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Diagnos och psykoanalys

Per Magnus Johansson

Följande text tar upp ett antal frågeställningar knutna till diagnosens plats inom den psykodynamiska 

och psykoanalytiska traditionen. Detta är textens huvudspår men här finns även en kort utblick mot 

psykiatrin, eftersom diagnosen är ett problemalstrande ämne även där.

Angående diagnos av psykiskt lidande och dess förhållande till psykoanalysen finns det några an-

märkningar att göra, samt ett antal frågor att ställa. Dessa frågor har varit angelägna sedan början av 

1900-talet och flera av dem är fortfarande aktuella. Ur en synvinkel måste en idéhistoriker uppfatta att 

det inom det vetenskapliga paradigmet inte finns någon hegemonisk uppfattning, utan olösta konflik-

ter och inre motsättningar utgör icke försumbara restområden för fortsatt undersökning och utforsk-

ning. Behandlare som har någon form av psykoanalytisk utbildning och som betecknar sig själva, och 

av andra betecknas som psykoanalytiker, har skilda uppfattningar i frågan om diagnosens betydelse. 

Psykoanalytikers sätt att diagnosticera – med andra ord hur kriterierna för en diagnos används – har 

med tiden förändrats men inre motsättningar består. 

För att erhålla en fördjupad förståelse av diagnosen inom den psykoanalytiska tanketraditionen är 

det viktigt att anlägga ett historiskt perspektiv. Av betydelse är att förstå att psykoanalysen inte lever i 

ett historiskt eller samhälleligt tomrum utan att den, liksom så många andra human- och samhällsve-

tenskapliga studiefält samt medicinska och psykologiska praktiker, har ett förhållande till såväl förän-

derliga samhälleliga ideal och en förändrad social verklighet som vetenskaplig utveckling inom andra 

discipliner. Samtidigt har psykoanalysen ett eget och självständigt bidrag med avseende på hur man 

kan närma sig dess vetenskapliga objekt, och därmed i förlängningen hur man fastställer och använ-

der sig av diagnostiska kategorier. Att identifiera och problematisera risker och möjligheter med att 

använda diagnoser har varit två grundfrågor som direkt eller indirekt funnits närvarande i den psyko-

analytiska historien. 

Till detta skall läggas att psykoanalysen och psykodynamisk teoribildning inte representerar någon 

enhetlig teori. Det har funnits och finns alltjämt skilda grupperingar inom respektive teoribildning, vil-

ka i sin tur representeras av olika tänkare. Det kan till och med ibland vara svårt att finna en minsta 

gemensam nämnare i relation till vissa frågeställningar inom respektive teoribildning. Denna svårighet 

gäller exempelvis, vilket i detta sammanhang är speciellt relevant för oss, hur viktigt det anses vara 

att diagnosticera och vilken betydelse en diagnos har för såväl patient, behandlare som tredje part. 

Psykoanalysen skapades av läkare och i princip alla psykoanalytiker var initialt läkare. Idag, i ett 

land som Sverige, är i princip alla psykoanalytiker antingen legitimerade läkare, legitimerade psyko-

loger och/eller legitimerade psykoterapeuter. Till en början innebar detta att psykoanalytikerna delvis 

övertog ett vid tiden i fråga – de sista decennierna av 1800-talet och de första av 1900-talet – gäl-

lande psykiatriskt diagnossystem. Samtidigt var dessa psykoanalytiskt utbildade läkare kritiska mot 

den akademiska och biologistiska psykiatrins diagnostiska system och sättet på vilket psykiatrin för-

stod så kallad psykisk sjukdom. Den tidens psykoanalytiker både övertog och förändrade det diag-

nostiska systemet. 

Psykoanalysen betecknar, vilket den franske idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) har påpe-

kat, ett epistemologiskt brott, en brytning; man gick från ögats till örats diagnostik. Det räckte inte, 

hävdade Sigmund Freud (1856-1939), psykoanalysens grundare, att betrakta och iaktta patienten för 

att ge en diagnos, utan man måste lyssna noggrant till dennes framställning av sitt psykiska lidande, 

det vill säga patientens berättelse om sin så kallade psykopatologi, med andra ord anamnesen. Ur en 

synpunkt innebär det att patientens berättelse blir av avgörande betydelse, samtidigt som den inte 

kan betraktas som en gång för alltid berättad, inte heller kan den okritiskt accepteras av behandlaren/

psykoanalytikern som sanningen eller som den nyanserade och fullständiga bilden av det psykiska 
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lidandet. En tidskrävande process uppfattades vara nödvändig för att förstå patienten och i förläng-

ningen fastställa en diagnos. Patienten inviterades till att bli en självkritisk och reflekterande berät-

tare av sin egen historia. 

När en psykoanalytiker gör en regelrätt intervju med en patient för att försöka fastställa dennes 

problem/psykopatologi, finns det två kategorier att ta hänsyn till: 1) sjukdomshistorien och 2) person-

historien. I fråga om det psykiska symptomet – sjukdomshistorien – brukar man introducera en diko-

tomi: 1) att se hur patientens problem yttrar sig i nutiden och därmed i vilka sammanhang patientens 

problem visar sig, för att därmed bilda sig en uppfattning om problemets intensitet och utbredning, 

2) att ta reda på relevanta personliga förhållanden vid symptomets debut. När uppträdde det första 

gången såsom patienten minns det? Och hur har det psykopatologiska symptomet utvecklats? I vilka 

sammanhang förvärras symptomet och i vilka sammanhang mildras det?

Psykoanalytikerns uppgift var och är att lyssna och försöka förstå förbindelsen mellan sjukdoms-

historien och personhistorien. Vad inträffade i personens liv som kan bidra till att förklara uppkomsten 

av de så kallade psykopatologiska reaktionerna? Hur ser förbindelsen dem emellan ut? Psykoanaly-

tikerns vetenskapliga plikt är att undvika att skapa fiktiv och konstruerad kausalitet mellan person-

historien och det psykopatologiska symptomet. Psykoanalytikern utgår alltid från att den så kallade 

konstitutionella faktorn, det vi kallar arvsmassan, har en avgörande betydelse för hur en människa 

påverkas av det som inträffar i hennes liv. Men den faktorn har varken varit eller är psykoanalytikerns 

huvudintresse. 

Inom den franska psykoanalysen har man utmejslat och laborerat med tre grundläggande diagnos-

tiska kategorier, eller vad man inom denna tradition snarare kallar strukturer: en neurotisk, en pervers 

och en psykotisk struktur. Inom varje struktur kan man hitta skilda diagnoser. Men strukturerna är det 

övergripande och diagnoserna är underordnade kategorier. Dessa strukturer tänker man sig i huvud-

sak kunna identifiera genom att ta reda på och förstå vilka så kallade försvarsmekanismer patienten 

använder sig av. På vilket sätt undvek eller flydde personen från verkligheten eller verklighetens krav? 

På vilket sätt löste personen sina konflikter? Inom den neurotiska strukturen träder bortträngningen 

in, inom perversionen förnekandet och inom den psykotiska strukturen förkastandet. Det betyder att i 

samband med att personen i fråga befinner sig i en signifikativ konfliktsituation eller står inför ett hot 

kan denne antingen tränga bort, förneka eller förkasta. Genom att förstå vilken typ av försvar perso-

nen använder sig av skulle denne kunna diagnosticeras. Alla tre försvaren är ett sätt att försvara sig i 

förhållande till en upplevd verklighet. Den grundläggande tanken inom fransk psykoanalytisk teoribild-

ning är att människan såväl oregelbundet och överraskande som av olika skäl hamnar i situationer där 

hon måste fly från verkligheten, eller där hon åtminstone upplever att hon måste fly från verkligheten. 

Verkligheten betraktas i detta sammanhang som konstituerad av ett komplicerat samspel mellan inre 

och yttre aspekter – mellan det som man inom den psykoanalytiska traditionen kallar materiell res-

pektive psykisk verklighet.  

Utifrån det just sagda framträder frågan om en enskild människa exklusivt använder sig av ett sätt 

att försvara sig, eller om hon kan använda två av dem eller samtliga tre? Inom den brittiska psykoana-

lytiska tradition som talar om en psykotisk kärna hos människan infinner sig samma fråga. Det skulle 

betyda att en människa i sitt dagliga liv under inte alltför stressfyllda omständigheter kan uppträda 

som neurotiker men att samma person under extrem stress, i stark frustration, djup besvikelse, lik-

som under kraftigt ökade påfrestningar, också skulle kunna bli psykotisk. Därmed skulle det diagnos-

tiska systemet vara mer öppet och mindre definitivt. Betingelser i den yttre miljön påverkar den psy-

kiska reaktionen och samtidigt också diagnosen. 

En annan avgörande fråga som diskuterats sedan mitten av 1950-talet inom den psykoanalytiska 

traditionen, inte minst inom den franska psykoanalytiska traditionen, är frågan om en individ kan bryta 

reaktionsmönster eller förändra sig, och följaktligen också lämna en given diagnos. Eller är det så att 

en diagnos förblir definitiv, enligt principen en gång tvångsneurotiker, alltid tvångsneurotiker, eller en 

gång schizofren, alltid schizofren? Sker förändringen inom den diagnostiska kategorin eller kan den 

enskilde lämna en diagnostisk kategori för att anta en annan? Kan en tvångsneurotiskt strukturerad 

person lämna sin diagnos och anta en hysteriskt strukturerad persons uttrycksformer? Och/eller, kan 

en person som lider av en fobi regrediera till ett psykotiskt tillstånd? Är den realistiska målsättning-

en att bli mer välfungerande inom sin struktur eller är det möjligt att gå från en struktur till en annan?

En annan fråga som är en del av den psykoanalytiska traditionen handlar om ett symptoms bety-

delse för diagnosticerandet. När Freud utmejslade begreppet tvångsneuros i slutet av 1800-talet – 
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närmare bestämt 1894 – utgick han ifrån grundmönstret, att om patienten visade upp tvångsneuro-

tiska symptom och i sin beskrivning av dem tydliggjorde deras tvångsartade karaktär så var patienten 

tvångsneurotisk. Iakttagelsen av symptomet och symptomets närvaro i patientens tal identifierade 

symptomet. Idag uppfattar upplysta psykoanalytiker att situationen är mer komplicerad. En psyko-

tiskt strukturerad person kan visa upp tvångsneurotiska symptom utan att för den skull vara tvångs-

neurotisk. Tvångssymptomet kan vara ett försvar mot en djupare liggande problematik. Distinktionen 

mellan yta och djup, mellan manifest och latent, betraktas fortfarande som relevant att upprätthålla i 

denna tradition. 

Låt mig använda ett mer vardagligt språk för att konkretisera denna glidning mellan yta och djup 

som vi människor befinner oss i: jag är inte nödvändigtvis det jag säger att jag är. Mitt symptom – mitt 

upplevda och manifesta psykopatologiska symptom – är således inom denna tradition inte det enda 

kriteriet för att upprätta en trovärdig diagnos.  

