågsam-
ma känslor bara kan förändras på ett varaktigt sätt om man 
förstår på vilket sätt de uppstått (barndomen) och genomli-
der (arbetar med) dem. Utveckling förutsätter en kris som 
man måste genomlida genom att lyssna på vad känslorna 
säger och bearbeta innehållet, ofta i en slags sorgeprocess. 
En kognitiv terapeut skulle vara mer tveksam till om plåg-
samma känslor alltid kan förstås i relation till saker som 
har hänt, och dessutom hävda att känslorna kan förändras 
genom positiva tankar och träning utan att vi går in på deras 
uppkomst.

Trots dessa skillnader skulle jag vilja hävda att även den 
kognitiva psykoterapin är självutforskande i en mer basal 
mening. Det omedvetna betraktas inte primärt som något 
som skall utforskas genom en resa i tiden, men det är fortfa-
rande något som man strävar efter att lära känna genom att 
förstå hur klienten beter sig i olika situationer. Det handlar 
så till vida om att förstå känslomönstrens omedvetna sidor 
och förändra dem tillsammans med terapeuten. 

I hur stor utsträckning kan och vill vi egentligen förstå 
oss själva? Det omedvetna är ju inget paradisiskt land, utan 
snarare en kaotisk och ibland skrämmande ansamling drif-
ter som det kan vara svårt att kännas vid. Och vad räknas 
egentligen som självförståelse i det terapeutiska utforskan-
det? Om jag på terapisoffan inser att anledningen till att 
jag känner mig illa till mods när jag hör Für Elise är att 
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jag tvingats till pianolektioner när jag var liten, har jag då 
bättre förstått vem jag är? Ja, i den mening att jag vet mer 
om varför jag reagerar som jag gör på pianostycket, men 
problemet är att minnen kan vara diffusa och svårtolkade. 
Var det kanske så att jag inte bara tyckte det var tråkigt att 
spela piano, utan utsattes för ett övergrepp när jag hörde 
just det där stycket, och att det är den verkliga anledningen 
till att jag får panikångest när jag hör Beethoven? Svårt att 
veta, för minnen är inte som fotografier (i de fall när de är 
som fotografier beror det ofta på att det vi minns i själva 
verket är fotografier), utan drömliknande, flytande sinnes-
intryck som fått fäste i kroppen genom känslor som väckts. 
Minnen övergår i varandra, blandas upp med den nutid där 
de väcks, och pekar mot den framtid vi längtar efter eller 
fruktar. Traumatiska händelser är särskilt svåra att minnas 
eftersom de genom överlevnadsreflexer trängts bort ur det 
medvetna. Samtidigt är det just sådana händelser som kan 
ha avgörande, vanställande effekter på vårt känsloliv. 

Låt oss säga att jag genom beteendeträning kan lära mig 
att lyssna till Für Elise utan att få ångest. Det sker inte ge-
nom att jag minns vad som en gång ägt rum, utan genom 
att jag strävar efter att omprogrammera mig själv – jag får 
lyssna på stycket när allting annat i omgivningen är behag-
ligt, jag intalar mig själv (med hjälp av terapeuten) att det 
inte är farligt och att det kommer att gå bra. Är en sådan 
förändring av mitt känslomönster mindre äkta än en för-
ändring som går ut på att jag får kontakt med ett minne, ge-
nomlider det och förstår varför jag känner som jag känner? 
Ja, i meningen att den andra, men inte den första, strategin 
utvecklar och vidgar min självförståelse – detta är som vi 
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har sett en sammanhållande komponent i vår föreställning 
om det äkta livet. 

