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Postmodernism
och psykodynamis\
terapt
Postmodernismen hade sin kulrnen i slutet
av fiirra seklet och utiivade ett stort inflytarrcle

mingd omriden, siirskilt sor-'ialvetenskaperrra. I derrrra artikel introducerar
Sven S.j ci qvi st n igra p o stm ode rna tarrke gin gar,
bland annat antiessentialismen, beskriver
nigot orn f'rarnv[xterl av begreppet postmodernism och anfor nigra exempel diir den
influerat den psvkodynamiska Jrsvkoterapi n.
Nigra sidana influenser iir betoningen
pi herrneneutik, err uppluckring av
sjrilvbegreppet och en bcredvillighet
ftir multipla perspektir,'.
pd' en
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Modernism, postmodernism och postmodernitet
och social konstruktionism
Modernism innebdr forenklat en betoning

pi

att via

en stdndig utveckling och vetenskapliga framsteg for-

bdttra mdnniskans villkor, vilket alltsedan 1800-talet
prdglat Vdsterlandet. I sin forldngning har modernismen, i sin tur, rotter i 1600-talets upplysningstid.
Postmodernism dr, som namnet antyder, en slags
motreaktion till detta utvecklingstdnkande - samtidigt som man kan se postmodernismen som en del av
modernismen. Eller ett slags sjdlvkritiskt betraktande.
Det dr som om modernismen tog en lig och noggrann
blick pi sig sjdlv, i avsikt att ta itu med sina avarter.
Begreppet postmodernismen defrnierades under
'1.960-talet och kom till en bcirjan att prigla omriden
som konst, arkitektur, musik och litteratur. Det hade
sin storhetstid under 1980- till 1990-talen, di dven

samhellsvetenskaperna var starkt piverkade av den.
Postmodernismen 6r dock inte nigon enhetlig teori,
utan ett konglomerat av olika teoretiska impulser
som samlats under detta paraplybegrepp, sivdl frin

tdnkare som formulerat postmoderna tankegingar
innan begreppet definierades, som vidareutvecklingar av detta sdtt att reflektera. Stundtals kan dessa
hugskott vara sinsemellan oforenliga, vilket gcir att
det dr svirt att faststdlla nigra postmoderna principer,
samtidigt som just denna fragmenteringstendens dr ett
av postmodernismens kdnnetecken.
Minga har ocksi beskrivit att den tid vi nu lever
i, med dess kommunikationsexplosion och datorernas allt okade betydelse, skulle kunna betecknas med
begreppet postmodernitet, med andra ord en omformulering och utvidgning av begreppet.
Begreppet social konstruktionism dr ocksi ndra
forknippat med detta tdnkande och betonar, som namnet antyder, det sociala konstruerandet av gemensamma overenskommelser om verklighetens beskaffenhet.
Vi observerar med andra ord inte en ofcirfalskad verklighet, utan den bestdms av hur vi har bestdmt att den
ska se ut.

Den sociala konstruktionismen dr ursprungligen
id6tradition
med rotter inom sociologin, men har
en
kommit att intressera minga psykologer - och dven
haft stort inflytande pi psykoterapiomridet.
Postmodernism och psykoanalys
Psykoanalysen, med dess betoning

pi

de omedvetna

pi

fornuftet, sigs tidigt som ett
exempel pi ett uttryck f<ir postmodernr tankande.
Av m6nga har ddrfor Sigmund Freud framhillits som
krafternas influens

en tidig fciretrddare for postmoderna tankegingar
(Loewenthal

&

Snell, 2003).