En annan tradition bland psykodynamiker och psykoanalytiker har lyft fram betydelsen av hur pa-

tienten interagerar och förbinder sig till behandlaren/psykoterapeuten/psykoanalytikern. Detta sätt att 

tolka den psykoanalytiska erfarenheten lyfter fram vilken betydelse den så kallade överföringen har 

för att förstå patienten och korrekt diagnosticera denne. Denna tradition bygger i huvudsak på prin-

cipen att den behandlade/patienten/analysanden över tid inte är annorlunda tillsammans med andra 

jämfört med hur denne är med sin behandlare. På detta sätt blir kvaliteten på förhållandet mellan be-

handlad och behandlare ett diagnostiskt instrument. I denna aspekt av traditionen blir symptomet av 

mindre betydelse och förmågan att förbinda sig av större betydelse. Psykoanalytikern tänker sig att 

analysanden – patienten – är möjlig att analysera, förstå och diagnosticera genom det som visar sig i 

den så kallade terapeutiska relationen. Den analytiska situationen – behandlingssituationen – blir en 

plats för djuppsykologisk förståelse och därmed också för diagnostik. I den psykoanalytiska situatio-

nen upprepar analysanden till viss del mönster som grundlagts i personens tidigare historia; personen 

visar också vilken grad av frihet som denne har i förhållande till sin historia.  

En del av den psykoanalytiska traditionen har bestått i att psykoanalytiker försökt att skapa sys-

tematiska scheman över diagnostiska kategorier. Jag presenterar nedan två sådana; det första 

skulle vi kunna kalla ett äldre psykoanalytiskt diagnosschema och det andra ett mer moderniserat 

sådant. 

Tabell 1.

Överföringsneuros  Aktualneuros Psykos  Perversion

Tvångsneuros  Neurasteni  Paranoia  Sadism och Masochism

Konversionshysteri  Ångestneuros  Schizofreni  Voyeurism och Exhibitionism

Ångesthysteri Hypokondri  Manodepression Fetischism

(Fobi)    (Melankoli/Mani)

Tabell 2.

Neuros Psykos  Perversion Personlighets- Psykosomatisk Affektiv

   störning sjukdom sjukdom

Ångestneuros Schizofreni Sadism  Psykopati  Anorexia nervosa Depression

Tvångsneuros Paranoia  Masochism  Borderlinetillstånd Bulimia nervosa Mani

Hysteri   Exhibitionism Narcissistisk per- Vaginism

   sonlighetsstörning

Fobi   Fetischism

Traumatisk   Voyeurism

neuros 

  Transvestism

  Pedofili

Ur Fahlke och Johansson (2012). Psykopatologi, s 164 respektive 166.
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Som framgår innehåller Tabell 2 nära nog dubbelt så många diagnoser som Tabell 1. Vad som skulle 

kunna ligga bakom denna förändring blir nästa fråga. Först söker jag ett svar på den via ett konkret 

exempel och därefter med hjälp av mer generella reflektioner.

Låt oss alltså gå vidare och ta ett historiskt exempel som problematiserar några av de frågeställ-

ningar jag har tagit upp. Ett begrepp som finns inom den psykoanalytiska traditionen och som i pe-

rioder varit centralt handlar om den så kallade gränsmänniskan (borderline) som också upptas i den 

andra tabellen under rubriken »Personlighetsstörning«. Diagnosen fanns i en embryonal form och 

som förelöpare till borderlinebegreppet redan på 1910-talet – den gick då under beteckningen latent 

schizofreni (Eugen Bleuler (1857-1939), 1911), impulsiv karaktär (Wilhelm Reich (1897-1957), 1925) 

och schizo-affektiv karaktär (Jacob Kasanin (1897-1946), 1933). Innan dess, närmare bestämt sedan 

1884, användes ordet borderline inom amerikansk psykiatri. Freud noterade att han ibland kunde iakt-

ta en splittring hos en patient. Stundtals uppfattade han en splittring inom personligheten – han tala-

de om en splittrad personlighet – understundom en splittring inom jaget – en jagsplittring; han skrev 

även om en splittring inom medvetandet. I en text publicerad 1940 – ett år efter hans död – lyfter han 

fram att en del av personen tar sig an verkligheten och en annan del av personligheten avlägsnar sig 

från den. Mellan dessa två attityder uppkommer ingen kompromissbildning utan de båda attityder-

na fortsätter att finnas inom personen sida vid sida. Begreppet borderline utmejslades vidare efter 

Freuds död och efter andra världskrigets utbrott 1939. 

As if-personligheten beskrevs i en längre och utvecklad form 1942 av läkaren och psykoanalytikern 

Helene Deutsch (1884-1982).1 Patienten i fråga verkade mer normal och normaliserad än vad denne 

egentligen var. Personen uppträdde som om han eller hon var intresserad av den andre, men det var 

en fasad som gav sken av att personen ville ingå i gruppen av människor som är intresserade av an-

dra. Personen gav sken av att kunna sätta sig in i en annan människas situation, men medkänslan låg 

på ytan. Personen identifierade sig med ett antal normaliserande och allmänt accepterade samhälle-

liga ideal, men utan att ha någon djupare kontakt med dem. 

En annan läkare och psykoanalytiker som reflekterade över den nya kliniska vardagen var Freud-

eleven Otto Fenichel (1897-1946). Han tillhörde den andra generationens psykoanalytiker. År 1945 

betonade han att det framträtt en ny typ av psykopatologi: det fanns neurotiska personligheter, 

som utan att utveckla en fullständig psykos, hade en psykotisk disposition eller visade benägen-

het att använda sig av schizofrena försvarsmekanismer i samband med att personen i fråga upp-

levde frustration av genomgripande slag. I kölvattnet av Fenichels arbete utvecklade i USA Harold 

Searles (1918-2015), som förvärvat sig en lång erfarenhet av och var specialist på schizofreni, 

tillsammans med Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), tankar som bland annat indikerade att 

borderline-personens jag fungerade på ett autistiskt vis. Autistiska drag var en väsentlig aspekt 

av det psykotiska tillståndet. Utifrån dessa tankar ändrades såväl det diagnostiska systemet som 

den psykoanalytiska tekniken. Tekniken fick till följd att förhållandet mellan patient och läkare de-

mokratiserades; bandet mellan terapeut och patient baserades på ett ömsesidigt erkännande av 

varandra.2 

I Frankrike presenterade Jean Bergeret (1923-2016) omkring 1970 en ny definition av ett själsligt 

lidande, som hade beröring med borderlinetillståndet. Han beskrev ett depressivt tillstånd där perso-

nen upplevde overklighetskänslor och känslor av tomhet. Han benämnde tillståndet som en existen-

tiell depression. De självanklagelser som tidigare kunde höras tydligt hos den deprimerade, och ut-

gjorde en del av de kriterier som kännetecknade den deprimerade, eller melankolikern, hördes inte 

hos den som närmade sig en existentiell depression. 

I mitten av 1960-talet, närmare bestämt 1967, skriver de franska psykoanalytikerna, filosoferna 

och författarna Jean Laplanche (1924-2012) och Jean-Bertrand Pontalis (1924-2013) att borderline-

personligheten ligger på gränsen; det neurotiska symptomet skulle fungera som ett sätt att dölja en 

psykotisk problematik. Eller mer precist uttryckt, det neurotiska symptomet utgör ett sätt att försvara 

sig mot ett psykotiskt sammanbrott. Begreppet borderline antyder att psykoanalytikerna uppfattade 

att det kunde vara svårt att avgöra om en patient var psykotisk eller neurotisk och därmed vilken typ 

av diagnos som var den rätta. Patienten passade inte in i det rådande diagnossystemet. Borderline-

personligheten har psykotiska sätt att lösa sina problem på, men inte bara. Borderlinepersonlig heten 

befinner sig på gränsen mellan neuros och psykos. Genom att tydligt befinna sig på gränsen – så 
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oklar – blir gränsmänniskan en specifik och bestämd kategori: utifrån den terapeutiska erfarenheten 

med människor på gränsen skapade kliniker en ny diagnos. Osäkerhet transformerades till säkerhet. 

Den hemlöse fick ett hem.  

I fråga om borderline skall vi ta oss an en annan tanke och låta ett kompletterande angreppssätt 

belysa spörsmålet. Kan man förstå upptäckten av ett nytt psykopatologiskt symptom som ett svar på 

att samhället förändrats och att vi fått ett delvis nytt psykopatologiskt uttryck – symptom – i och med 

samhällsförändringen? Detta symptom skulle i så fall ha upptäckts och sedan korrekt diagnosticerats 

av känsliga och kliniskt verksamma psykoanalytiker som kände sig kallade att formulera sig i skrift. 

Om man antar detta synsätt framträder följande mönster: samhället förändras, psykopatologin finner 

(genom denna förändring) nya uttrycksformer och medlen att diagnosticera förbättras.  

Generellt sett betecknar varje psykopatologisk diagnos ett vetenskapligt försök att säga något 

bestämt och så entydigt som möjligt om vad en människa lider av, vad för störning som präglar pa-

tienten, eller i medicinska termer vad det är för sjukdom en patient har, och hur denne, som en kon-

sekvens av den givna diagnosen, skall få bästa möjliga hjälp. För man in ett psykoanalytiskt synsätt i 

relation till den psykopatologiska diagnosen kan man säga att diagnosen ringar in hur människan tar 

sig an sina medvetna och omedvetna konflikter i förhållande till sina livsupplevelser. Med tiden har di-

agnosen inom psykoanalysen, vilket jag ovan försökt tydliggöra, blivit mindre entydig. Komplexiteten 

bakom mänskliga uttryck har givits större utrymme, och det gäller även det psykopatologiska fältet. 

Att osäkerhet transformeras till säkerhet kan ha sin grund i att en psykopatologi identifieras och av-

gränsas på ett korrekt sätt och ger en rimlig säkerhet beträffande det den uttalar sig om. Det är det 

önskvärda; osäkerheten minskar och överförs till något som på vetenskaplig grund och i enlighet med 

beprövad erfarenhet kan hävdas med större säkerhet. Frågan, som vi även måste ställa, är emellertid 

om inte också mänskligt svårbegripliga uttryck riskerar att inlemmas i en diagnosticerande vokabulär 

utan att uttrycket på ett rimligt sätt identifierats och avgränsats. Om så är fallet skulle det betyda att 

osäkerheten upplevs alltför störande och att den omvandlas till en instängd och ideologiskt bestämd 

säkerhet. Om så är fallet i något diagnostiskt tvistemål, och sådana har som nämnts förekommit och 

de förekommer än idag, skulle den nya säkerheten fungera som ett skydd mot en svåruthärdlig osä-

kerhet och en vanmakt över att inte kunna erbjuda en effektiv hjälp. 

Frågan är också om nya diagnoser svarar mot verkliga upptäckter, med andra ord om det mänsk-

liga lidande som diagnosen ringar in aldrig tidigare iakttagits trots att det har funnits där. En annan as-

pekt är att det är möjligt att nya diagnoser i hög grad överlappar tidigare diagnoser men av olika, mer 

eller mindre rimliga skäl konkurrerar ut tidigare diagnoser. Ytterligare en annan aspekt, och som jag 

också påtalat, är att om det mänskliga lidandet tar sig nya uttryck som en följd av att levnadsvillkoren 

förändras och att nya vetenskapliga upptäckter ser dagens ljus, då förändras också de diagnostiska 

kategorierna med tiden. Om så är fallet lär nya former av psykiskt lidande framträda och nya diagno-

ser formuleras. Osäkerheten transformeras till säkerhet och får en inramad plats.