 Men det finns också en annan komponent i autentici-
tetstänkandet som är minst lika viktig som djupförståelsen 
av självet: idén om att självkännedomen skall vara frigö
rande, öka vår frihet att välja en egen väg här i livet. I det 
perspektivet är det avgörande om den terapeutiska strategin 
gör det möjligt att befria sig ifrån det som Freud kallade för 
melankoli och neuroser, och som vi idag kallar depression 
och ångestsyndrom. Då blir det avgörande bakom sättet att 
arbeta med känslorna i terapirummet vad som fungerar 
frigörande, och inte vad som för oss tillbaka till någon 
ursprunglig sanning om oss själva. Självförståelsen kan 
då helt enkelt bestå i att kartlägga ett känslomässigt reak-
tionsmönster tillsammans med terapeuten som man sedan 
strävar efter att förändra för att bli fri från sina symptom. 
Kroppsnärvaro och andningstekniker kan då bli minst lika 
viktiga för att må bättre och utvecklas som människa som 
minnesarbetet i sig själv.

psykoterapins kris

Den explosionsartade ökningen av antidepressiv medicine-
ring har försatt psykoterapin i en ny situation som den idag 
kämpar med att bemästra. Från att ha varit den etablerade 
vägen för att förändra sitt missanpassade känsloliv, har den 
blivit en av många vägar. Jag tänker inte bara på tabletter, 
utan också på de många österländska, meditationsbaserade 
tekniker som lanseras som bot för ett kaotiskt känsloliv. 
Kommer psykoterapeuterna på sikt att överge den utfors-
kande vägen och istället arbeta med mera direkta former 
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för självförändring? Kognitiv terapi vinner i dag mark på 
bekostnad av dynamiska former. Nya terapeuter och patien-
ter söker sig till de snabbare och mer tanke-, kropps- och 
beteendeinriktade formerna för samtalsterapi. En av de vik-
tigaste anledningarna till utvecklingen är utan tvekan de 
nya antidepressiva medicinerna. Kognitiv terapi lämpar sig 
bättre för den typ av utvärderingar som görs av läkemedels-
effekter, vilket gör att den kan visa sitt värde i jämförelse 
med medicinsk behandling. De dynamiska psykoterapifor-
merna strävar efter mer omfattande självförändringspro-
cesser, och inte bara snabba symptomeffekter, och kan eller 
vill därför inte mäta sitt värde med den evidensbaserade 
medicinens utvärderingsprinciper i samma utsträckning 
som den kognitiva terapin gör.

Vi vet ännu ganska litet om de långsiktiga effekterna av 
kognitiv terapi och läkemedelsbehandling. Kanske är för-
djupad självförståelse genom dynamisk terapi det enda som 
håller i längden, om man verkligen skall få ett mer besvärs-
fritt liv. Eller också klänger de psykodynamiska terapeu-
terna fast vid ett självutforskningsideal som blivit föråldrat 
i behandlingshänseende. Vad skall egentligen räknas som 
självförståelse? Är inte »SSRI-effekten», moduleringen av 
känslolivet med hjälp av antidepressiv medicin, i sig själv 
något som kan tolkas av den som tar medicinen och så till 
vida ge en större förståelse av vem hon egentligen är (en 
känslig själ med en skakig, häftigt pendlande läggning)? I 
så fall har läkemedlen vänt på den etablerade självutveck-
lingsprocessen: vi får bara reda på vilka vi är genom att 
förändras, inte tvärtom. Den kemiska effekten får oss att se 
sidor av oss själva i ett nytt ljus och ökar så till vida inte bara 
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våra möjligheter att bli de som vi vill vara, utan också vår 
kunskap om vilka vi är. 

Vara som det vill med omfattningen och djupet av denna 
form av kemiska självförståelse, en sak tror jag att man kan 
slå fast med säkerhet: det psykoterapeutiska autenticitetsi-
dealet har åkt snålskjuts på känsliga själars behov av att 
förändra sitt läggningsregister. De flesta av de människor 
som vill ha psykoterapi (och det är ju långt ifrån alla som 
vill som får) är primärt intresserade av självförändring i 
meningen av symptombefrielse. Om förståelsen av hur 
man själv fungerar inte leder fram till det målet ser dessa 
patienter inte längre någon anledning att begagna sig av 
psykoterapin för att lära känna sig själva. Det är först när 
den basala självförändringen kommer till stånd (symptom-
befrielsen) som det djupare självutforskandet och de exis-
tentiella frågorna bedöms som viktiga. Så är det för de allra 
flesta. Frågor kring det äkta livet är långt ifrån någon lyx, 
men ett intresse för de frågorna kräver att vi först står ut 
med tillvaron.

tabletter eller psykoterapi?

