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I artikeln analyseras hur olika postmoderna influenser piverkar dagens psykoterapi i riktning
mot en mer flexibel och kreativ psykoterapi, dir
sivil gamla som nya teorier och metoder blandas.

Andra exempel dir postmoderna impulser

haft inflytande er fiirhalhndet till spriker, den
intersubiektiva relationen, diskursen, kontexten, de multipla perspektiven och det gemensamma samskapandet av narrativet. Den neo-

eklektiska metodblandningen framhills dock
som central i den postmoderna psykoterapin.
Begreppet posrmodernism formulerades i sluret av

Under r99o-ralet diskuterades postmoderna
tankegingar livligt inom psykoterapiomridet och
kom slrskilt att bide influera och nirmast bli
synonymt med det systemtinkande som utvecklats
inom familjeterapin; men diskussioner fordes aven
inom psykoanalysen, dlr postmoderna tankegingar
kom att bli en bestindsdel i de skolor, som betecknades intersubjektiv- och relationell psykoanalys.
Trots arr den kognitiva beteendeterapin star nara
ert modernistiskt forhillningssdtt, har dock en del
postmoderna tankegingar dven diskuterats inom
det omridet, strskilt inom den gren som kallas

konstruktivistisk psykoterapi (Neimeyer, zoog).
I denna artikel kommer jag art korrfattat diskutera

r96o-talet, men dagens posrmoderna reflexioner

nigra av

dessa influenser.

bestir bide av en blandning av ridigare rankegingar,
och de som utvecklars senare. Till en bilrjan diskuterades postmodernismen mest inom konst- och

detta

arkirekturomridet och handlade di om ett

omformulering

slags

fi losofi ska

Sftet Ir

am belysa

hur

reflekterande infl uerat psykoterapi-

omridet, vilket inneburit en vitalisering och kreativ

bitre

-

som

sivil

inspirerar, vdcker nyfiken-

pl

avsreg frin betoningen pi stlndig originalitet. Det

het och

framholls am blandningen mellan nya och gamla

individ och grupper idagens samhille; och dirmed
bidra dll att uweckla psykorerapiomridet mor en

stilar var efterstrdvansvard. En del av de byggnader som uppfordes

di postmodernismen

hade sin

irkad beconing

kan anpassas cill de krav som stills

pi

heterogen metodblandning.

hojdpunkt, bestod ofta av en sprerig, fragmenterad
blandning av gammalt och nytc. Senare spred sig det
postmoderna forescillningssdttet till vetenskapsomridet och piverkade omriden som filosofi, psyko-

Den moderna psykoterapin

logi och sociologi; der det i sin cur, blandades upp

den moderna vetenskapen och dess 6nskan om

med begrepp som postscrukturalism, dekonstrukcio-

kontroll, 6brursdgbarhet, resultat och onskan om
en "enhetsvetenskap" (Science) eller'bbjektiv san-

nism, hermeneutik och social konsrruktionism.

DET MODERN ISTISKA PROJEKTET

6A

ir

framsprungen ur

Postmoderna infueilser inorn psykcterapin

ning'l Tidigt framsrilldes forestillningar om

art

hitta "den ritta metoden" och der "rdtra
slttet" att bedriva psykorerapi oftast i kontrast
kunna

till

syskonmetoder som beskrevs som att

de

"rdtt" forhillningssdtt, metoder eller har
dllrdckliga vetenskapliga bevis for sin effektivitet.
Samtidigt som psykoterapin ocksi ddigt influerades av hermeneutiken (liran om tolkning) och
saknade

idder om forstielse, mote och en kreativ dialog

dar

en del kan

hinforas rill modernismen, andra rill

postmodernismen och ytterligare andra elemenr,
som handlar om sryrning, konrroll, ekonomiserins.
juridik, erik och vlrderingar. Den psykoterapi
som bedrivs idag 1r ddrfor aldrig "ren'l Den ar en
blandning av juridiska ramar, adminisrrativa krav,
klientens behov, foresrillningar, fiirvantningar pa
cerapin, klientens plverkan frin bekanta som girr
i terapi, influenser frin olika media; tillsammans