Ol ikhet under l ikheten

Låt mig ta mig an en kritisk anmärkning som gäller diagnoser, i synnerhet inom psykopatologin, och 

som är viktig att beakta. Inom varje diagnostisk kategori finns en rad olikheter och variationer som 

behandlaren måste ha med i beräkningen och som det inte alltid är lätt att självklart inkludera i det 

kliniska tänkandet. Dessa handlar om olikheter med avseende på personlighet, begåvning, förmåga 

till sublimering, känslighet, kognitiv intelligens och emotionell intelligens. Dessa variationer och olik-

heter elimineras inte på grund av att två personer hypotetiskt kan få eller i verkligheten har fått sam-

ma diagnos. Diagnosen i sig har inget eller mycket lite att säga om dessa variationer eller olikheter.

Den psykopatologiska kategorin utesluter således inte variationer med avseende på ovan nämnda 

kategorier. Diagnosen säger inget om dessa egenskaper. Men dessa egenskaper har betydelse både 

för möjligheterna att förstå de plågsamma konflikterna och för den lidande att ändra sitt liv, eller ut-

tryckt annorlunda, dessa egenskaper som diagnosen inte direkt omfattar, påverkar om patienten är 

mottaglig för psykoanalytikerns interventioner eller inte. Dessa påverkar också vad patienten kan göra 

av de ord som riktas till honom eller henne. Inom parentes sagt gäller i princip något likartat inom det 

000 Bok 1.indb   180 2017-08-18   08:54

 1027714_Arche_inl

 1027714_Arche_inl



181

somatiska fältet; alla patienter tar inte konstruktivt emot eller förstår läkarens ord beträffande en fast-

ställd diagnos på samma sätt. Inom psykoterapin är detta av än mer avgörande betydelse. 

Diagnosen har således tydliga begränsningar när det gäller att klassificera mänsklig komplexitet. 

Vissa mänskliga egenskaper, såsom förmågan att sakna, känna skuld, längta och sörja, tillhör – inom 

såväl den psykoanalytiska som den humanistiska traditionen – människan som kulturvarelse. De ut-

gör vad som konstituerar henne som en person som kan ta ansvar för sig själv, sin avkomma och kul-

tur. Utifrån det antagandet är människan också dömd till att vara en lidande varelse. En människa bör 

räkna med att erfara besvikelser. Utifrån det just framförda kan man säga att det enligt psykoanaly-

sen inte finns något liv värt beteckningen liv som inte också innebär ett mått av psykiskt lidande. Det 

psykiska lidandet möjliggör någonting för den enskilde. Att leva innebär att förhålla sig till såväl social 

som individuell besvikelse och spänning. Det har funnits en tendens under de senaste decennierna 

att psykiatrisera och diagnosticera det mänskliga lidandet, och det har, om jag får uttrycka mig dras-

tiskt, skett på bekostnad av insikten att psykiskt lidande utgör en del av livet som det inte är rimligt 

och värdigt att diagnosticera. 

Psykiskt l idande i  l ivet

Låt mig i ett försök att konkretisera utgå från följande tre premisser av förhållandevis tidlös karaktär: 

att såväl vi själva som de som vi älskar är dödliga varelser, att det inte går att få några garantier för 

vare sig att vårt kärleksliv skall fortsätta att vara meningsfullt eller att de som vi arbetar med skall 

fortsätta att ha förtroende för vårt arbete. Dessa antaganden pekar ut hur bräckliga och sårbara vi är. 

De centrala händelserna i livet innebär att vi utsätts för belastning och prövas; att få syskon, att börja 

skolan, att göra sexuell debut, att sluta skolan – finna en fortsatt utbildningsväg – och försöka skapa 

ett självständigt liv till viss del oberoende av föräldrarna, att finna eller erövra en plats i samhället, att 

gifta sig och bli förälder, att inta platsen som förälder, att möta svårigheten i att finna en meningsfull 

och kärleksfull samlevnad inom äktenskapet och vara autentisk i förhållande till sig själv och till an-

dra. Likaså är det en prövning att se barnen växa upp medan man själv åldras och ens föräldrar dör, 

att stå ut med hotet från allvarliga sjukdomar, och i värsta fall möta sjukdomens barbariska intrång i 

familjelivet och/eller bland nära vänner, att förstå och acceptera att ens barn utvecklar en egen rela-

tion till världen och människor utanför familjen, att se sina egna barn bli föräldrar och slutligen möta 

det faktum att vi alla skall dö, försvinna bort och lämna plats för andra. Dessa antaganden visar på att 

den sårbara människan kommer att prövas och det är rimligt att förvänta sig känslomässiga och psy-

kologiska reaktioner under ett pågående liv. 

Om jag vänder mig mer till vår egen samtid uppfattar jag påtagligt att det för många av oss är 

en smärtsam utmaning att finna mening i en värld i vilken vi överöses av destruktivitet, kommer-

sialism, våld, ytlighet, föreställningar om pengars allmakt och nonsens. Möjligheten att ingå i en 

samhällsgemenskap vari känslan av solidaritet har en erkänd plats är en utmaning av liknande art. 

Vi skall dessutom leva vårt drama i en situation som kännetecknas av att institutionerna inte sällan 

misslyckas med att väcka, bära upp och skydda våra drömmar. Institutionerna – de politiska ideolo-

gierna, det demokratiska politiska systemet, familjen, folkhemmet, den kyrkliga gemenskapen, natio-

nalstaten, skolan och universitetet – har fått allt svårare att skapa förutsättningar för en dröm om ett 

meningsfullt liv och en föreställning om en livsnödvändig trygghet, i kontrast till den infantiliserade 

trygghet som den politiska retoriken förespeglar oss. Inte heller är det självklart att institutionerna i 

sin nuvarande skepnad utgör en garanti för att det som är sant respekteras, eller att institutionerna 

vägleder oss i de sammanhang där de bör göra det.

Psykiatern och diagnosen 

Resonemanget hittills har nästan uteslutande behandlat diagnosens position inom psykoanalysen. 

Flera av de aspekter jag har berört gäller emellertid inte psykoanalysen specifikt. Vi skall nu vända 

oss till den aktuella diagnosdiskussionen bland psykiatriker.
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Som jag påpekat tidigare definieras diagnoser i en komplex samhällelig kontext. Av visst intresse 

kan vara att helt kort belysa det diagnostiska verktyg som går under beteckningen Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). DSM-I lanserades 1952 och den senaste manualen, 

DSM-5, publicerades 2013. Tillkomsten av dessa manualer kan till viss del illustrera det jag försökt 

visa beträffande diagnosens föränderlighet inom psykoanalysen och även jakten på säkerhet när osä-

kerhet alltjämt råder, vilket är fallet beträffande psykiskt lidande.

I Läkartidningen nr 42 2014 finns två artiklar införda om DSM. Den ena, författad av ST-läkaren Phi-

lip Brenner, behandlar Robert Spitzer (1932-2015) och dennes arbete med och lansering av DSM-III, 

en lansering som skedde 1980. Den andra bygger på en intervju med David Kupfer (f 1941), gjord av 

vetenskapsjournalisten och författaren Miki Agerberg. Kupfer har varit ansvarig för utarbetandet av 

den senaste versionen av DSM.

Brenner väljer att kalla Spitzers insats beträffande DSM-III en kupp. Bakgrunden anser han var att 

de två föregående manualerna varit influerade av den djupa förtroendekris som hade drabbat ameri-

kansk psykiatri i början av 1970-talet. Denna kris hängde enligt Brenner samman med att psykiatrin 

efter andra världskriget hade »blivit allt mer psykoanalytiskt och allt mindre biologiskt inriktad«. Den-

na förskjutning gynnade dem som arbetade på mottagningar och tog emot patienter för psykotera-

pi. Däremot gynnades inte de patienter som »var svårast sjuka« och befann sig på mentalsjukhusen. 

Böcker av Thomas Szasz (1920-2012) och Ronald David Laing (1927-1989) bidrog enligt Brenner till 

att röster höjdes om »huruvida psykiatri över huvud taget skulle tillåtas vara en medicinsk specialitet«. 

Brenner betonar i detta sammanhang att diagnosbegreppet är »centralt i all läkarkonst« och den 

urvattning av diagnosens värde som den psykoanalytiskt influerade psykiatrin bidragit till fick till följd 

att diagnoser tolkades olika av olika psykiatriker. Brenner nämner att det fanns psykoanalytiker som 

kunde ge uttryck åt att diagnosbegreppet var onödigt, vilket enligt honom medförde att förståelsen 

för patienternas problematik reducerades. Båda dessa tendenser bland psykoanalytiker har jag be-

lyst ovan.

Parallellt med det psykoanalytiskt förankrade synsättet inom psykiatrin – Brenner låter det synsät-

tet representeras av det han kallar »det psykoanalytiska etablissemanget« – fanns forskare som var 

mer biologiskt inriktade. Ett fäste var Washington-universitetet i St Louis. Därifrån gjordes redan på 

1960-talet försök att med vetenskapligt giltiga underlag få fram »operationella termer«, med andra ord 

diagnoskriterier, men främst tänkta för vetenskaplig forskning. År 1972 lanserade en grupp forskare 

från St Louis de så kallade Feighner-kriterierna. Av DSM-II:s (1968) 168 diagnoser upptogs endast 

14 av Feighner-kriterierna. Dessa var de enda som Feighner-gruppen fann vetenskapligt försvarbara, 

skriver Brenner.3 

Det är ungefär i detta skede som psykiatern Robert Spitzer träder in på scenen. Inom American 

Psychiatric Association (APA) argumenterade man för en ny version av DSM och Spitzer erbjöd sig 

att vara ordförande för den arbetsgrupp som skulle slutföra denna omarbetning. Brenner nämner att 

Spitzer var »utbildad i psykoanalys« men senare lämnat den för »en mer empirisk syn på psykiatrisk 

diagnos«. Han inspirerades också av vad Feighner-gruppen åstadkommit i fråga om operationella ter-

mer inom psykiatrin. Grundtanken bakom DSM-III är således att följa i Feighner-gruppens fotspår. 

DSM skulle bli en »klinisk hjälpreda«. 

Arbetet under Spitzers ledning ledde till att 265 diagnoser bedömdes som giltiga och ingick i den 

färdiga DSM-III, vilket bör ställas i relation till de 14 diagnoser som Feighner-gruppen presenterat. Det 

här fick »avgörande konsekvenser för psykiatrins framtid«, skriver Brenner. Validitet ersattes med in-

klusivitet och reliabilitet som ledstjärnor för fastställandet av diagnosen.

