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l\Ta. jag utbildade mig till psykolog vid psykoloI \ giska institutionen vid Lunds universitet under
1990-talet, befann sig den brittiska objektrelations-

teoretiska inriktningen

av

psyko-

dynamisk psykoterapi i hogsdtet vid
institutionen och vi fick knappt ldra
oss nigot om vare sig kognitiv beteendeterapi eller systemisk familjeterapi.
Efter utbildningen jobbade jag mdnga

5r pi en psykiatrisk oppenvirdsmottagning i Malmo. Jag valde psykia-

trin som mitt arbetsfdlt, eftersom jag
antog att jag dar skulle fA storst mojiigheter att bedriva psykoterapi. Mot
slutet av 1990-talet hade den psykodynamiska psykoterapin dock forlorat sin hegemonistdllning som ps,vko-

terapimodalitet inom psykiatrin och
decimerats, dels av den antidepressiva
revolutionen och dels av familjeterapeuternas och de

kognitiva beteendeterapeuternas framstegsmarsch nigot som blev sdrskilt tydligt pi den mottagning jag
arbetade eftersom minga var familjeterapeuter drir.
Jag borjade med andra ord att jobba med psykoterapi
neir den psykodynamtska festen redan uar ouer.
For att forsoka forsta vad som hade hdnt med den

psykodynamiska psvkoterapi som jag kdmpat med att
liira mig, har jag i flera artiklar i denna tidskrift sokt
mig tillbaka till begvnnelsen av den psykoterapeutiska behandlingseran. I denna artikel

fokuserar jag

pi Kjell Bjorfors,

utbildade sig

son-r

till

ps.vkolog innan
psvkoterapin
psi,kodynamiska
den
etablerat sin stdllning och innan det
overhuvudtaget fanns nAgon psykoterapiutbildning i Skine - en tid di
faltet stod oppet for en mdngd olika
psykoterapivarianter, vilka minga
med tiden kom att rensas ut.
En socialistisk psykolog

Att jag i detta arbete fokuserar
Kjell Bjorfors beror mest

pi

pd

ti1lfiill-

igheter. Det hela borjade med att jag
rikade fA ogonen pi en artikel som

publicerades i Psykolognytt 1970. Artikeln bar den
tidstypiska titeln "Vad gor en revolutionrir psykolog?". Forfattaren, psykologen Kjell Bjorfors, hade
inspirerats av en liknande artikel i Arkitekttidningen.
Bjorfors intresserade sig for frigan om det var mojligt
att verka som socialistisk psykolog i ett samhdlle som
uppfattades som kapitalistiskt:
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Hur ska en yrkesuerksam psykolog handla fdr dtt
tjiina ett reuolwtioniirt syfte. Skall han fortscitta lappa
samman den ruttna samhiillssiicken i botten och pd
sd siitt bidra till konseruerandet au ett samhcillssystem
han inte alls solidariserar med? (Bjorfors, 1970 s 21).

I artikeln kommer Bjorfors fram

ti1l att det trots a1lt
psykolog
som
socialistisk
mojiigt
att
arbeta
kan vara
inom ett kapitalistiskt samhdllssystem och avslutar
den korta artikeln med tio tips pi hur man kan forhilla sig till samhdllet. Ett exempel pA ett sAdant tips
eir "Vzigra overtidsarbete och utnyttia arbetstiden till

revolutiondrt arbete" (Bjorfors, 1970 s 22).
Efter att ha ldst artikeln bestdmde jag mig for att
ta kontakt med forfattaren. Kiell Biorfors svarade
genast pA mitt mail och berdttade att han di och di
tdnkte pA sin artikel - och passade pA att gora reklam

))
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Efter att forsta tiden ha bott i en ldgenhet i Malmo,

ett kollektiv i Lund tillsammans med fem andra. Vid den hdr tiden fanns en
rad kollektiv i Lund och i minga av dem fanns ett

flyttade Vibe och Kjell in

i

intresse for psykoterapi och personlig utveckling. Kiell
har fortfarande kontakt med minga av dem han ldrde

kdnna under kollektivtiden.