bide klienren

med patientens ak-

och terapeuten

tuella bekymmer,
nyfikenhet och
iinskan att komma
cillritta med det

tillsammans
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sammanhang

dir spriker
anvands for

verklighet,
av diktomipar, ddr

att fdrklara och forsri vir

inramas sjilva beskrivningarna

motsatser stills mot varandra. Nar en

efterstrivans-

som hen s6ker for,
eller for acc

fi

mer

kunskap och forscielse om sig

sjilv

och sin relationella

situation.
Det

gir alltsi

inte am bedriva en
ortodox terapi som
Ir frikopplad frin

det sociala, ekonomiska, juridiska, kunskapsteoretiska och merodteoretiska sammanhanger: Der psykoterapeutiska

mdtet innebir isrdllet en bryrpunkt eller mdtesplats

rill
dir alla dessa faktorer vavs in och blandas samman
dess negation, som renderar att fi uppforstorade, - i en dialog som utgir frin de behov och forvintkarikerade och srereorypa drag ofta pA ett sidant
ningar som patienren har, i kombination med der
sirt art det beskrivna alternativet framstir som
sdtr art kommunicera som en viss terapeur har. Det
mer efterstrivansvirt. Postmodernismen "behover" uppstir en sammanblandning eller en gemensamr
derfor de ftrrestillningar som tillskrivs dess motsats- konstruerad dialog som dr unik och aldrig kan
par, modernismen och det positivisriska vetenskaps- forursdgas eller upprepas. Varje terapi har med andra
rankandet. I det senare morsarsparer hamnar darftir
ord sitt eger oforutsigbara forlopp.
ofta de negativa aspekter som'Uet nya postmoderna Postmodernismen har i hog grad influerars av
synsittet" ir ett alternativ rill.
r8oo-talets romanrik, men har samtidigt piverkats
I psykorerapeutisk praxis, sker en sammanav den moderna digitala datorbaserade teknologin,
blandning av en mlngd olika influenser, av vilka
kommunikationsflodet och dess stindiga vidavard stindpunkt beskrivs, stdlls den i motsats
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reutvecklingar eller der som kommit att kallas

vilken huvudsakligen bygger

hlperverkliglrer.

lanmdnsklig kommunikarion. Denna totala misstro
over m6jlighererna att ni fram till en "ren oblekriv

Inom postmodernismen 1r man awisande till
mojligheten att fl "sann" kunskap (vilket dllskrivs
modernismen och den upplysningsanda som den
sprungen ur), men ar samtidigt positiv

till

mojligherer am lyckas med det modernistiska
programmet brukar i posrmoderna sammanhang
berecknas "the loss of realiry" (Ward, zoro).

resul-

DISKURSER

En av de mest inflyrelserika gestalterna inom
postmodernismen,

slrskilt ndr det galler psykote-

rapiomridet, 1r den franske sprikfilosofen )acques
Derrida, vilken ignade sig ir att undersijka spriket
och hur det anvlnds. Ett av hans mer kdnda
uttryck ir: "Det finns ingenting uranfiir texten".
Detta uttryck kom senare att ge postmodernismen
en negativ stimpel. For alla inser ju att det finns
si mycket mer i virlden an den sprikliga beskriv-

som ert uttryck for den tidsanda (Zeitgeisr) som

vi idag lever i. Ett begrepp som brukar betecknas
posrmodernitet (fameson, r99r). Vi lever med andra

ord i en posrmodern rid, dar influenser frin olika
omriden blandas i en kreativ soppa, dir dessa influenser ;ir omojliga att avgrdnsa frin varandra.

ningen av verkligheten.
Senare har Derrida (r988) mer udorligc urvecklar sina tankegAngar, ddr han beronade sprlkets betydelse i konstrukrionen eller beskrivningen av den
varld vi lever i och hur dven sjilva beskrivningen
formar den vlrld som vi upplever, vilket dven filosofen Ludwig Wittgenstein (r9;1) diskurerade i det
postumt urgivna verket Fi/osofs/< a unders6kningar.
Till skillnad frin den dualism som posrulerades
av Descartes diuum omjaget som observator av
varlden och dlrmed den ltskillnad mellan "det ob-