Spitzers arbete kunde bedrivas utan större protester fram till 1976 då representanter för olika grup-

per bjöds in till en »halvtidskonferens«. Då framträdde för konferensdeltagarna »vidden av vad som 

höll på att hända«. Begrepp som neuros och personlighetsstörning skulle försvinna eller »göras om 

i grunden«. Hela det »psykodynamiska teoribygget skulle negligeras«. Reaktionerna lät inte vänta på 

sig, skriver Brenner, och gör gällande att Spitzer i denna situation arbetade på »med till synes out-

tömlig energi, diplomatiska manövrar och ett visst mått av dubbelspel« för att stå emot angreppen. 

Dessa manövrar lyckades till sist och DSM-III publicerades sedermera 1980, med kriterier för 265 di-

agnoser. Borderline-diagnosen inkluderades bara dagar före deadline, ett av Spitzers »hjärtebarn«, 

skriver Brenner. Bland nya diagnoser fanns »egentlig depression, panikångest, generaliserat ångest-
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syndrom och PTSD«. Brenner skriver att i och med DSM-III hade psykiatrin återbördats till den medi-

cinska världen.

Med tanke på att orden kupp och dubbelspel knyts till Spitzers namn är det inte helt oväsentligt att 

fästa vikt vid, vilket Brenner också gör, att denne så sent som 2001 publicerade en studie som visar 

att »homosexuella kan byta sin sexuella läggning med hjälp av terapi«. Brenner har tidigare i sin artikel 

påpekat att homosexualitet fanns med i DSM-I som en så kallad »sexuell avvikelse«. Spitzer var sedan 

med om att leda APA:s interna arbete beträffande diagnosen homosexualitet, ett arbete som ledde 

till att diagnosen ströks 1972, delvis, antyder Brenner, på grund av protester från 1960-talets gruppe-

ringar för sexuell och medborgerlig frigörelse. Man kan, utifrån Brenners artikel, fråga sig med vilken 

uppriktighet Spitzer 1972 gav sitt stöd för att homosexualitet skulle strykas ur diagnosmanualen?

I den andra artikeln, skriven av Miki Agerberg, riktas blickarna mot vår samtid. Han har träffat  David 

Kupfer, mannen som, enligt artikelrubriken, »bär diagnosbibeln på sina axlar«. Kupfer var på besök i 

Stockholm för att utbilda svenska psykiatrer i hur DSM-5 skall användas, ungefär ett år efter det att 

denna manual hade publicerats.

Agerberg belyser den kritik som hördes mot DSM redan 2006, när Kupfer officiellt inledde arbe-

tet med att revidera den då gällande manualen, DSM-IV (1994). Vi har sett att det i DSM-III fanns 265 

diagnoskriterier. En kritik som tidigt växte fram gällde risken för diagnosinflation. Av Agerbergs arti-

kel framgår att denna kritik på sätt och vis fick ett gensvar redan i DSM-IV, där de 265 diagnostiska 

 kategorierna  blivit 177 stycken. I DSM-5 (2013) är de 162. Kupfer ger beskedet att inom andra medi-

cinska områden ökar antalet diagnoser med ungefär 8 procent per år; de senaste 20 åren har emeller-

tid diagnoserna inom psykiatrin minskat. Trots detta, hävdar Kupfer, »är det psykiatrin som får kriti-

ken«. En annan kritik har gällt risken för att diagnoskriterierna skulle »sänka tröskeln för vad som är 

sjukt, så att prevalensen för psykiatriska sjukdomar och diagnoser skulle öka«. Även denna kritik har 

kommit på skam, enligt Kupfer.

Agerberg gör gällande att Kupfer ville genomföra en »genomgripande förändring« då han påbör-

jade arbetet med DSM-5. En förändring gällde tidigare utgåvors inledande kapitel om störningar hos 

barn och ungdomar. Denna aspekt följdes aldrig upp i de kommande kapitlen. DSM-5 har däremot ett 

utvecklingsperspektiv inlagt i varje kapitel. Nya aspekter är också att kultur- och genusfrågor givits 

större utrymme jämfört med tidigare utgåvor.

Kupfer har även arbetat för att kunna samordna DSM med andra medicinska områden. Han beto-

nar i intervjun att samband finns mellan »psykiatriska och somatiska besvär«. I DSM-5 har det multi-

axiala systemet övergivits, ett system som tog hänsyn till fem olika så kallade axlar utifrån vilka man 

bedömde patientens symptombild. Där hölls somatisk sjukdom på en axel, skild från den kliniska stör-

ningen (exempelvis depression). I DSM-5 sammanförs sjukdomsbilden på samma plan oberoende av 

om den är av somatisk eller psykisk art. Kupfer vill med detta betona att det för somatiker är viktigt 

att »bli medvetna om psykiatriska problem, och omvänt«. Med andra ord hävdar han att psykiatriker 

bör uppmärksamma de statistiskt verifierade samband som finns mellan psykisk sjukdom och soma-

tisk sjukdom. Han gör gällande att denna integrering av skilda medicinska fält skulle kunna mildra den 

stigmatisering som råder beträffande psykisk sjukdom. 

Inte heller lanseringen av DSM-5 i maj 2013 var helt oproblematisk. Det kom en »attack från oväntat 

håll«, nämligen från Thomas Insel (f 1951), vid tidpunkten i fråga chef för National Institute of Mental 

Health (NIMH), och en inflytelserik person inom den amerikanska psykiatrin. Denne hade i sin blogg 

skrivit att med DSM skulle psykiatrin inte lyckas med sitt uppdrag och han ämnade »omorientera vår 

forskning, bort från DSM:s kategorier«. Insel gjorde enligt Agerberg gällande att DSM:s symptomba-

serade kriterier är omoderna, »och att forskningen i stället skall rikta in sig på sjukdomarnas biolo-

giska orsaker«. 

Insels uttalande ledde till en upprörd debatt och några dagar innan DSM-5 skulle offentliggöras 

gjorde han ett gemensamt uttalande »tillsammans med APA:s ordförande«. I det sägs att DSM till-

sammans med International Classification of Diseases (ICD) utgör »den bästa information som idag 

finns tillgänglig för klinisk diagnos av psykiska störningar«. Av någon anledning fann Insel det rimligt 

att ändra ståndpunkt i sista minuten. Av vilken orsak framkommer inte i Agerbergs artikel.

Allmänt kan sägas att dessa två artiklar i Läkartidningen visar att även bland medicinskt skolade 

personer leder synen på psykiatrisk diagnos till affektladdade ordväxlingar, ibland också till affekt-

styrda utageranden. Diagnos gällande psykiskt lidande och/eller psykisk störning tycks, oberoende 
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av om den betraktas ur psykodynamiskt eller medicinskt perspektiv, vara förknippad med osäkerhet 

och motsägelsefulla intressen. 

Et t  a l ternat iv

Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)5 är ett diagnostiskt ramverk som utkom 2006. Det omfattar 

drygt 800 sidor. Manualen är ett resultat av ett samarbete mellan fem olika organisationer, bland an-

nat American Psychoanalytic Association (APA) och Internationella psykoanalytiska föreningen (IPA). 

I den övergripande introduktionen6 framkommer att ambitionen med manualen är att karakterisera en 

individs hela funktionsomfång – »såväl djupet som ytan av emotionella, kognitiva och sociala möns-

ter« (2006:1). PDM uppmärksammar individuella variationer liksom gemensamma drag inom respekti-

ve identifierat diagnostiskt område. Målet med PDM sägs vara att utgöra ett komplement till DSM och 

ICD, de två manualer som under de senaste fyra decennierna använts för att katalogisera symptom 

och via denna katalogisering fastställa diagnoser.

PDM kan sägas vara ett försök att finna en ämnesöverskridande bas för diagnosticering. PDM har 

sina kunskapsfästen inom samtida neurovetenskap och behandlingsresultatsforskning, men sam-

manställningen av manualen tar även stöd i andra empiriska undersökningar. En grundtanke är att 

forskning gällande hjärnans utveckling och hur mentala processer mognar antyder att emotionella, 

sociala och beteendemässiga mönster inbegriper många områden som verkar tillsammans snarare 

än isolerade från varandra. Allmänt sett betonas att den psykoterapeutiska relationens natur, som – 

enligt manualens introduktion  – återspeglar interagerande aspekter av psyke och hjärna, aspekter 

som fungerar tillsammans i ett interpersonellt sammanhang, tydligare förutspår ett resultat än varje 

specifikt behandlingsförhållningssätt i sig. PDM inriktas således mer på att systematiskt beskriva per-

sonlighet samt emotionella och mellanmänskliga mönster än på att fokusera isolerade symptom el-

ler beteenden. Symptom framträder inom ramen för symptommönster och i dessa mönster inbegrips 

skillnader i individers personliga, subjektiva upplevelse av symptom, samt beskrivningar på generell 

nivå av exempelvis reaktionsmönster, känslouttryck, stresstålighet och förmåga att utforma etiska 

värderingar. Studier som presenteras i manualen ger stöd för att detta psykodynamiskt inspirerade 

förhållningssätt har förmågan att lindra symptom och förbättra emotionellt och socialt fungerande.7

Introduktionens författare gör gällande att PDM bidrar med ett alternativ till befintliga diagnostis-

ka system. Utöver att ta hänsyn till symptommönster som beskrivs i befintliga taxonomier (DSM och 

ICD), »möjliggör PDM för kliniker att beskriva och kategorisera personlighetsmönster, besläktade so-

ciala och emotionella förmågor, unika mentala profiler samt den personliga upplevelsen av symptom« 

(2006:2). Ambitionen med PDM är att förbättra behandlingsförfarandet samt att förstå såväl det bio-

logiska som det psykologiska ursprunget till mental hälsa och sjukdom.

Ett förhållningssätt som genomsyrar PDM återspeglas i tanken att mental hälsa omfattar mer än 

endast frånvaron av symptom. Ungefär på samma sätt som att en frisk hjärtfunktion svårligen kan 

definieras bara som frånvaro av bröstsmärtor, måste en frisk själsfunktion motsvara mer än frånva-

ron av observerbara symptom inom psykopatologin. Att vara mentalt frisk inbegriper, i enlighet med 

PDM:s synsätt, hela skalan av mänskliga kognitiva, emotionella och beteendeförmågor. Varje försök 

att beskriva och klassificera svagheter inom området mental hälsa bör därför ta hänsyn till brister be-

träffande skilda mentala förmågor, inklusive sådana som inte nödvändigtvis direkt leder till lidande.