Den tidiga psykoanalysen kdmpade dock samtidigt med att vinna erkdnnande frin vetenskapsom-

ridet och

dess positivistiska ideal (modernismen).
Psykoanalysen blev ddrfor samtidigt fdrgad av den
modernism som postmodernismen var en reaktion
emot. Exempel pi mer modernistiskt fdrgade forestdllningar, dr "att gora det omedvetna medvetet". Det var
alltsi via fornuftet som den moderna mdnniskan skulle komma tillrdtta med den irrationalitet som stallde
till problem for henne. Nigot som alltsi stdlldes pA
andavia de senare postmoderna reflektionerna.
Minga av de tidiga postmoderna tdnkarna var
positiva till psykoanalysen, exempelvis filosofen

Jean-Frangois Lyotard, sjdlva upphovsmannen till
begreppet postmodernism, vilken i en artikel behand-

lade den postmoderna sjdlvreflexionen
begrepp linade

frin

i

termer

av

Freuds "Remembering, repeating

and working through" (referad

i Elliot &

Spezzano,

2000). Analytiker som Jacques Lacan har dven varit
en stor inspirationskdlla till postmodernt tdnkande.

Antiessentialism
Den kanske mest utmdrkande tankegingen inom
postmodernismen dr ett slags tvivel over verklighetens
beskaffenhet eller mojligheterna av att fi full kunskap
om den. Detta tvivel fokuserar ofta pi forhillanden
eller omstdndigheter som vi tagit for givna eller talat
om som om de vore sjdlvklarheter. Detta tvivel brukar
betecknas antiessentialism.

Med antiessentialism avses med andra ord forestillningar om att det saknas en naturlig och grundldggande "mdnsklig natur". Istdllet ses denna som
historiskt formad och kulturellt bestdmd. I dessa sammanhang ifrigasdtts forestdllningar om ett djupt lig-

"jag" eller en personlighet som dr
"inifrin kommande". Enligt det hdr synsdttet bestdms

gande, ursprungligt

personligheten mer av den piverkan som omger individen och som dArmed formar den - nigot som naturligtvis inte psykoterapeuter dr frdmmande for. Enligt
antiessentialismen finns det inte nigon, en ging f<ir
alla given universell sanning och ar inte heller n6got
som kan nis eller ens efterstrdvas.
Det kanske kan lita som sjdlvklarheter fdr minga,
men fcirestdllningar om hur vi ska tdnka och bete oss

mot varandra skiftar kontinuerligt over tid och det
dr omcijligt att stalla upp en ging for alla giltiga
principer fdr exempelvis "en god barnuppfostran".
De principer vi utgir frin i vir tid, dr kulturspecifika
och utgir, for vir del, huvudsakligen frin ett tidsbun-

- som vi dessutom ofta ar
ovetande om och blinda fcir, men samtidigt uppleuer
det vdsterldndskt perspektiv

som "sanningar". F<ir nigra hundra ir sedan eller i
en annan kultur, hade principerna varit helt annorlunda. Vissa skulle visserligen kunna hevda att det finns
mdngder med empiriskt stcid fcir vira uppfattningar,
men mot detta kan invdndas att de premisser som
dessa undersokningar bygger pi, redan riktat in sig pi
ett visst saft aft tolka vir verklighet och ddrmed delvis
angett vad resultaten av undersokningarna ska visa.
Vira frigor har redan bestdmt vilka svar vi ska f5.

Utifrin en antiessentialistisk uppfattning 6r det
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svert att forestilla sig att meningsinnebcirder dr oberoende av det mdnskliga medvetandet. Dessa ir istdl-

Iet alltid intentionella och grundade

i

medvetandet,

samtidigt som de har en social dimension och ddrmed
ett slags gemensamma metaoverenskommelser. Det
gir med andra ord inte att fcirestdlla sig en "ren oforfalskad verklighet", oberoende av mdnniskan. Detta
relativistiska synsdtt innebdr dock samtidigt att det
som dr historiskt bestdmt och socialt determinerat
ocksi kan frirandras.
Inom postmodernismen brukar man ocksA framhilla att vi saknar civerenskommelser mellan sprik och det
spriket betecknar. Ordens koppling till det de betecknar
dr tillfdlliga - och sprikliga utsagor hdnvisar enbart till
andra spr&kliga utsagor. Inte till verkligheten. Att ordet
"bord" betecknar just "bord" dr annorlunda uttryckt
slumpmdssigt och inte kopplat till "bordets natur",
utan skulle kunnat heta nigot helt annat. Utifrin denna
fcirestdllning menar man att spriket inte bara formedlar information, utan ocksi konstruerar det som kommuniceras. Eftersom vi inte kan kliva utanfor spriket
kan vi inte heller ha nigon "objektiv kunskap". Vi 5r
som, filosofen Ludwig Wittgenstein (1953) framhcill,
fingade i ett "sprikspel".