Jag inledde med en beskrivning av den normaliserande ef-
fekt som antidepressiva mediciner kan ha. Att bli vanlig var 
Evas och Lenas högsta önskan och den uppfylldes genom 
medicinen. Jag har sedan försökt beskriva och analysera 
det mönster för genuin självförändring som etablerats i vår 
kultur med hjälp av filosofer och psykoterapeuter: autentisk 
självförändring sker genom självutforskning som öppnar 
ögonen för de avgörande frågorna i livet. En äkta självför-
ändring är frigörande eftersom den för oss till vårt sanna 



13�

att förändra sig själv: tabletter eller psykoterapi

(omedvetna) själv och distanserar oss från en anonym 
masstillvaro där vi bara flyter med strömmen. 

Det slående med förändring med hjälp av antidepres-
siva mediciner är naturligtvis att den i en sådan analys 
representerar det oäkta livet per se. En kvalificering av 
den existensfilosofiska positionen där man lyfter fram det 
mellanmänskligas betydelse, i stället för att odla outsider-
skapet, nyanserar ett sådant omdöme. Men vad blir kvar av 
psykoterapins självförändringsideal om man ifrågasätter 
behovet av att gå till botten med sina känslor för att kun-
na förändra dem (och sig själv) på ett genuint sätt? Bör vi 
överge psykoterapin, i alla fall i dess mer självutforskande 
former, och istället satsa på mer direkta självförändringar 
genom läkemedel? 

Det vi bör överge är nog inte psykoterapin och känn-dig-
själv-idealet som sådana, utan istället tanken att självut-
forskning alltid har en önskad självförändrande effekt. Det 
är sant att man blir en annan genom att upptäcka sidor av 
sig själv som man inte visste fanns, men det är långt ifrån 
säkert att utfyllnaden och omskrivningen av den berättelse 
som man utgör förändrar ens läggning: den känslomässiga 
skörhet som är det avgörande problemet för många män-
niskor. 

Men det psykoterapeutiska självförändringsarbetet rym-
mer andra inslag, som inte kommer i tablettform, och som 
kan vara avgörande för klienten. Inte minst kan samtalet 
tjäna syftet att blottlägga, inte bara vem man är, utan också 
vem man vill vara. I en terapeutisk process är det inte bara 
läggning utan också karaktär (existentiella och moraliska 
dimensioner av personligheten) som står på spel, eftersom 
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mötet väcker och bearbetar känslor som handlar om hur jag 
förhåller mig till andra personer och ger mig möjlighet att 
reflektera över det. Förutsättningen för att en sådan karak-
tärsdanande process skall kunna äga rum är ett möte med 
en annan person (terapeuten) som kan väcka, härbärgera 
och sortera känsloflödet för mig och få mig att se vad jag 
saknar och behöver utveckla i samspelet med andra. Bara i 
en relation och dialog kan jag få syn på vem jag är och vill 
vara i relation till andra människor.

Erik går i terapi samtidigt som han tar antidepressiv 
medicin:

Intervjuaren: Gör samtalet och medicinen olika saker? 
Om man liksom åstadkommer ungefär samma sa-
ker med medicinen som genom ett samtal, är det nån 
skillnad då?

Erik: Alltså den här medicinen har kapat topparna så 
att säga, de här kurvorna, ekonomiska kurvor unge-
fär, ja, jag har blivit jämnare. Men med medicinen 
kommer jag inte åt det jag måste komma åt för att bli 
en hel människa, inte med medicin, det gör jag bara 
genom samtalet.

Intervjuaren: Så det finns en slags rot, eller orsak till 
att du har mått som du gör?