PDM:s tillkomst måste ses som en kommentar till rådande diagnostiska manualer. Explicit kritik av 

dessa förekommer i manualen. Här görs gällande att trots försöken att skapa en övergripande förstå-

else av vad som utgör ett hälsosamt tillstånd har de som arbetar inom psykisk hälso- och sjukvård 

inte lyckats utveckla sina diagnostiska tillvägagångssätt i enlighet med en sådan målsättning. Ten-

densen har under de senaste decennierna snarast varit att, hävdar introduktionens författare, i första 

hand definiera mentala problem med utgångspunkt i observerbara symptom, beteenden och person-

lighetsdrag – ibland under beteckningen »traits« – där den sammantagna personlighetens anpass-

ningsgrad och sätt att fungera endast noteras sekundärt. Detta ses som en svaghet, och författarna 

hävdar att en »hel uppsättning bevis från neurovetenskap och utvecklingsstudier ger stöd åt positio-

nen att mentalt fungerande, oavsett om det är optimalt eller försvagat, är något mycket komplext« 

(2006:3). De anser även att området mental hälsa under de tre senaste decennierna »snävat in sitt 
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perspektiv och mer och mer fokuserat på enkla symptomgrupper« (2006:3). Sådana störningskon-

struktioner som forskare kan enas om hamnar i förgrunden och hela människan i bakgrunden. De ser 

även problem vad gäller försöken att nå god reliabilitet och validitet med hjälp av rådande klassifice-

ringssystem; data påvisar att beträffande flera mentala störningar är varken reliabilitet eller validitet 

så starka som hälso- och sjukvården hade hoppats att de skulle vara (2006:3). Av det skälet, hävdar 

introduktionens författare, kan målsättningen att skapa ett evidensbaserat diagnostiskt system ha bi-

dragit till en tendens att bortse från befintliga bevis, att göra alltför snäva observationer och att under 

processens gång genomdriva kompromisser i relation till målet att klassificera mental hälsa och men-

tala hälsostörningar i enlighet med deras naturligt framträdande mönster. Polemiskt gör de gällande 

att endast en omsorgsfull beskrivning av naturligt uppträdande mönster bör vara vad som vägleder en 

vital forskning kring etiologi, utvecklingsmönster, förebyggande åtgärder och behandling. De ger även 

en vetenskapshistorisk kommentar som säger att vetenskapliga bevis inte sällan börjar med »sunda 

beskrivningar, exempelvis fallhistorier« (2006:3). 

Även kritiken mot DSM och ICD exemplifieras. Författarna till PDM:s övergripande introduktion på-

står att en patient kan uppleva flera symptommönster. Många sådana mönster har länge observerats 

överlappa varandra. I DSM- och ICD-systemen tvingas man på grund av att man använder sig av fix-

erade definitioner och strikta kriterier – exempelvis ställs för vissa diagnoser villkoret att fyra av sex, 

inte tre av sex, punkter på en diagnostisk kontrollista måste vara uppfyllda – att göra en artificiell se-

paration av villkor som ofta är besläktade. Symptom som kan vara etiologiskt, fenomenologiskt eller 

kontextuellt sammanlänkade beskrivs som komorbida omständigheter, med andra ord som om dessa 

åtskilda problem skulle samexistera mer eller mindre slumpmässigt inom en och samma person, un-

gefär så som en bihåleinfektion och en bruten tå kan samexistera. Antaganden kring samsjuklighets-

villkor rättfärdigas sällan med hjälp av tvingande uppgifter som påvisar tydliga genetiska, biokemiska 

och neurofysiologiska distinktioner mellan syndrom. Författarna hävdar att uteslutande diagnoskrite-

rier, sådana som används inom DSM och ICD, inte sällan är godtyckliga kommittébeslut snarare än 

slutsatser dragna från det bästa vetenskapliga underlaget. Denna kritik kan förefalla polemisk; av in-

tresse är då att hålla i minnet att interna vetenskapliga stridigheter inte tillhör ovanligheterna, vilket 

kan tala för att en viss godtycklighet kan smygas in i systematiseringar som får genomgripande kon-

sekvenser för en hel sjukvårdsvärld. 

PDM framställs som vi sett som ett komplement till DSM. Framtagandet av PDM kan sägas åter-

spegla en oro för att yrkesutövare inom det mentala hälso- och sjukvårdsområdet okritiskt och för ti-

digt kan ha anammat metoder från andra vetenskaper i stället för att utveckla empiriska metoder som 

är anpassade till komplexiteten av data inom detta fält. PDM vill anpassa metoderna till fenomenen 

snarare än tvärt om (2006:5), en ambition som måste ses som en kritisk kommentar beträffande hur 

PDM:s försvarare betraktar DSM och ICD.

Samtidigt som PDM försöker anpassa metoderna efter fenomenen avfärdar de på intet sätt DSM 

eller ICD. Tack vare att den rådande terminologin för symptom och grupperingen av dem kommer 

från en lång och intellektuellt seriös tradition används inom PDM samma symptombeskrivningar 

och symptommönster som används i de då rådande taxonomierna, det vill säga DSM-IV och ICD-10. 

Dessa system representerar en värdefull historia av noggrann observation och beskrivning, hävdar 

författarna. I de senaste versionerna av DSM- och ICD-systemen har emellertid enligt dem några av 

de mer subtila egenskaperna hos många grundläggande symptommönster gått förlorade. De finner 

det anmärkningsvärt att det ofta saknas en fullständig beskrivning av patientens inre upplevelse av 

sina symptom, trots det faktum att det vanligen är patientens subjektiva lidande som driver henne el-

ler honom till behandling.

PDM har som ambition att råda bot på denna brist. Utgångspunkten är att alla försök beträffande 

fastställande av sjukdomsbild och föreslagen behandling till någon del tar stöd i patientens återgiv-

ning av sina tankar, känslor och beteenden. »Därför«, skriver de, 

och trots det faktum att de som arbetar inom vården av patienter med mental ohälsa oundvik-

ligen måste handskas med subjektivitetens undflyende värld, kräver vi en utförligare beskriv-

ning av patientens inre liv för att kunna göra rättvisa åt förståelsen av hennes eller hans dis-

tinkta upplevelse. Vi hoppas att vi med utförligare avbildningar skall kunna göra större fram-

steg beträffande förståelsen av naturligt uppträdande mönster. Det snabbt framskridande 
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neurovetenskapsfältet, inklusive genetiska studier, kan bara bli så användbart som vår förstå-

else av de grundläggande mönstren för mental hälsa och patologi tillåter. Vi kan inte förvänta 

oss att våra kolleger inom genetiken skall skilja äpplen från apelsiner åt oss. Om vi inte skiljer 

dem från varandra korrekt kommer vi fortsättningsvis att frustreras i vårt sökande efter under-

liggande biologiska banor och gemensamma upplevelsemässiga etiologier (2006:5).

Det framkommer att PDM:s förespråkare anser att det allmänt sett råder en hälsosam spänning mel-

lan målet att fånga komplexiteten hos kliniska fenomen, så kallad funktionell förståelse, och att ut-

veckla kriterier som tillförlitligt kan avgöras och användas i forskning, så kallad deskriptiv förståelse. 

Det är angeläget att ta sig an denna spänning, hävdar de. Utmaningen ligger i »ett stegvis närmande i 

vilket komplexitet och klinisk användbarhet inverkar på operationella definitioner och ger information 

åt forskning« (2006:6). De avfärdar alltför lättvindigt vunnen tilltro till förenklingar liksom varje favori-

sering av vad som är mätbart över vad som är meningsfullt. Inget av detta tjänar den goda vetenska-

pens sak, hävdar de. 

Den manualstyrda psykoterapeutiska behandlingen kan, om man anammar det synsätt som PDM:s 

introduktion ger uttryck åt, ses som på något sätt förenklad om den inte vare sig försöker nå fram till 

den komplexa människa som upplever symptomen eller ger akt på den terapeutiska relation som ger 

stöd åt behandlingen. I introduktionen till PDM hänvisar författarna till en färsk metaanalys av manual-

styrda behandlingars resultat, där effekten bedömts utifrån på förhand uppsatta mål definierade i ter-

mer av symptom. I denna analys fann man att symptomförbättringen ofta inte varade, och man fann 

heller inget stöd för någon långtidsförändring avseende fundamentala psykologiska förmågor, vilka i 

denna studie inbegrep djupet i och spännvidden hos förhållanden, känslor och anpassningsstrategier 

(2006:6). Slutsatsen blir att vikten av att i det terapeutiska arbetet fokusera på en individs hela om-

fång av känslor och tankar, det vi brukar kalla personliga erfarenheter och upplevelser, inte bör un-

derskattas. 

PDM bygger till viss del explicit på självkritiska reflektioner. Det framkommer att introduktionsför-

fattarna anser att den diagnostiska precisionen och användbarheten i det psykodynamiska tillväga-

gångssättet har äventyrats av åtminstone två problem. Först och främst – fram till helt nyligen, hävdar 

de – har psykoanalytiska redogörelser för mentala processer uttryckts i motstridiga teorier och me-

taforer som ibland har lett till mer osämja och kontrovers än samstämmighet. För det andra har det 

varit svårt att särskilja spekulativa konstruktioner från fenomen som man å ena sidan kan iaktta och å 

andra sidan dra rimliga slutsatser om. Den psykoanalytiska tanketraditionen har enligt introduktionen 

till PDM tenderat att lyfta fram teoretiska konstruktioner vars empiriska underlag inte kvantifierats i 

erforderlig omfattning.

Ett psykodynamiskt baserat system belyser processer som bidrar till emotionellt och socialt fung-

erande. Tidigt i dess historia förekom i de psykodynamiska teorierna spekulationer beträffande etio-

logiska faktorer. I enlighet med motsvarande mönster inom alla andra områden inom medicinen lärde 

sig emellertid kliniker och forskare att etiologin för psykologiska störningar är mer komplex än vad de 

första observationerna antyder och teorin i vissa fall ursprungligen hade föreslagit. Introduktionens 

författare hävdar att psykodynamiska modeller följaktligen har rört sig mot funktionell förståelse av 

psykopatologier, med förhoppningen att sådan förståelse slutligen skall leda till identifieringen av eti-

ologiska mönster. I ljuset av allt detta riktar sig PDM till hela spannet av vad författarna kallar men-

talt fungerande. PDM använder ett multidimensionellt angreppssätt för att såväl beskriva hur inveck-

lat patientens hela fungerande är som att ta sig an den psykoterapeutiska processens komplexitet 

(2006:6). 

Avslutning

Av denna genomgång framgår att diagnosens problematik på den mentala hälsans och den psykiska 

ohälsans område är komplex. Såväl psykoanalysen som psykiatrin tar sig an denna komplexitet. Den 

går att spåra i de skiftningar som framträder när man granskar hur en viss syn på diagnosen får ge-

nomslag, vilket framgår av det ovan framförda. Från den psykiatri som utger sig för att vara evidens-

baserad har under de senaste decennierna lyfts fram att en given diagnos har en exklusivt positiv ef-
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fekt på patienten. Patienten får något att förhålla sig till; livssvårigheterna – det psykiska handikappet 

eller den psykiska funktionsnedsättningen – kan benämnas med tillgång till vetenskaplig och säker 

kunskap. Ställs korrekt diagnos kan man också, som ett viktigt moment i det medicinska paradigmet, 

ge rätt behandling om sådan finns att tillgå.8 Ett liknande synsätt återfinns stundtals också inom psy-

koanalysen. Kan rätt diagnos ställas blir följden att psykoanalytikern kan använda sig av en lämplig 

behandlingsstrategi och rätt psykoanalytisk teknik. Den korrekta diagnosen tänks vara själva förut-

sättningen för att ge relevant och riktig behandling.