Psykodynamisk psykoterapi som systemteori
Den systemiska familjeterapins betoning pi ett mer
omvdrldsdefinierat system ligger ndra begrepp inom
den sociala konstruktionismen och dr kanske den psy-

koterapitradition som mest genomgiende integrerat
de postmoderna influenserna. Detta kommer sdrskilt
tydligt till uttryck i en nyligen utgiven bok om psykoterapi och postmodernism Discursiue perspectiues in
therapeutic practice (Lock & Strong, 2012).

Minga familjeterapeuter har dock influei grunden psykodynamiska tdnkande.

rats av ett

Familjeterapeuten Magnus Ringborg (201,2) menar
exempelvis att den nutida spriksystemiska terapin
liknar den tidiga psykodynamiska psykoterapin och
att minga familjeterapeuter atervander till ett mer
intuitivt psykoanalytiskt forhillningssatt.
Inom den systemiska familjeterapin har man
ocksi scikt dekonstruera (omkonstruera) den psykodynamiska bionska ovissheten i form av begrepp som
"not-knowing position" (Andersson & Goolishian,
1992). Man forsoker efterlikna den psykodynamiska
"bortomverbala" m<itesplatsen, dir det inte handlar
om att rationellt "f<irst6" utan snarare om att intui-
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tivt och affektivt "dela"

erfarenheter. Det handlar,
enligt det hdr sdttet att se det, inte si mycket om att
hitta rationella modeller som beskriver vad som hdnder, utan mer om att f6rutsattningslost frirsrika motas
i nuet och tillsammans losa de problem som presenteras - eller som framtrdder i den dialog som utspelar
sig mellan psykoterapeut och patient.

Hermeneutik, emergens och kvantifierinEskritik

Ndr postmodernismen diskuterades som intensivast
utkom ett flertal arbeten som frirsokte integrera ett
postmodernt tdnkande med ett psykodynamiskt. De
kanske mest kanda samlingsvolymerna i sammanhanget dr Elliott & Spezzanos (2000) Psychoanalysis
at its limits: Nauigating the postmodern turn och
Fairfield, Layton ocb Stacks (2002) Bringing the
plague: Toward a postmodern psychoanalysis.

For dessa forfattare forefoll det inte sdrskilt ldtt

att tillampa de postmoderna id6strrimningarna pi
psykodynamisk teori, eftersom ett strikt tilldmpande
av den postmoderna kritiken riskerade att det psykodynamiska teoribygget foll samman. Istdllet forsokte
man betona vissa aspekter inom psykodynamiken,
vilka var fdrenliga med detta synsdtt. Man forsokte
fcirenklat "navigera" pi den postmoderna vAgen.
I det foljande ska lag kort omndmna tre postmoderna impulser: 1) en okad betoning pA hermeneutik,
2) kritik av sndv kvantifieringsempiri, och 3) en okad
beredvillighet for ett multipelt perspektivtagande.
Den kanske mest h<igljudda friretrddarna for det
hermeneutiska synsittet, den relationella psykoanalytikern Donnel Stern, framholl att den hermeneutiska
processen handlar om emergens; ett begrepp som forenklat innebdr det gemensamma samkonstruerandet
av den berdttelse som vdxer fram i samspelet mellan
en unik patient och hens psykoterapeut. Denna samkonstruktion dr inte nigot som kan gciras till foremril
for en metod, utan Stern framhiller att varje psykoterapiprocess dr unik. Det handlar inte si mycket om att
avtacka en dold sanning, utan att i en dialog med en
medmdnniska konstruera en berdttelse (Stern, 20021.
I denna process 6r symtomlindringen inte fokus for
det psykoterapeutiska behandlingsarbetet, utan det
ir snarare att betrakta som en vdlkommen biprodukt