THE LOSS OF REALITY

Ett av de mesr utmarkande dragen inom postmoir ett rvivel over mojlighecerna att
ni en'bbjektiv" kunskap, sdrskilt nir det giller det
mellanmlnskliga omridet. Der sker stdndiga missforstind och det sprik vi anvinder for att beskriva
vir vdrld och vira upplevelser ir aldrig en exakr
beskrivning, utan invdvd i vira erfarenheter och
virr sdtt att tolka vAra upplevelser, som samridigr
dernr rankande

1r avpassade

en spriklig och mel-

verklighet'l och ddrmed tilltron rill vetenskapens

ir

raten av just denna teknologiska kreativitet (som
1r en produkt av samma positivistiska vecenskap).
Postmodernismen kan alltsi segas vara en hybrid
av bide modernism och idealism eller romantik.
Istallet fijr arr forsijka renodla de postmoderna
influenserna skulle man ocksi kunna beskriva den

gor att

pi

dll den vi kommunicerar med. Der

virt sprik och

serverande jaget" som "observerar

det vi kommunicerar inte
ir en avbildning, utan en tolkning, en formedling
av informarion pi en mlngd olika kanaler och
nivier, vilka bide beskriver hur vi fiirhiller oss till
varandra, vilken relation vi har, vad vi upplever och
vad vi ftirvdntar oss av relationen.
Det postmoderna wivlet 6ver mojlighecerna
atr ni denna'bbjekdva" och "neutrala" kunskap

-

vlrlden utanfijr"

den f,brestillning som styrr den vetenskapliga

forskningen, dvs. vetenskapsmannen som "neutral"
observator av den

virld som hen observerar och

dirmed antas kunna mata och beskriva - si fram-

hiller den postmoderna epistemologin (kunskapsreorin) hur infldrade vi ir i sprlkets begransningar.
Den vdrld vi beskriver bestdms ocksi av de sprikliga kategorier som vi anvander for att beskriva
den. Detta ar sirskilt becydelsefullc for de delar av

om verklighetens beskaffenhet eller upplevelsernas
natur, passar derfor bra inom psykorerapiomridet,
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vetenskapsomridena som sysslar med forskning
som handlar om minniskan och hennes

varld

att berafta den. I postmoderna sammanhang
anvdnds ofta synonymen'harrativ" fdr berimelse,
och flera postmoderna psykoterapiformer har tagir
sin utgingspunkt i just detta berdrrande av historien
om sig sialv, t.ex. narrativ terapi (Chamberlain, zorz).

i

forhillande till en tinkt "objektiv" virld som mdnniskan kunde stalla sig utanfijr och observera.
Inom postmodernismen har derfor begrepper
fitc stor betydelse, nigot som hisrorikern
Michel Foucault fi966) ir scarkt forknippad med,
eftersom han ofta diskuterade hur vira teoretiska
beskrivningar styr vira observationer. I postmodernismen har derfor "rexren'l beskrivningen, diskursen eller disposirif(ytterligare ett av Foucaulrs
begrepp) fitt en central betydelse. Vi observerar
alltsi inte verkligheten, utan vi observerar virlden
genom vAr diskurs. Vi lever i denna diskurs och det
ar nastan som om dll och med upplevelsen av vira
"jag" dr en produkt av just denna diskursiva matta
som vi 5r invdvda i.
Vi har enligt detta synsitt lirt oss se och uppleva virlden pi ett visst sitt, eftersom vi redan frin
borian blivit matade med ett visst satt att uppfatta
oss sjilva och verkligheten. Vi ar, som Witrgensrein
(r9y1) beskrev det, "fingade i spriket'l Vi kan inre
stilla oss uranfiir sprikets varld och observera
virlden i nigon slags ursprunglig form vilket den
posirivistiska naturvetenskapen inte tycktes litsas
"diskurs"

om. Den postmoderna versionen innebir

En annan postmodern psykoterapiform, losningsfokuserad terapi, som liksom alla andra psykorera-

piformer bestir av en mix av sivdl moderna som
postmoderna influenser, tar ocksi sin utgingspunkc
i fordndringen av narrativet eller berittelsen om
sig sjllv. Hir stir patientens berittelse i fokus, men
som i kognitiv beteendeterapi ir man inte sarskilr
intresserad av aft fordiupa sig i bakgrunden eller
erfarenheter under uppvdxten, utan att stdlla
problem som presenteras.