Erik: Javisst, jag gick bara ned djupare i krisen när den 
här relationen med Mona tog slut. Det är klart att kri-
sen har andra bottnar som bottnar enbart i mig, de 
kommer bara samtalet åt och det är en lång process. 
Där tror jag inte medicinen kan hjälpa.
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De flesta av de patienter som medverkade i min intervju-
studie hade inte bara erfarenhet av antidepressiv medicin, 
utan också av psykoterapi, ibland i flera olika former, ibland 
innan, ibland samtidigt som, behandlingen. Ingen av dem 
som jag talat med var skeptisk till terapi som sådan, snarare 
framhölls det som ett stort problem att det är så svårt att 
få tillgång till kvalificerad terapi. Det var en synpunkt som 
också delades av de allmänläkare som medverkade i stu-
dien, men läkarna framhöll också att det är kognitiv terapi 
som behövs, eftersom den enligt utvärderingar ofta har lika 
god effekt som medicin och dessutom inte tar lika lång tid i 
anspråk som det dynamiska alternativet.9

Men om kognitiv terapi har samma effekt som medicin, 
varför är den då egentligen att föredra framför medicine-
ring? Om vi helt överger självutforskningsidealet, varför då 
inte överge terapin som behandlingsform överhuvudtaget? 
Vi skall inte glömma bort att också den kognitiva terapin, 
trots sin skepsis mot att förirra sig i det omedvetna djupet, 
arbetar med självkännedom och självförändring genom 
egen (egentligen delad eftersom terapeuten ju är med) kraft. 
Det finns en stark skepsis hos såväl läkare som patienter 
mot medicin som självförändringsinstrument som beskrivs 
i termer av medicinens artificiella (konstgjorda) effekt i 
kontrast till förändringar som åstadkoms på psykisk väg:

Intervjuaren: Så du har efter en längre paus tagit upp 
det igen då, så att säga, med terapin och medicine-
ringen?

Anders: Ja, för att jag räknar med, jag tyckte att det hade 
åtminstone för mig en gynnsam effekt när vi kombi-
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nerade det här. Fortfarande vill jag inte fastna i nån 
sorts medicinering för man är ju, ja man blir, det blir 
inte såna svängningar i humöret när man äter den 
här medicinen, man blir ju lite jämnare, vilket ju är 
positivt inledningsvis när man är helt under isen.

Intervjuaren: Men sen blir det jobbigt då eller?
Anders: Ja sen vill man ju inte leva, åtminstone vill 

inte jag leva i nån slags konstlad påverkan. Det är ju 
inte fel, det är det inte alls, men nån slags konstlad 
påverkan är det.

Och Viktor tycker likadant:

Viktor: Det är mycket bättre om det funkar utan medi-
cin, helt klart.

Intervjuaren: Du tycker att det känns bättre att inte äta 
medicin?

Viktor: Ja det gör det, jag har alltid varit skeptisk mot att 
stoppa i kroppen så här, medicin.

Intervjuaren: Skulle det vara svårt att hamna i en si-
tuation där du faktiskt måste äta nån sån där tablett 
jämnt?

Viktor: Ja det skulle det vara, jag tycker inte alls om att 
hamna i beroendeställning. Man kan ju lindra värk 
genom att käka Ipren då, men jag tycker inte om att 
stoppa i mig det heller.

Det tycks finnas en betydande halt av »farmakologisk kalvi-
nism»10 hos såväl vanligt folk som läkare, i alla fall när det 
handlar om långtidsbruk av mediciner. En förklaring här 
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är rädsla för biverkningar, långtidseffekter och beroende, 
men det handlar också, tror jag, om att en tablett i kontrast 
till en psykoterapi inte utgör ett egenarbete utan ett slags 
instrumentell självförändring. Man skall förändra sig själv 
med mänsklig kraft, inte på kemisk väg – det är vad män-
niskor i allmänhet förväntar sig och vill. 