Gruppledare i Gruppterapeutiskt forum
Aren kring 1,970 var intensiva och ndr iag intervjuar Kjeli Bjorfors dr det ibland svirt for honom att
komma ihig i vilken ordning hdndelserna intrdffade.
Kjell berdttar att han var med och startade en vdnsterorienterad och samhdllskritisk forening med namnet Aberndtiua psykologer, vilken var aktiv nigra ir
under den hdr tiden, men som idag sedan linge dr nedlagd. Han var med och holl samtaisgrupper pi fdngelset i Malmo, trdffade och blev vdn med den danske
psykologen Arne Sjolund, som holl kurser i Lund och
blev 1969 amanuens vid pedagogiska institutionen.
i* 1,97L fick Kjell och Vibe sitt forsta barn, Tilde
(som med tiden skulle bli kend som cirkusdirektor for
Cirkus Cirkorl. Tre ir senare fick Bjorfors sin andra
dotter.

Lr 197t fick han ett uppdrag som bitridande

for ett annat arbete i samma anda. For mig var det en
ganska mdrklig upplevelse av att tiden ndstan

stitt

stilla i fyrtio 6r och jag foreslog att vi skulle trdffas for en intervju. Ndr man traflar honom slis man
av hur naturlig och okonventionell han cir, och det
gor ocksi att man sjalv kdnner sig avslappnad i hans
sdllskap.

Kjell Bjtirfors kommel till Lund
Kjell Bjorfors foddes i Stockholm 1940. Han kommer frin en borgerlig millo dar pappan arbetade som
eimbetsman pi Kungliga fondinspektionen. Kjell ldste
ekonomi pi handelsgymnasium 1957-I959 och arbetade ett par Ar som revisorsassistent. Han borjade ddrefter pi folkhogskolan Biskops-Arno 1965 och triffade sin forsta fru Vibe. De gifte sig 1966 och flyttade
ned till Skine for att lasa vidare vid Lunds universitet.

Blorfors m5lsdttning var att bli folkhogskollirare i
filosofi och psykologi, och han borjade med att l[sa
teoretisk och praktisk filosofi. 1.967 strderade han
pedagogik och sociologi vid pedagogiska institutionen och ddrefter psykologi, men di hade intresset for
behandlingsarbete tagit overhanden och han bestdmde sig istdilet for att bli psykolog.
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pi

ett behandlingshem i Viborg
pA Jylland, dar han sysslade med att utveckla ett serskilt inldrningsprogram. Kjell pendlade meilan hem-

psykolog

met

pi

halvtid

i kollektivet och uppdraget i Danmark. Lr

1973

slutforde Bjorfors sin psykologutbildning och blev
sjdlvstdndig psykolog, som det hette innan psykologlegitimationen kom. Examensarbetet handlade om
erfarenheterna pA behandlingshemmet i Danmark
(Bjorfors, 1972). Nar han itervdnde till Lund kom
Bjorfors i kontakt med foreningen Gruppterapeutiskt

forum (GF).
En av de stora inspirationskillorna for verksam-

i GF var den danske psykologen Wulff Feldman
(Marke, 201,2). Feldman holl kurser och internat
om grupprocesser och gruppsykologi. Utbildningen
under dessa internat handlade inte om att ldra sig
teorier utan om att skaffa sig en praktisk erfarenhet
av grupprocesser. Feldman uppmuntrade sina deltagare att sjilva starta egna grupper och verka som
gruppledare for att skaffa sig denna erfarenhet.
Bjorfors deltog i fem till sex internat med \fulff
Feldman och ibland kunde det vara uppit 60 personer
heten

pi

dessa.

Psykologens roll i det kapitalistiska samhdllet
et mager, men sirskilt ett av hans arbeten kan vara
intressant att titta neirmare pi. Det 6r en fempoings-

Vi kan enligt Bjorfors resonemang, med andra ord
fortsdtta att arbeta som psykologer och psykorerapeuter om vi utnyttiar vir arbetsgivare och anveinder
en del av arbetstiden tiil kamp for det socialistiska

uppsats, med liknande tema som den tidigare ndmnda

samhdllet.

