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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 
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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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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. 