Kan vi, efter att nu ha tittat närmare på det autentiska 
självförändringsidealet, fortfarande ställa oss bakom en 
sådan kontrastering av äkta och konstlad självförändring? 
Bara om vi understryker att det som är avgörande för en 
genuin självförändring är att individen är engagerad i den 
på ett medvetet sätt genom en vilja att lära känna sig själv 
och orientera sig i livet. Att medicinen är en konstlad väg till 
självförändring är bara viktigt om »konstlad» betyder något 
mer än kemisk, om det nämligen betyder att medicinen inte 
är en del av en medvetet initierad självförändringsprocess 
där man strävar efter att bli klar över vad man vill uppnå 
med sig själv och sitt liv. 

Om medicinen spärrar vägen för en sådan självinsikt 
och ett sådant egenarbete kan den med rätta kallas falsk 
och ickeautentisk, men om den utgör en del i processen 
(kanske i vissa fall en nödvändig del) kan jag inte se någon 
anledning till att kalla den konstlad i meningen av mindre 
autentisk. Att arbetet i detta fall inte består i ett plågsamt 
genomlidande av känslor, utan i ett förändrande av dem på 
kemisk väg, är inte ett bra argument mot medicinering i sig. 
Det skulle det bara vara om genomlidandet av känslorna 
alltid vore den enda eller bästa vägen till självförändring, 
men så är knappast fallet, det får man nog säga att de nya 
medicinerna har visat. Allt hänger på det sammanhang  
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och de intentioner som finns bakom förskrivning och kon-
sumtion. 

Rötterna till vår skepsis inför instrumentella självför-
ändringar går nog tillbaka åtminstone till Immanuel Kant, 
upplysningens banerförare i det sena 1700-talet. Kants idé 
var just att man måste förhålla sig till människor som än-
damål i sig själva och inte som blotta medel (instrument) för 
att förverkliga andra(s) mål. För Kant utsträcktes ett sådant 
instrumentaliseringsförbud också till det förhållande jag 
har till mig själv som förnuftsväsen. Men att valet att medi-
cinera alltid skulle föra med sig ett instrumentellt förhåll-
ningssätt till sig själv, och att valet att gå i terapi alltid skulle 
föra med sig ett dialogiskt förhållningssätt till sig själv, är en 
alltför onyanserad syn på självförändring som inte fångar 
psykets och personlighetens många lager. 

Hos Jürgen Habermas, en samtida kantian, kopplas de 
olika sätten att förhålla sig till sig själv – som ett ting el-
ler som ett förnuftsväsen – direkt till psykoanalysen som 
verksamhet. Fördelen med en psykoterapeutisk behandling 
jämfört med en medicinsk, enligt Habermas, är att Freud 
fick oss att se hur ett fysiologiskt fenomen (som ett förlamat 
ben) kan ha mening genom att det signalerar en bortträngd 
psykisk konflikt. Det överlägsna med det psykoanalytiska 
förhållningssättet är alltså, enligt Habermas, att det iakttar 
ett dialogiskt förhållande till det plågsamma symptomet. 
Psykoanalysen vill få benet att tala om vad som har hänt, 
istället för att bara betrakta problemet som ett fel i nervba-
norna som kanske kan kureras med medicin. Men en sådan 
uppdelning och tilltro till det dialogiska förhållningssättet 
är problematisk i läggningens fall, eftersom läggnings-
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dragen är skikt i personligheten som snarare är menings-
fulla i egenskapen av att ha betydelse för hur vi fångas av 
stämningar och upplåtes för världen än i meningen av att 
ha en exakt betydelse. Läggningsdragen är sällan symbo-
liska i meningen av att referera till konkreta händelser i det 
förflutna vars kognitiva innebörd vi kan avläsa och »tala» 
med.11