Kjell Bjorfors skriftstdllning

Ir i

sammanhang-

artikeln t Psykolognyl/, som han lade fram pi pedagogiska institutionen under titeln "Psykologens roll
i det kapitalistiska samhdllet". Vdnskapen med den
tidigare ndmnde Arne Sjolund, ledde till att uppsatsen kom att publiceras i den danska vdnstertidskriften
Kurasje samt i en antologi som Sjolund var redaktor
for (Bjorfors, 1.971a). Det sistndmnda arbetet har en
ldngre utliggning och tydiigare struktur, innehiller
en utredning om psykologens klasstillhorighet och
funktion i det kapitalistiska samhdllet. Den avslutas
med en diskussion om hur den socialistiskt overtygade
psykologen kan forh6lla sig till det kapitalistiska samhdlle, som han upplevde sig vara en del av. Uppsatsen

birs upp av

iSnga citat

frin kommunistiska manifestet

och andra marxistiskt inspirerade texter

frin

denna

starkt politiserade och vdnsterorienterade tid.
Bjorfors brottas i uppsatsen med frigan om det
dr mojligt att verka som psykolog, uran att bli korrumperad av samhdllets kapitalistiska strukturer.

Han frigar sig hur man definierar sig som socialistisk psykolog och konstaterar arr "psykologen endast
kan bevisa sin klasstillhorighet genom politisk handling", men frigar sig ocksi om inte psykologen samtidigt tiilhor en dverklass och att "psykologen i sin
yrkesverksamhet hjdlper till att bevara och forsvara
det kapitalistiska samhdllet" (Bjorfors,197lb s 1l).
"Innebair detta att den socialistiska psykologen dagligen i sin yrkesverksamhet tvingas utfora politiska
handlingar som strider mot hans overtygelse? Denna
paradox tycks leda till att man miste sluta som psykolog" (Bjorfors, 1971b s 11). Efter en del vidare
resonemang konstaterar Bjorfors dock, pi liknande
szitt som i det forstnimnda arbetet, att psykologen
kan fortsdtta att verka inom systemet, om han pi
olika sdtt anvzinder arbetstiden for att sprida propaganda och verka for socialism. Psykologen kan verka
inom sitt yrke genom att scika:

blottLigga motsiittningarna inom det kapitalistiska
samhiillet och kapitalismens f1rsok att dolja klassmotsAttningdrna, pduisa dem fdr andra, unduika att

dras

in i

konsumtions- och prestationstcinkandet,
utnyttja det kapitalistiska sambiillets resurser for propdgandd och politiskt arbete (Bjorfors, 1971b s12).
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Att jag uppehillit mig vid Bjorfors tankegingar
i dessa frigor, hdnger samman med att de piminner
om dem jag sjdlv brottades med under min tid som
psykodynamisk psykolog inom psykiatrin. Jag stdllde mig di fr6gan om jag skulle sluta som psykoiog
eller fortsdtta inom psykiatrin och ddrmed legitimera
en verksamhet som jag kdnde mig kritisk till - och
vars metoder och forhallningssitt jag upplevde delvis
bidrog till de svirigherer, som jag som psykodynamisk
psykolog och psykoterapeur var satt att Stgdrda.