Att diagnosen öppnar för lämpligt avvägd behandling är en viktig aspekt. Man skulle kunna påstå 

att den evidensbaserade praktiken vilar på föreställningen om rätt diagnos. Samtidigt uppdagas inte 

sällan komplikationer när det gäller diagnosen som arbetsverktyg. Inom den akademiska psykiatrin 

förefaller diagnosens värde stödjas i hög utsträckning. Inom den psykoanalytiska traditionen kan man, 

som tidigare påpekats, se olika attityder komma till uttryck. En sådan attityd består i att i vissa avse-

enden vara negativt inställd till diagnosen. Man tänker sig inom ramen för denna attityd att diagnosti-

cerandet snarare låser, färgar och binder behandlaren än att det öppnar för att bättre förstå och kor-

rekt behandla. Lyssnandet, ett grundläggande och avgörande moment i den psykoanalytiska behand-

lingen, blir inte fritt utan styrs och begränsas av diagnosen. Vad lyssnaren, det vill säga psykoanaly-

tikern, lyssnar till passerar och silas genom diagnosen. Dessutom finns det en risk för att patienten 

medvetet eller omedvetet bekräftar sin diagnos, och att utbytet mellan behandlare och behandlad blir 

inlåst av såväl diagnosen som det diagnostiska tänkandet. En patient kan också tack vare dagens lät-

tillgängliga teknologi läsa om olika diagnoser och överblicka det psykopatologiska fältet. Därmed kan 

en patient producera symptom för att få dessa att stämma överens med kategoriseringen. Patienten 

har fått en vetenskaplig beteckning på sitt tillstånd, vilket kan leda till att denne försöker uppfylla de 

diagnostiska kriterierna för att den andre – behandlaren – skall höra och se det som stämmer över-

ens med diagnosen. Det mest ofruktbara i fråga om det själsliga lidandet är att två alienerade, en di-

agnostroende behandlare och en patient som kräver och anser sig behöva en diagnos, går in i en alli-

ans. Ingen ny kunskap skapas, utan patient och behandlare för under sådana omständigheter gemen-

samt in patienten i ett rum omgärdat av förutsägbara tolkningar och förväntade råd. Denna risk gäller 

naturligtvis också inom psykiatrin och andra psykoterapeutiska behandlingsmetoder än psykoanaly-

sen, även om den accentueras inom psykoanalysen eftersom dess behandling i stor utsträckning byg-

ger på patientens ord om sig själv, sin historia och sitt psykiska lidande. 

 En påtaglig aspekt beträffande diagnosen är att den söker omvandla osäkerhet till säkerhet. Den-

na omvandling är begriplig; lidandet kan i bästa fall lindras om det definieras, identifieras och diag-

nosticeras. Samtidigt blir säkerhetsbehovet problematiskt när det alltför starkt omfattas av dem som 

lanserar diagnosen. Osäkerheten riskerar att undvikas på osäker grund. Likheten – diagnosen – riske-

rar att dölja olikheten. Den begränsade genomgång som jag lägger fram i denna text antyder att lan-

seringen av psykiatriska diagnoser till viss del har influerats av en tendens att undvika osäkerhet och 

svårigheter med att tillstå att solid kunskap saknas. Med tanke på att psykoanalysen har en del av sitt 

ursprung i det medicinska paradigmet och att den inbegriper en strävan att finna bot på själstillstånd 

förknippade med livshämmande lidande, är inte heller den fri från tendensen att undvika ovissheten 

genom att blunda för de osäkerhetsfaktorer som faktiskt har varit och är för handen. 

Den vetenskapliga världsåskådning som Freud lade grunden till ger inte stöd åt tanken att diagno-

sen och konsekvenserna av den rätta diagnosen är en exakt och odiskutabel kunskap. Denna pessi-

mism kan emellertid vägleda oss fram till ett mer realistiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som 

accepterar att osäkerheten är ett oundvikligt moment vid behandlingen av den psykiskt lidande. Inom 

ramen för denna pessimism är det svårt att ha alltför stora, med andra ord orealistiska, förhoppningar 

knutna till den rätta diagnosen. Det blir inom ramen för denna pessimism samtidigt omöjligt att frigö-

ra sig från ansvaret att försöka finna rationella och vetenskapliga beteckningar på det psykiska lidan-

det. En diagnos på det psykopatologiska området bör vägledas av öppenhet och ett kritiskt tänkande, 

samt av den balanserande övertygelsen att den inte alltid men inte heller sällan har något preliminärt 

över sig. Pessimismen, i sin ambition att se verkligheten sådan den är, kräver att vi har en utforskande 

inställning vid behandlingen av dem som lider av så kallad psykisk ohälsa.

Diagnosticerandet inom psykoanalysen bygger inte på samma form av exakthet som kan hänvisas 

till inom delar av den somatiska vården. Inte heller grundar sig diagnosticerandet inom psykiatrin på 

samma form av exakthet som råder inom delar av den somatiska vården. Den psykopatologiska di-
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agnosen innehåller alltjämt även en mänsklig förhoppning om exakthet, en förhoppning som vilar på 

naturvetenskapliga ideal som överförts från den somatiska vården till ett område där vi hoppas att vi 

vet och kan. Att bota är det inte alltid frågan om. Det är en sanning som i viss utsträckning även gäller 

inom somatisk vård, ty också inom den lyckas man inte alltid bota, vilket redan Hippokrates var med-

veten om.9 Beträffande det psykiska lidandet handlar det snarast om att på ett avgörande sätt söka 

hjälpa den olyckliga, den psykiskt lidande och den så kallade psykiskt sjuka människan till ett så me-

ningsfullt liv som möjligt. I det livet ingår, enligt vad jag tidigare påtalat, ett visst mått av psykiskt li-

dande. Det kan emellertid finnas nödvändiga skäl att försöka lindra det när det visar sig vara ihärdigt 

livshotande, ställer den lidande smärtsamt utanför livet och ett meningsfullt utbyte med den andre.

Psykiatrin har en historia kantad av vetenskapliga konflikter. I vissa perioder har ledande psykiatriker 

lyft fram dess exklusiva naturvetenskapliga tillhörighet, under andra har man poängterat att psykiatrin 

har en fot i en humanvetenskaplig och samhällsvetenskaplig tradition och den andra i den naturve-

tenskapliga.  Psykoanalysen har befunnit sig mellan en tilltro till det naturvetenskapliga idealet och en 

önskan om att befria sig från detta ideal. Denna utsatthet är dess problematiska rikedom. 

1. En första version av artikeln förelåg på tyska redan 1934.

2. Searles artikel från 1959, »On The Effort to Drive the Other Person Crazy«, utgör en demarkationslinje i den psyko
analytiska tanketraditionen.  

3. Bland dessa fanns schizofreni och homosexualitet.

4. Insel lämnade sin post inom NIMH hösten 2015.

5. Manualen är publicerad på engelska. De översättningar som förekommer i denna text är författarens.

6. Denna introduktion signeras inte med namn. Den så kallade PDM Task Force innehåller 36 namn, varibland Peter 
Fonagy, Otto Kernberg, Nancy McWilliams och Daniel Widlöcher ingår. Jag utgår ifrån att introduktionen är förfat
tad i samarbete flera medlemmar emellan.

7. En artikel är skriven av Peter Fonagy. Den heter »EvidenceBased Psychodynamic Psychotherapies« (2006: 765
818).

8. Sambandet mellan diagnos och behandling är inte heller enkelt. Samtidigt bör påpekas att alla diagnoser på det 
medicinska området inte kan erbjudas fungerande behandling. Det finns sjukdomstillstånd där botande behandling 
saknas.

9. En formulering som tillskrivs Hippokrates (460 f.kr.377 f.kr.) lyder »sällan bota, ofta lindra och alltid trösta«. 

Noter
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D e t  a k a d e m i s k a  s e m i n a r i e t s  k ä n s l o h i s t o r i a

Thomas Karlsohn

Universitetshistorisk forskning har av tradition ofta varit deskrip-
tiv och summerande till sin karaktär.1 Även om det sedan ett par 
årtionden skett en gradvis omsvängning är många av de arbeten 
som publiceras fortfarande krönikeartade med tämligen nedto-
nat intresse för kritiska och analytiska perspektiv.2 Somliga är till 
och med explicit monumentbyggande. Sådana framställningar är 
utan tvekan av värde och spelar en viktig identitetsskapande och 
faktasyntetiserande roll. Men sammantaget har deras dominans 
inneburit att det uppstått ett behov av att bedriva universitets-
historia på nya sätt som tidigare inte prövats till fullo. Inte minst 
finns det utrymme för fler studier som rör sig bortom de gäng-
se politiska, vetenskapliga och organisatoriska perspektiv på det 
akademiska livet som hittills dominerat forskningen. Detta be-
hov ter sig för övrigt än större mot bakgrund av den historielös-
het som ofta präglar vår samtids meningsutbyte om universitetets 
uppgift och mål.3 

Framställningen som följer vill bidra till förnyelsen.4 Den är 
koncentrerad kring föreställningar om universitetets pedagogis-
ka praktiker och handlar närmare bestämt om synen på det aka-
demiska seminariet i ett historiskt perspektiv. Litteraturen kring 
temat är relativt begränsad. Exempelvis förekommer denna vi-
tala del av det moderna universitetslivet inte mer än marginellt i 
de relevanta volymerna av det stora referensverket A History of 

the University in Europe.5 Samtidigt är seminarieundervisning-
en i olika varianter sedan länge helt central i många akademiska 
miljöer. Dessutom har universitetets muntliga förmedlingsformer 
blivit föremål för alltmer uppmärksamhet sedan den digitala tek-
niken började slå igenom på allvar i mitten av 1990-talet.6 En 
viktig aspekt av den processen är distansstudiernas nya roll i den 
uppkopplade högskolan.7 Det finns med andra ord flera olika och 
goda anledningar att belysa det akademiska seminariets idéhis-
toria.

En invändning mot mitt upplägg kunde vara att jag borde fo-
kusera den konkreta verkligheten snarare än de abstrakta idéer-
na. Det vore helt enkelt bäst om jag grep mig an de praktiker som 
de facto existerade istället för att hänge mig åt de mer eller min-
dre luftiga utopiska filosofierna och programförklaringarna. Men 
den typen av kritik utgår ofta från antagandet att idéer är helt 
åtskilda från en föregiven verklighet, och vidare från att de inte 
skulle ha någon som helst funktion i relation till denna verklighet. 
När det gäller universitetets historia är det dock lätt att visa hur 
felaktiga sådana uppfattningar är och hur stor betydelse idéer, fö-
reställningar, ideal och normer haft för dess historiska utveckling. 
Det blir inte minst synligt när man skärskådar seminariets idéhis-
toria och när man närstuderar idéernas emotionella laddningar 
och valörer. 