Man utgir frin klientens presenterade problem,
men man ligger mindre vikt vid att forsoka skapa
sig en

namiskr orienterad psykoterapi. Istlllet handlar
det om att utveckla ett narrativ som ar fokuserat

pi losningar, positiva framitriktade forhoppningar,
dr6mmar, passioner och onskningar. )ust detta fokus
pi mojlighecer och framitrikrade forhoppningar

isrillet

leder ofta

infor
mojlighererna art ni fram till en "sanning'l Vi Ir

virt

sert att

se

till att det initialt

presenrerade negativa

narrarivet snabbt kan forindras och istlllet dppna
upp potenriella outforskade vdgar. Inom losningsfokuserad terapi har dock terapeuten vissa forutfartade id6er om i vilken rikrning hen onskar driva
processen, vilket mer skulle kunna sorteras in under
en moderniscisk epistemologi (O'Connell, zorz).

firr evigr avskilda den ontologiska verkligheren
(verkligheten'ii som den ir"). Den ses istdllet delden. En skapelse av oss sjilva och

historisk forstielse av de relationella utveck-

lingslinjea som exempelvis beronas mer i psykody-

en slags kapitulation, en slags uppgivenhet

vis som en produkt av

frigor

och rikta dem framit, mot mojliga losningar pA det

och beskriva

virt sprik.

Inom familjeterapin har Harlene Anderson och
Harold Goolishian (r992), under formuleringen

"Not-knowing position'l utvecklat ett fbrhillningssdtt som istillet sitter patientens beritcelse i
fokus. Betoningen ligger hir mer pi att underlitra

NARRATIV

Inom psykorerapin och sdrskilr frin dem som
betecknar sig postmoderna psykoterapeuter, har

berittelsen fatt en framtridande plats. Det handlar
for dem mindre om atr endra sitt beteende, utan
isriller atr utveckla sin beritrelse eller sin formiga

en "emergent" dialogprocess ddr nya uppteckter
kan goras (emergent innebdr i detta sammanhang en gemensamt konstruerad historia som dr
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struerar ett kontextuellt natverk, en gemensam
beskrivning av den omgivande sociala och kulrurella omvirlden. Den blir en konsrruerad vlrld som
klienren flicas in i och dir egna tankar inte kan

avhangig bide patientens och terapeutens bidrag).

Betoningen ligger inte si mycket pi arr dialogen
ska leda rill lorandring. utan som j narrariv rerapi
arc bidra till det dialogmissiga skapandet av ett
r-rytt narrativ, en ny berittelse. Detta arbete utfors
dock med en oppenhet, nyfikenhet och lyhordhet
infor klienrens berittelse hur "tokig" dn terapeu-

frin de som framtrlder den sociala omvarlfrin dialoger, texter och intryck.

skiljas
den,

I den posrmoderna virlden har hierarkierna plattats ut och klienter har ibland mer kunskap an laka-

ren kan uppleva den.

ren och terapeuten om vissa tillstind, behandlingar,

Detta hermeneutiska forhallningssitt betonas
ocksA i postmodern psykoanalys,

sirskilt av de
relationella psykoanalytikerna Irwin Hoffman och

reorier och metoder; dagens klienr dr inte hanvisad
till "doktorns order'l utan kan vilja virdgivare, byra

Donnel Stern (zor1). For de sistndmnda ligger beroningen som ridigare beskrivirs pi det gemensamma
samkonstruerandet av ett narrativ i den psykotera-

behandlare och stllla helt andra krav

peutiska processen.