Nasgaardiansk egenterapi
Under den tid som Bjorfors utbildade sig till psykolog
fanns inte den egenterapi, som idag eir sjdlvklar i psykolog- och psykoterapeututbildningen. Bjorfors sokte
ddrfor egenterapi hos den enda etablerade psykoterapeut, som hade praktik i Skine vid den hdr tiden,
Nils Nielsen (Sjoqvist, 2012). Nielsen hade dock 16nga
vdntetider och Bjorfors vdnde sig istdllet till Christer
Baadstoe, en psykoterapeut som skaffat sig utbildning
i den danske psykoanalytikern Sigurd Nesgaards
(1883-1956) ldror och startat en psykoterapipraktik
i Malmo 1972.Kjell gick i psykoterapi hos Baadstoe
under iren 1973-1978.
Christer Baadstoe hade sjdlv ingen psykologutbildning elier annan akademisk grundutbildning och
utbildade sig till "vild" psykoanalytiker genom att gi
i utbildning hos ldrjungar till Sigurd Nesgaard under
Aren1967-1972. Dessa var bland andra GretheJensen,
Nina Thymark och Merete Brandt frin Kopenhamn,
vilka holl teoretiska seminarier, praktiska seminarier i
grupprocesser samt gav utbildningspsykoterapier och
handledning.
Sigurd Nesgaard - en av psykoanalysens pionjdPsykoterapi
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Kjell Bjorfors nar det begav sig.

rer i Danmark - var en mycket produktiv fcirfattare,
som skrev ett tjugotal bocker och ett stort antal artiklar om psykoanalys (Hjort, 1989). Nasgaard hade
ldrt sig psykoanalys pi egen hand och foljaktligen
inte utbildats av psykoanalytiker, som var godkdnda
ay Interndtictnal Psychoanalytic Association (IPL).
Han gjorde ziven egna kreativa omformuleringar
och ibland tdmligen radikala vidareutvecklingar av
Sigmund Freuds psykoanalys. Nesgaard kom ddrfor att betraktas som "vild" analytiker (Gyldendahl,

2011). Detta var innan de objektrelationasateorePsykoterapi 2073/2

Teckning av Kjell Bjorfors.

tiska och relationella vidareutvecklingarna inom
psykoanalysen siagit igenom och Nrsgaards variant av psykoanalys kom att i hog grad bygga pi
Freuds tidigare driftteorier (Olsen, 2012). Ett av
huvudverken i den Nasgaardianska undervisningen
var Otto Fenichels (1897-1946) klassiska verk The
psychoanalytic tbeory of neurosis som gavs ur 1,946.
Boken oversattes for ovrigt till danska av Nesgaards
ldrjungar.

Kontakten med Christer Baadstoe ledde till att
Kjell Bjorfors sedan sjilv kom att gA i "vild" psyko-

analytikerutbildning hos Grethe Jensen i Kopenhamn.
Han foredrog dock i sin psykoterapeutiska praktik att
jobba med gruppbehandlingar.
En resa genom sjdlens miirkel
Ar 1985 gifte sig Bjorfors med sin andra hustru Eva
och de flyttade till Hammenhog pA Osterlen. Kjell blev
far till ytterligare tv6 barn som foddes 1991 och 199 5 .
Han arbetade som psykolog och handledare pi vuxenhabiliteringen i Kristianstad, men var dven involverad
i en mdngd aktiviteter och holl kurser i gruppdynamik, familjeterapi och kroppsterapi. Han jobbade

med gruppterapiutbildningar for virdpersonal pi
S:t Lars sjukhus

i Lund,

bedrev utvecklingsarbete pA
miljoterapeutiska avdelningar och hade terapigrupper for psykotiska patienter, men var dven ledare for
mansgrupper och handledare for familjeridgivare i
Malmo och Lund.
Mot slutet av sjuttiotalet pyste luften ur vdnsterrcirelsen och forlusten av revolutionsdrommarna var
stundom svir att hantera for minga. Kjeli drog sig
delvis undan det hektiska livet i Lund; han blev sjukskriven under linga perioder och kom att brottas med
de alkoholproblem, som redan tidigare blivit uppen-

bara. Under 1970-talets gruppbehandlingar hdnde
det till och med att Bjorfors var berusad under gruppsessionerna, men toleransen for detta var storre en
idag. Han behandlades flera gAnger med Antabus och
har idag kontroli over sitt drickande.