Texten som följer knyter i sin senare del an till det expanderan-
de och mångfacetterade forskningsfält som går under beteckning-
en känslohistoria.8 På det fältet har begreppet emotional commu-

nity – känslogemenskap – ofta använts för att förstå de socialt 
integrerande emotionella krafterna som kan sättas i rörelse inom 
olika typer av institutioner.9 I min framställning använder jag 
det i syfte att belysa de skiftande idéerna om seminariepraktiken 
inom universitetet.10 Att det akademiska seminariet är en förete-
else i vilken olika typer av känslor spelar en framträdande om än 
sällan artikulerad roll har för övrigt påpekats av flera kommen-
tatorer.11 Det är ett gott skäl att anlägga ett känslohistoriskt per-
spektiv på seminariets idéhistoria. För övrigt kan detta perspektiv 
även berika vår tids universitetsdebatt. Både i det tyska och det 
anglosaxiska sammanhanget har det nämligen argumenterats på 
olika sätt för att ett grundläggande problem är att den högre ut-
bildningen idag har förlorat sin emotionella laddning. Universite-
tet har enligt denna kritik förvandlats till en likgiltig verksamhet 
tömd på känslor och begär.12 Bärkraften hos och relevansen av så-
dana argument är i hög grad beroende av hur vi förstår känslor-
nas betydelse i det förflutna.

Mot bakgrund av de nämnda utgångspunkterna har jag valt 
att studera idébildningen under den ursprungliga etableringen av 
forskningsseminariet som vi känner det. Seminariet var nämli-
gen en central del i den omvandling av universitetsväsendet som 
successivt inträder i de tyska länderna under andra halvan av 
1700-talet och som särskilt efter sekelskiftet 1800 får sin främ-
sta symbol i Berlins nya lärosäte, öppnat i oktober 1810. Denna 
utveckling karakteriseras av en omsvängning i sätten att relate-
ra emotionellt till universitetet. En ny sensibilitet med rötterna 
i 1700-talets – i forskningen mycket omskrivna – övergripande 
känslokult vinner insteg i den högre utbildningen och dess idé-
bildning.13 Den universitetshistoriska aspekten av skeendet har 
dock inte uppmärksammats i litteraturen. 

Ett förtydligande kring den fortsatta användningen av termen 
seminarium är på sin plats innan undersökningen tar vid. Ordet 
härstammar från latinet och betyder plantskola eller grogrund för 
sådda frön. Det användes tidigt i relation till olika former av un-
dervisning där det aktiva studentdeltagandet ansågs viktigt, ex-
empelvis för pedagogisk utbildning. Så småningom etablerades 
det regelrätta forskarseminariet där huvuduppgiften blev att söka 
ny kunskap. När jag använder termen avser jag den sistnämnda 
varianten, vilken också – som vi ska se – i sin tur är integrerad 
i universitetet på skilda sätt, till exempel i form av byggnader 
med gemensamma utrymmen och bibliotek. Seminariet i denna 
skepnad är också nära besläktat med andra akademiska praktiker 
som kollokvier, konversatorier och gruppövningar.
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I aktiviteterna vid ett seminarium av den typ jag syftar på är 
alltid medlemmarnas egna konkreta aktivitet central. Det är ock-
så ett sammanhang där överföring av ideal, attityder och normer 
mellan generationerna spelar en viktig roll. Antalet medlemmar i 
ett typiskt seminarium har historiskt sett ofta varit begränsat till 
något tiotal. För att bli fullvärdig medlem har man vanligen fått 
börja som aspirant för att sedan gradvis integreras i verksamhe-
ten och stiga i graderna. Medverkan har omfattat ett par, tre års 
studietid. Deltagarna vid ett typiskt seminarium träffades några 
gånger i veckan för intellektuell samvaro och studier ledda av di-
rektorn. Inte sällan har det historiskt utgått ekonomisk ersättning 
i form av stipendier till dessa deltagare, bland annat avsedda för 
införskaffande av litteratur.

Artikelns fortsättning innehåller till att börja med en längre 
redogörelse för bakgrunden till och framväxten av det moderna 
akademiska seminariet. En skiss av den kontexten är viktig för 
att tydliggöra det nya och specifika med detta seminarium. Där-
efter presenteras en närläsning av ett centralt universitetspolitiskt 
dokument från ursprungsfasen, nämligen Friedrich Daniel Schlei-
ermachers Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deut-

schen Sinn från 1808.14 Den texten sammanfattar som ingen an-
nan i dess samtid föreställningarna om vad ett akademiskt semi-
narium bör vara. Min artikel griper sig an en analys av dess sätt 
att gestalta seminariet som en känslogemenskap.

Seminar iets ursprung

Det akademiska seminariet var från början en tysk innovation. 
Det utvecklades under ett århundrades tid och fick sin moderna 
form först på 1830-talet.15 Ursprungligen hörde det hemma inom 
filologin och antikstudiet för att sedan sprida sig till andra äm-
nen.16 En av bakgrunderna fanns i det collegesystem enligt eng-
elskt mönster som förekom under medeltiden och som framför 
allt i Tyskland råkade in i en förfallsperiod under den tidigmo-
derna epoken. Samtidigt uppstod nya former av akademiska ge-
menskaper och institutioner som i organisatorisk mening beredde 
marken för seminariet.17 En av dessa former var den privata kun-
skapsförmedling som skedde i professorshemmen och som i viss 
mening återspeglade de under medeltiden och inte minst i det eng-
elska sammanhanget rotade idealen om en nära och personlig re-
lation mellan lärare och elev. Denna typ av undervisning kom att 
spela en allt större roll vid nya reformuniversitet som Halle (öpp-
nat 1694) och Göttingen (1737). Ofta var myndigheterna tvek-
samma eller direkt avogt inställda till den eftersom övervakning 
och tillsyn hindrades av hemmets låsta dörrar. 

Vid sidan av undervisningen i professorns bostad var också de 
fristående lärda sällskapen och vetenskapliga sammanslutning-
arna av betydelse i etableringen av seminarier vid universiteten.18 
Det friare utomakademiska kunskapssökandet återverkade även 
på nya idéer om hur universitetets verksamhet borde organise-
ras. En ytterligare bakgrund till etableringen av seminariet var 
för övrigt det katolska införandet av teologiska prästseminarier i 
kölvattnet av det tridentinska kyrkomötet i mitten av 1500-talet. 
Inte minst spelade de jesuitiska utbildningsinstitutionerna en stor 
roll.19 Något århundrade senare tillkom även de protestantiska 
pedagogiska och teologiska utbildningarna med seminarieliknan-
de intima undervisningsformer.20 

De nämnda arrangemangen och praktikerna ska inte ses som 
förstadier i en teleologisk process vilken med inneboende nöd-
vändighet lett fram till dagens sätt att uppfatta och bedriva ve-
tenskapliga seminarier. Snarare utgör de genealogiska förutsätt-
ningar som vid en viss tidpunkt sammanfaller och möjliggör ny-
skapande. Det förhållandet syns tydligt i etableringen av det insti-
tutionella sammanhang som i litteraturen oftast tilldelas huvud-
rollen som en modernitetens murbräcka, nämligen det filologiska 
seminariet i Göttingen. Verksamheten inleddes redan 1738 när 
lärosätet var nyinstiftat men uppmärksammades först när Chris-
tian Gottlob Heyne år 1763 tillträdde lärostolen i retorik.21 Inom 
dess hägn fostrades sedan generationer av akademiker, gymna-
sielärare och statliga byråkrater. Heyne drillade sina lärjungar i 
retorik, texttolkning, vältalighet och egen akademisk skriftpro-
duktion. Över trehundra studenter skrev under årens lopp in sig i 
Göttingen. Seminariet blev så småningom ryktbart över hela Eu-
ropa och det besöktes av många berömda personer. En av dessa 
var Wilhelm von Humboldt, språkvetaren och ämbetsmannen 
som senare – ett årtionde in på 1800-talet – skapade det nya läro-
sätet i Berlin, vår tids symbol för det moderniserade universitetet. 
Heynes betydelse för Humboldt har visserligen varit omdiskute-
rad i forskningen, men klart är att den blivande universitetsinstif-
taren tog intryck av miljön med dess särskilda gemenskapsanda.22 

Länge förblev det filologiska seminariet ett lokalt fenomen. 
Inte förrän på 1770-talet fick det efterföljare på andra håll i de 
tyska länderna. Först på 1810-talet kan man tala om att den aka-
demiska seminarieinstitutionen är definitivt etablerad.23 I den pro-
cessen blev de legala och utbildningspolitiska aspekterna viktiga. 
Heynes seminarium var nämligen inte ett informellt sammanhang 
utan tvärt om en statligt sanktionerad och finansierad verksam-
het. Denna verksamhet var i sin tur en del av ansträngningarna 
med att reformera den högre utbildningen genom införandet av 
praktiska och konkreta övningar där användningen av kunskapen 
var lika betydelsefull som tillgodogörandet. 

En lika central företeelse är att seminariet genom kopplingen 
till den externa makten kom att bilda ett slags parallellinstitution 
innesluten i det befintliga universitet. Det leddes av föreståndare 
som inte utsågs av fakulteterna eller andra kollegiala organ utan 
direkt av den politiska makten. Det åtnjöt därför en mindre grad 
av autonomi än övriga delar av det akademiska systemet, vilket 
för övrigt visade sig i att även medlemmarna under lång tid ut-
sågs av myndigheterna snarare än av föreståndarna. Som en kon-
sekvens av det förhållandet fick de sistnämnda svårt att använda 
sig av den nya inrättningen för att självständigt fostra efterföljare, 
göra karriär och uppnå akademiskt inflytande.

Det nya tar form

Så småningom ändrades förhållandena. Det gradvisa idémässiga 
och organisatoriska skifte som under andra halvan av 1700-talet 
föregick den definitiva etableringen av det moderna forsknings-
universitetet innebar en ökning av autonomin i linje med de vid 
tiden nyformulerade föreställningarna om akademisk frihet och 
oberoende gentemot statsmakterna.24 Även seminariet bytte skep-
nad i den processen. Dess föreståndare blev till exempel ofta iden-
tisk med professorn i det ämne som studerades, och denne profes-
sor fick nu ett långt större inflytande över verksamheten än vad 
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som varit fallet tidigare. Han gavs till exempel makt att inklude-
ra eller utesluta enskilda medlemmar och han hade rätt att själv 
avgöra vilket innehåll som skulle behandlas. Seminariet blev en 
inomakademisk angelägenhet och den politiska makten avhän-
de sig på många håll inflytandet över dess organisering och sam-
mansättning. Verksamheten kom i viss mening att påminna om 
medeltidens collegesystem, även om den aktiva vetenskapen och 
sanningssökandet nu betonades på bekostnad av det kontempla-
tiva livet. 

Ett stilbildande exempel på utvecklingen finner vi i Halle, när-
mare bestämt hos Heynes elev och trätobroder Friedrich August 
Wolf och i hans filologiska seminarium, inrättat 1787. Den pietis-
tiska miljön i Halle och prästutbildningen var visserligen viktiga 
lokala förutsättningar för utvecklingen av seminariet.25 Men efter 
inledande svårigheter lyckades Wolf skapa någonting kvalitativt 
nytt som inte återspeglade någon förlaga, nämligen ett renodlat 
och avskilt forskningsseminarium där verksamheten inriktades 
exklusivt på det filologiska arbetet.26 Den nära relationen mellan 
studenterna och den karismatiske professorn odlades intensivt. 
Wolf dömde ut de allmänbildande, pedagogiska och generellt trä-
nande moment som tidigare hade präglat seminarieundervisning-
en. Istället framhöll han att seminariet gestaltade en vetenskaplig 
praktik i egen rätt. Hans etos som forskare och hans förmåga att 
inspirera sina adepter gjorde honom mycket ryktbar. Wolf blev 
för en tid en av de tyska ländernas allra mest berömda akademis-
ka personer, och den institution han ledde framstod som en orien-
teringspunkt i förnyelsen av den högre utbildningen. 