Det gängse sättet att försvara instrumentell självför-
ändring i de psykiska besvärens fall har varit att döpa den 
till sjukdomsbekämpning, det är på detta vis som de nya 
antidepressiva medicinerna med benägen hjälp av de läke-
medelsbolag som säljer dem utvidgat diagnoskriterierna 
för depression och ångestsyndrom bortom det rimligas 
gräns.12 Utvidgningen kan knappast försvaras när vi be-
grundar rimliga innebörder av hälsa och sjukdom i dessa 
fall.13 Vissa läggningsbesvär är så plågsamma och vanstäl-
lande att de förtjänar sjukdomsetiketten, men det gäller 
långt ifrån alla de besvär som behandlas med antidepressiv 
medicin i dag. Trots det kan ett instrumentellt förhållnings-
sätt till läggningsproblemen i dessa fall vara befogad under 
förutsättning att den kompletteras med en hållning och ett 
handlingssätt som inte är instrumentella i meningen av att 
betrakta människan uteslutande som biologisk varelse. Om 
medicinen alltså gör det möjligt att bli mer sig själv genom 
att bli normal – i vissa fall i meningen av att bli frisk, men i 
andra fall snarare i meningen av att passa in – så är det gott 
så. Men att bli sig själv kräver oftast mer än bara medicin. 
Det var alla medverkande i mina intervjuer överens om. 

Jag har försökt framhålla att autenticitetsidealet måste 
vara ett ideal som handlar om mellanmänskliga relationer 
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om det skall förtjäna sin centrala plats i vår bild av det goda 
livet. Det är där det psykoterapeutiska samtalet har sina 
förtjänster och möjligheter som självutvecklande i en bre-
dare och mer innehållsrik mening än att bara åstadkomma 
läggningsförändringar. I en psykoterapi står hela personlig-
heten och inte bara läggningen på spel. 

När läkemedelsbehandling blir en viktig del av vårt ar-
bete med oss själva måste vi också rita om den terapeutiska 
kartan. Det går inte längre att bara insistera på självutforsk-
ning med hjälp av gamla freudianska mallar och hoppas 
att känsloeffekten skall komma som ett brev på posten. I 
själva verket arbetar säkert de flesta terapeuter redan idag i 
ett paradigm som är postfreudianskt; de odlar ett praktiskt 
kunnande som inte är en direkt tillämpning av Freuds eller 
någon av hans efterföljares teorier. Men hur skall då detta 
praktiska kunnande beskrivas om det inte längre kan grun-
das i en freudiansk metapsykologi? 

Kognitiva terapeuter har varit kvicka med att ifrågasätta 
den dynamiska terapins teoretiska bas. De har också varit 
snabba med att anamma en syn på psykoterapi som gör den 
mer medicinsk i meningen av att bekämpa specifika symp-
tom genom »omprogrammering» av en persons tänkande 
och beteende. Men om terapin som behandlingsform skall 
överleva duger det inte att överge dess mellanmänskliga och 
existentiella dimensioner och förvandla den till självhjälps-
tips och tekniker som kan levereras på ett mekaniskt sätt 
– i böcker eller på nätet. Då kommer terapin att stå sig slätt 
i jämförelse med nya, mer effektiva och selektiva mediciner 
när vi väl övervunnit gängse aversioner mot »konstgjorda» 
medel till självförändring i jämförelse med att »göra det 
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själva».14 På detta sätt är den antidepressiva utvecklingen 
en kris men också en möjlighet till utveckling som den psy-
koterapeutiska professionen bör anamma för att begrunda 
och legitimera sin plats i det senmoderna samhället. Med 
tanke på de väsentligt större kostnader (på kort sikt) som 
en psykoterapi innebär i jämförelse med läkemedelsbe-
handling är det nödvändigt att verkligen understryka och 
belägga skillnaden i den form av själv- och livsförändring 
som psykoterapin ger möjlighet till.
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analys i välfärdsstaten: Profession, kris och framtid, Stockholm/Ste-
hag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006. 

 9 Resultaten som läkarna hänvisade till återfinns i: SBU (2004) vol. 1, 
s. 29.



noter

15�

 10 Uttrycket kan spåras tillbaka till: Gerald L. Klerman, »Psychotropic 
hedonism vs. pharmacological Calvinism», Hastings Center Report, 
vol 2, nr 4, 1973, s. 1-3.
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