psykorerapi gor der bide svirt och ldrr att vilja, men

pi

de som

hen soker hinlp av dn tidigare. Valmojlighererna
och den extrema expansionen av och rillgingen

pi

stiller framforallt andra krav pi "kundorientering'i
in det tidigare mer aukroritira forhillandet mellan
KONTEXTUALISM OCH PLATTA HIERARKI

psykoterapeuc och klient tidigare gjorde. Har ar

ER

det istlllet klienren som har makren och en cikad

lnom postmodernismen betonas ofta att fenomen
misre forstis i sin kontext. Uran sammanhang dr
de obegripliga. For att fijrsti utsagor om det psykiska hdlsotillstinder miste man li en ftirstielse
for det sammanhang dir de framtrdder, hur ofta de
upplevs och vilka andra tillstAnd som klienten definierar och hur de beskrivna tillstinden samvarierar
med andra upplevelser. Man kan inte utgi frin att
alla pacienter menar samma sak nlr de talar om sin
"depression". Man miste dekonscruera (omkonstruera)

konrroll over den behandling som bedrivs.

MULTIPLA PERSPEKTIV OCH NEOEKLEKTICISM

Inom postmodernismen ar man 6ppen for muldpla
perspektiv och olika synvinklar; det finns inte en
sanning, uran den kan
beroende

se

olika ut frAn olika

pi vem som becraktar

den.

hill

Frin att

och

den

klassiska psykoanalytikern skulle upplysa patienren

och forsoka forsti vad detta begrepp innebir,

om dolda sanningar och omedvetna sammanhang

for just denna klient.

och konflikter, via den kognitiva beteendetera-

manhang dar der uppcrdder, vad det kommunika-

peutens mission om atr pedagogiskt informera
patienten om och trdna bort "negativa automaciska

tivt

tankar" och "dysfunkrionella kognitiva monsrer']

Problemen mlste ocksi forsris i det sociala sammarkerar och vilka sociala konsekvenser vissa

upplevelser och vissa tillstAnd har fibr klienten.

sysslar den postmoderna psykoterapeuren med

For att f,brsti hur de sprikliga begreppen hinger
samman med de tillsrind som beskrivs, misre
man ocksi fbrsiika forsti cirkulara relationer och
hur feedbackloopar leder till transformationer,
vilka forlndrar spriket och hur dessa narrativ dr
sammanflltade med varandra. Individer samkon-

en reflexiviter, med fokus

pi

det ddigare nimnda

narrativet, en diskurs som stdndigt lndrar sig och
ir en kreativ samkonstruerad produkt, som aldrig

ir

densamma och som kan se olika

ut beroende frin

vilken vinkel man betraktar den - ddr varie vinkling
av perspektiver kan vara lika "sant'l
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/*

postmoc!erna in{uenser inom psykoteranin

en

I den postmoderna formuleringen av psykoterapi
dr terapeuten inre heller orolig for att inte tillampa
"den rirta mecoden'l fijr det finns ingen sidan.
Istdllet fijrhandlar terapeut och klienr fram den

nirvarq oppenher, flexibilitet och koncenrracion,

ett stort mitt av nyfikenhet och en brinnande passion infijr uppgiften.
Pi liknande sdtt som postmodernismen ledde
fram cill en stilblandning inom arkitekturomridet,
dir dagsaktuell teknik blandades med Alderdomliga

metod och de tekniker som man sedan anvdnder,
eller omforhandlar om behoven dndrar sig under
terapins ging. Den postmoderna psykoterapeuren
vandrar ut och in i diskursiva virldar och skapar
tillsammans med patienten det batteri av rekniker
som de kommer tiverens om. I den poscmoderna
psykoterapin kan beteendererapeuriska tekniker

byggnadsstilar, har postmodernismen medfort
en iterglng till en ijkad eklekticism inom psyko-

terapin. Det 1r idag iterigen ok arr vara kreativt
integrativ och neoeklektisk.

riktade mot tvingsforestillningar kombineras med
familjecerapeutisk ridgivning for att i nasta skede
overgi cill interpersonell psykoanalys, f6r att ireri-
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