Bjorfors var, som det hette under 1970-talet,
A-medlem i Psykoterapicentrum och anvdnde delvis
medlemskapet som legitimitet for sin psykoterapikompetens. Ndr den statliga och universitetsanknutna psykoterapiutbildningen, som ledde till psykoterapeutlegitimation, kom till SkAne under 1980-talet,
valde Bjorfors att stalla sig utanfor, for att kunna
behilla sin terapeutiska frihet.
I det hdr sammanhanget vill Bjorfors gdrna berdtta
om en behandling, som inspirerats av Ronald Laings
experiment pi Kingsley Hall i London under 1960-talet
(Laing, 2006). Det rorde sig om en psykotisk patient
som 1ed av svir ingest, skrdmmande hallucinatoriska
roster och tvingsfrirestdllningar, vilka hindrade henne frin att leva ute i samhdllet. Bjorfors berdttar atr
han bestdmde sig for att lSta henne stanna kvar i en
stuga som han sjdlv hade byggt for att anvdnda till

kursgird, tills hennes ingest hade gitt over. Efter flera dygns intensiv terapi, som huvudsakligen bestod i

att Bjorfors "fanns till hands och utovade sitt lugnande

inflytande", upplevde patienten en stark befrielse frin
sina inre pligoandar och ddrmed ingestfrihet. Efter
behandlingen kunde hon sluta med psykofarmaka och
leva ett sjdlvstdndigt liv ute i samhdllet. Tyvdrr Aterkom
sjukdomen efter nigra ir och nzir patienten Ster sokte upp Bjorfors hade han inte mojligheter att ta emot
henne. Denna patient tog senare sitt eget 1iv.
Ett annat, mer lyckosamt, behandlingsfall, finns

beskrivet i en sjdlvbiografisk bok: En sanslos resa.
Forfattaren herdttar i boken om hur Bjorfors hjdlpte
henne att befrias frin en ingest, som hon pligats av
under femton 6rs tid, sA till den grad att hon under de
senaste iren inte ens kunnat ldmna sitt hus. Ur berdttelsen fAr man delvis en inblick i hur Bjorfors arbetar
med sina okonventionella (och kanske tvivelaktiga)
metoder:

Nej, det uar ingen slump, slumpen finns inte, att

Kjell kom precis dd hdn kom. Det uar heller ingen slump dtt det uar jwst Kjell sctm kom, istiillet
fctr ndgon dl7nan terapeut. Han passade precis in
i mitt liu! Han uar ouanlig. Han kom hem till exs
och "terapeutdde" ett helt dygn, fyra gdnger. Han
anuiinde sig au samtal, rollspel, aggressionsutagerande, lite mdssdge. Han gau mig bdcker dtt liisa.

[---]Han uille fd fram min liuslust. Det uar han

som uisade mig uikten au att lyssna i tcttal niiruaro. Det uar bdn som liirde mig att tolka mina
drommar och som uisade mig kopplingen mellan
kropp och sjtil. Och det uar han som uisade mig
hur en manlig sida i balans ser ut! Han gau mig
precis det jag behoude (Ann-Christin A,2011).

Denna sprudlande livsglddje iterfinns ocksi i ett
opublicerat manus med titeln lnbjudan till tankar
om uild, tam ocb odlad psykoterapi frin L982, dar
Bjorfors formulerat en del av sina tankegingar och sin
svn pA terapi: "Tam psykoterapi dlskar vira forsvar.
Vira forsvar dr fortryck av behov, Iiv och lust. Tam
terapi gnatar och gnetar, strrivar och kdmpar med och
mot vira forsvar" (Bjorfors, 1982 s 2). Istdllet foresprikade han mer av "... livslust, varm heingivenhet,
genialitet och solidaritet" (Bjorfors, 1982 s 3).