av psykoterapin. Som Donnel Stern (2013, s 105)
uttrycker det, handlar det hermeneutiska psykodynamiska arbetet om nyfikenhet, expansion av sjdlvet och
intern och relationell frihet: "I think of psychoanalytic
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work as the investigation, deconstruction, and creation of meaning".

I den tidigare

ndmnda boken Bringing tbe

plague framhills psykoanalytikern Irwin Hoffman
som en postmodern terapeut och hans bidrag, dr
bokens huvudbidrag. I boken for han fram vikten
av att formulera en postmodern omtolkning av psykoanalysen under namnet dialektisk konstruktivism,
nigot som l5g ndra men inte var detsamma som den,
numera allmint bekanta, relationella vdndningen av
psykoanalysen.

Hoffman har

i en rad artiklar

vidareutvecklat sin
ha
uppfattats som lite av
syn och tycks i vissa kretsar
en enfant terrible. Det kan ddrfor vara av betydelse
aft omnamnda den debatt i ledande psykoanalytiska
tidskrifter som Hoffman nyligen initierade genom att

kategoriskt kritisera och ifrigasdtta strikt kvantitativ
empiri, vilken han menar dr skadlig "...both to the
development of our understanding of the analytical
process itself and to the quality of our clinical work --granting them superordinative status relative to other
sources of knowledge, including case studies, is unjustified and potentially destructive" (Hoffman, 2009,
s 1,044). Hoffman menar att betoningen pi kvantifiering inom psykoterapiforskningen, bide dr epistemologiskt bristfiillig och att den riskerar att legitimera en
preskriptiv auktoritdr objektivism.
Hoffman menar vidare att det dr ett feltinkande

att tro att man kan neutralisera psykoterapeutens
piverkan pi patienten, vilket kvantitativ psykoterapiforskning f<irsriker gora, eftersom just denna p6verkan dr en vdsentlig del av psykoterapin, sdrskilt ndr
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man betenker att " ... the aim of the analytic process
to include the patient and the analyst collaboratively
working out some sense of what the 'good life' would
be for the patient, rather than reducing its purpose to
the mere amelioration of suffering. " (Hoffman, 2009,
s 1053). Meningen med terapin dr inte att lindra symtom utan, enligt Hoffman, helt enkelt det emergenta
relationella meningsskapandet.
Ndr det gdller kritiken mot den kvantitativa empirin har Hoffmans skriftstillning inte fitt sta oemotsagd (se exempelvis Fonagy 201.3; Saffran,201.2l. An
dr alltsi inte sista ordet sagt om vilken vetenskapssyn
som ska rida inom den psykodynamiska psykoterapin.
Elliot & Spezzano framhiller i sin bok att melsattningarna inom den sentida psykodynamiska psykoterapin har forskjutits mot en betoning till kreativitet,
lust, spontanitet, passion, rikare affektliv och expansion av frihetsupplevelsen: "Postmodernism underscores the importance of passion and the affects,
subjective resources necessary for rethinking the

subject ... in psychoanalysis." (Elliot & Spezzano,
2000, s 9) Inom den postmoderna sensibiliteten finns
en cikad lyhordhet for den unika patientens onskemil.
Milsdttningar som kanske kan handla om att vidga
kontakten med en kreativ urkdlla, om att kunna skapa
och kunna uppleva intensiv passion i nuet.

sig vid sidan om den sociala omvdrld, som sjdlvet sam-

tidigt dr en oundgdnglig del av. Upplevelsen ses istillet som en helhet ddr bide den personliga subiektiva
upplevelsen som det sociala omgivande faltet ingir.