Evigt ung rebell med psykoterapeutisk
experimentlusta
Kjel1 Bjorfors har kanske inte bidragit med nAgra
genomgripande insatser inom psykoterapins utveckPsykoterapi
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ling i Sverige, men jag har velat gestalta Biorfors liv
och professionella utveckling, eftersom jag upplever
att han framstir som en intressant representant for
den tid, di det fanns en lekfull experimentlusta inom
psykoterapiomridet; men ocksi som representant
for en tid, di samhdllsfrigor togs pi stort allvar och
psykologer och personal i mdnniskovirdande yrken
ifrigasatte sin egen ro11 och funktion i samhillet.
Nir Blorfors utbildade sig till psykolog var psyko-

))
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ens fanns ndr en psykoterapi for allmdnheten initierades - samtidigt som kraven pA kvalitet och effektivitet har fordndrats. Den hantverksskicklighet som

tidigare betonades har ersatts med kunskapskrav
som framhAller teoretisk kompetens, mdtbarhet och
forskningsanknytning.
Bjorfors problematiserar i sina arbeten behandlarrollen och frigar sig om den ster i motsatsstdllning
till hans politiska uppfattningar. Han kommer dock

snabbt fram til1 att det dr moiligt att fdrrena dessa.
arbeten anar man en vilja att forsoka for-

I Bjorfors

dndra behandlarrollen och dess betydelse

i

samhdllet.

I slutet av l97O-talet diskuterades till exempel om hur
psykiatrins foretrddare vid sidan av behandlarrollen
dven skulle dgna sig it en kritisk granskning av de
sociala system i samhdllet som antogs ge upphov till

terapiomridet lungfrulig mark och de krav som finns
idag, stdlldes inte pi de som utovade psykoterapi.
Hungern efter behandling var dock stor och minga
aktorer klev in pi marknaden och fyllde tomrummet.

de problem som man sedan skulle behandla (Eliasson,

En del varianter av psykoterapi var, sett utifrin dagens
synvinkel, mindre ldmpliga och bidrog sdkert till ett
diligt rykte for psykoterapin, samt till ett behov av
sanering av omridet. Det ir intressant att stdlla det
lekfulla klimatet som dA rAdde mot det som ridde tre
decennier senare, dA jag utbildade mig - och kanske
zinnu mer mot det som rAder idag ndr kvalitetskraven
skirps ytterligare. Vi har helt klart fitt en bAttre och

Kjell Bjorfors dr idag 72 br och har fortfarande
kvar sina sympatier till vdnster, frihetlig socialist vrll

mer djupgiende psykoterapeututbildning, men vi
kanske ocksA forlorat en del av den leklust som fanns

tidigare.

Ndr Bjorfors utbildade sig stod kollektivet och
frigor som rorde solidaritet i fokus, ddrfor kom ocksi gruppbehandlingar, itminstone i Skine, att vara
den psykoterapimodalitet som dominerade. Senare
kom en okad inriktning pi individens unika behov
att tiena som mAttstock - och ddrmed ldngre och
mer djupgiende behandlingar. Man skulle forandra
personligheten och arbeta med "tidiga storningar",
nAgot som tog ling tid i ansprS'k, medan man idag
vill fokusera pi snabba behandlingar och kostnadseffektiva metoder; hjdlpa mdnniskor att hitta strategier for att fi en stressfylld vardag att gi ihop.
Den psykoterapiform som kom att bli ledande
ndr psykoterapiutbildningskraven skdrptes och formerades, det vill s:iga en lost sammanhAllen och vagt
definierad psykodynamisk psykoterapi, har till storre
delen ersatts av nya psykoterapiformer som knappt
Psykoterapi 2013/2

1979).Byor{ors var med andra ord tidigt ute och satte
ned spaden, men viljan till uppror tycks ha mattats av
ndr tiderna forindrades.

han sjdlv kalla sig. Han har en liten psykologpraktik

i

hemstaden och ndr jag trdffade honom senast
berdttade Bjorfors att han just blivit kontrakterad
av Region Skine for en storre utbildningsinsats om
suicidprevention.

till den evigt unge rebellen, som vandrar hem i ett vintertdckt Ystad for att skjutsa sin tonirsdotter till sin hesttrening. "Har man tonirsbarn,
har man vare sig rid eller lust att gi i pension", sziger
Kjell Bjorfors. tr
Jag sdger hej
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