Minga postmoderna psykoanalytiker talar om
vikten av att standigt vara medveten om perspektivvalet och att det alltid finns multipla perspektiv. Det
finns inte ett sant perspektiv, utan menga; det dr bara
flera utgingspunkter och plattformar som stdndigt ror
sig i det sociala rummet (Fairfield, 2002). Men som i
affdrssammanhang, dr det alltid patienten som dger
tolkningsforetrdde.

Mot en postmodern psykodynamisk psykoterapi
Som framgir dr minga av tankegingarna inom postmodernismen bekanta for en psykodynamisk psyko-

terapeut, exempelvis betoningen pi det genuina
mellanmdnskliga "m6tet", att sta ut med ovisshet och
ambivalens och att inte f6rlita sig pi pseudorationell
empiri utan att istdllet lita det emergenta samkonstruerandet vara i centrum.

Det som kan oroa en psykodynamiker dr den
antiessentiella kritiken av sprikliga kategorier som
"sjdlvet", "det omedvetna" och "autenticitet", liksom
kritiken mot begrepp som "motdverfciring", vilket
livligt diskuterats inom postmodernismen (Fairfield,

ningarna och milsittningarna om ett "stabilt sjdlv"
eller en "koherent jagupplevelse" inte har samma
betydelse som exempelvis ndr obiektrelationsteorier-

Layton & Stack,2002)
Forenklat skulle man kunna sdga att den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten kan fortsdtta att anvdnda de instrument som hen alltid anvdnt.
Den psykodynamiska psykoterapeuten har ndmligen
ofta, redan trdnat sig i att utan fdrfcirestdllningar,
vara oppen for det ndrvarande nuet och pi bionskt
vis vara utan sivdl minne, begdr som forvantningar.
For den psykodynamiska psykoterapeuten formar sig

na dominerade.

den psykoterapeutiska processen

Andra vanliga forestdllningar om sjdlvet inom
postmodernismen, dr att se det som transparent,
multipelt eller "overdrdnkt" (Gergen, 1991). Inom

handlar om anpassning, symtomlindring eller om att
ldka sjdlvet, utan om att yara lyhord for patientens
onskningar * dven om detta bara handlar om just

Multipla perspektiv
Utmdrkande for de postmoderna tankegingarna ar en
reflexivitet i termer av multipla perspektiv, fragmenterade subjektsbilder, ambivalens och ovisshet. I psykodynamiska sammanhang innebdr det att forestdll-

detta tdnkande undviker man dessutom begrepp som
"sjdlv", och talar istdllet om "subjektivitet" (Fairfield,
20021. I postmoderna sammanhang pratar man om
flexibla fragmenterade erfarenheter och att sublektiviteten vdxlar med kontexten. Inom den postmoderna

tolkningen av psykodynamisk psykoterapi finns det
inte nigon podng med att strdva efter ett "stabilt sjdlv"
eller "stabil sjdlvupplevelse", eftersom ett sidant
begrepp skulle implicera att man skulle kunna stdlla
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till ett mdte som inte

derna enda session eller om tusen. Det ir inte formen
som dr det viktiga utan den emergens som upptrdder

mellan patient och psykoterapeut, och som inte kan
goras till fdremil for en metod. Just denna frihet gcir
att den postmoderna psykodynamiska psykoterapeuten kan rora sig mot nya omriden av mdnskligt
relaterande och kreativ narrativitet, utan att oroas
av modernistiska effektivitetskrav eller en marknadsmdssig anpassningsbarhet, vilka riskerar undergrdva

just det som dr syftet med psykodynamisk psykoterapi. Ndmligen detta art bli mdnniska och frirsti
sig sjdlv, sin sociala omgivning och den diskursiva
matta som sAvdl hen som psykoterapeuren dr vdvd av.
En process som aldrig avslutas. E
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