Wolfs seminarium kom också att spela en stor roll vid skapan-
det av ett nytt lärosäte i den preussiska huvudstaden. Visserligen 
hänvisade den politiskt ansvarige ämbetsmannen Humboldt i för-
bigående till sin ungdoms Göttingen i sina propåer om att få in-
rätta ett nytt lärosäte i Berlin.27 Men det står samtidigt klart att 
han snarare hade Halle och seminariet i Wolfs tappning för ögo-
nen när han organiserade den nya och sedermera ryktbara institu-
tionen. Wolfs seminariemodell utgjorde till och med i en mening 
ett ideal för hur hela universitetets kunskapsalstring skulle gestal-
tas. Det blev till ”det humboldtska forskningsuniversitetets flagg-
skepp”, som en kommentator uttrycker det.28

Humboldt försökte även rekrytera sin förtrogne Wolf till Ber-
lin som delaktig i arbetet med utbildningsreformerna.29 Initiativet 
möjliggjordes av att Wolf stod utan anställning sedan hans hem-
universitet stängts år 1806 i kölvattnet av Napoleonkriget. Och 
filologen från Halle var uppenbarligen en attraktiv akademisk ge-
stalt att involvera i det nya utbildningssystem som var på väg att 
växa fram i den romantiska eran. Han framstod förmodligen som 
en personifiering av de humboldtska vetenskapsidealen uttryckta 
i den berömda formeln om att universitetets arbete bäst bedrivs i 
”ensamhet och frihet”.30 Men trots de gynnsamma förutsättning-
arna fann han sig inte alls tillrätta i det nya sammanhanget.31 Det 
blev snart en annan figur – Wolfs elev August Boeckh – som kom 
att styra över den filologiska verksamheten vid Berlinuniversite-
tet.

Förutom antikvetenskapen instiftades ett flertal andra semina-
rier vid det nya lärosätet.32 Den grundkonception som härstam-
made från Wolf spred sig därför successivt. Ett decennium efter 
Berlinuniversitetets etablering rymde institutionen inte mindre än 
tolv seminarier.33 En central person i utvecklingen var teologen 
Friedrich Daniel Schleiermacher. Han var i flera omgångar dekan 

för den filosofiska fakulteten och öppnade i den egenskapen nya 
seminarier. Senare valdes han även till rektor för lärosätet. Schlei-
ermacher var liksom Wolf verksam i Halle innan han flyttade till 
Berlin. Han kände väl till kollegans miljö.34 

Än viktigare var att Schleiermacher satte ett antal principiella 
tankar på pränt. Wolf hade för sin del varit ointresserad av och 
misstänksam mot pedagogiskt teoretiserande.35 Visserligen förfat-
tade han några kortare arbeten kring den akademiska undervis-
ningen som även inkluderade kommentarer om det akademiska 
seminariet.36 Men Schleiermacher grep sig an en mer sammanhål-
len och preciserad framställning. År 1808 publicerade han nämli-
gen – under det politiska spel som föregick öppnandet av det nya 
lärosätet – en universitetsfilosofisk programskrift som skulle få 
stor betydelse framgent.37 Texten hette Gelegentliche Gedanken 

über Universitäten im deutschen Sinn och var tillkommen när för-
fattaren fortfarande befann sig i Halle. Men den var tydligt kon-
cipierad med sikte på det nya lärosätet i huvudstaden. Flera av 
Schleiermachers samtida gjorde för övrigt samma sak – de skrev 
privata eller offentliga inlagor om universitetet som idé.38 Före-
ställningarna i Gelegentliche Gedanken blev dock särskilt bety-
delsefulla för Wilhelm von Humboldt och hans idéer om det nya 
universitetet.39 De kom också – till skillnad från dem som presen-
terades av exempelvis filosofen Johann Gottlieb Fichte – att över-
ensstämma ganska väl med den institution som sedermera för-
verkligades i form av Alma Mater Berolinensis. Det gällde även 
de idéer om det akademiska seminariet som författaren gav ut-
tryck för. Schleiermachers synsätt kom kort sagt att ”sätta agen-
dan för de efterföljande seminarierna i Preussen”, för att citera en 
röst i litteraturen.40 Man kan med andra ord säga att det är i Ge-

legentliche Gedanken som de grundläggande tankarna kodifieras 
för första gången. 

Känslohistor iskt mel lanspel

Det har sagts att forskningsseminariets uppkomst är en del av 
den skriftliga kulturens slutgiltiga erövring av universitetet.41 I 
viss mening har det påståendet fog för sig eftersom seminariet 
blev centrum för en ny form av skriftproduktion. Samtidigt kan 
man också förstå seminariet som en del i en muntlighetens åter-
komst som präglar många delar av det senare 1700-talets kultur 
och som också gör sig påmind i den högre utbildningen.42 När det 
skrivna ordet slår igenom på bred front i de tyska länderna kring 
sekelskiftet 1800 ökar också den kulturella sensibiliteten för det 
talade ordets betydelse.43 Genomslaget för ett nytt medium ökade 
uppmärksamheten även på andra mediala former. Seminariekul-
turens intima muntlighet spelade därför med all säkerhet en stor 
roll när äldre förmedlingsformer som den textbundna och innan-
till upplästa föreläsningen inte längre betraktades som menings-
fulla i de tryckta böckernas era. 

Att det talade ordet har en speciell relation till människans 
emotionella interioritet – och att hörselns funktionssätt möj-
liggör ett särskilt slags känsloimpregnering – är en gammal in-
sikt som har utvecklats av många forskare. En av dem är Wal-
ter Ong, och i linje med hans insikter har man också lyft fram 
hur viktig den muntliga kommunikationen är som integrerande 
kraft i olika typer av institutionella gemenskaper, till exempel i 
klosterlivet.44 Därför ter det sig relevant att studera just de käns-
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lomässiga aspekterna av en muntlig gemenskap som det akade-
miska seminariet. När vi vill förstå universitetets sätt att fung-
era i det förflutna är det helt enkel en central företeelse att upp-
märksamma.

Ett begrepp som förefaller särskilt lämpligt att använda för att 
frilägga emotionernas historiska betydelse i vårt sammanhang är 
emotional community. Det myntades ursprungligen av medeltids-
forskaren Barbara Rosenwein och syftar på olika former av socia-
la gemenskaper – familjer, församlingar, kloster, skråsammanslut-
ningar och så vidare – som i vissa avseenden kollektivt odlar och 
delar känsloliv och känslohantering.45 Företrädesvis handlar det 
om gemenskaper som konkret ingår i samma livsvärld och står i 
personlig kontakt med varandra, även om de också kan vara så 
kallade textuella gemenskaper som över tid och rum hålls sam-
man av medierande skriftliga uttryck. 

Den som använder emotional community i Rosenweins bety-
delse försöker frilägga de olika system av känslor som präglar så-
dana grupper och som avgränsar och håller dem samman. His-
torikern söker i källorna efter olika direkta uttryck för känslor 
och efter olika sätt att mer distanserat tematisera det emotionella. 
Han eller hon kan också visa på känslomässiga aspekter av mate-
rialet genom att studera exempelvis metaforbruk eller underför-
stådda stämningsmarkörer. Vad som friläggs i en sådan analys är 
inte känslor så som de faktiskt erfarits i historien utan istället re-
presentationer som har betydelse för att frambringa, upprätthålla 
eller bryta ner sociala band mellan människor. Analysen fokuse-
rar intersubjektiva fenomen i högre grad än individuella uttryck 
som bottnar i personliga livshistorier och biografiska omständig-
heter. 

Rosenweins sätt att formulera och använda begreppet emo-

tional community har kritiserats på flera sätt.46 Det innebär till 
exempel en potentiell risk för anakronistiska tolkningar om det 
inte kombineras med en välutvecklad förmåga att genomskåda 
tidsbundna konventioner och normer kring vilka känslor som ut-
trycks och hur det sker. Hennes perspektiv underbetonar också 
de enskilda psykenas inre konflikter – liksom bortträngning, för-
bud och överjagsbildning på kulturell nivå – till förmån för käns-
lornas funktioner inom sociala system. Det förutsätter därtill en 
gränsdragning mellan olika typer av gemenskaper som inte alltid 
är lika klar i empirin som i teorin. 

Sådana brister begränsar utan tvivel möjligheterna att fram-
gångsrikt använda sig av emotional community som analytiskt 
begrepp. Men just för en undersökning av det akademiska semi-
nariet i ett idéhistoriskt perspektiv förefaller det ha uppenbara 
fördelar. Framför allt är inriktningen på överindividuella förete-
elser och på sociala gruppers gränsdragningar mot det utanförlig-
gande produktiv. Denna inriktning möjliggör nämligen väsentliga 
insikter om hur en central del av det moderna universitetets verk-
samhet har uppfattats historiskt. 

Schleiermacher om seminar iet

Gelegentliche Gedanken är en omfattande text som berör en rad 
olika aspekter av universitetet och dess verksamheter. Den inleds 
med en längre utläggning om vetenskapens förhållande till sta-
ten för att sedan närgranska relationerna mellan utbildningssys-
temets och kunskapsalstringens olika delar i form av skolor, uni-

versitet och akademier. Därefter snävas perspektivet in successivt 
mot universitetet och dess inre liv.47 Universitetets övergripande 
mål och innebörd behandlas liksom de enskilda fakulteterna och 
deras inbördes förhållande och tänkta sätt att fungera. Schlei-
ermacher lyfter inte minst fram nödvändigheten av fullständig 
oavhängighet och frihet i det inre arbetet. Inga yttre makter får 
äga rätten att föreskriva undervisningsstoff eller obligatorisk när-
varo. Idealt sett växer universitetets sanna gemenskap fram som 
en otvungen sammanslutning av likar vilka samfällt söker san-
ningen.

Till de fria sammanslutningarna hör enligt Schleiermacher även 
de akademiska seminarierna.48 Dessa utmärks dock av att de näs-
tan alltid är inrättningar vilka instiftas och understöds direkt av 
staten. Därför har de lärare som förestår seminarierna specifika 
förmåner, och de studenter som blir medlemmar får särskilt bi-
stånd. Seminariet påminner således mer om akademiernas sätt 
att fungera och är främst betydelsefullt inom ämnen som stude-
rar konkreta empiriska företeelser snarare än filosofiska principer 
och generella idéer. Seminariet ”hänger samman med de discipli-
ner som i första hand ägnar sig åt det enskilda, och det utgör en 
samvaro mellan lärare och student inom vilken den sistnämnde 
redan framträder som producerande samtidigt som läraren inte 
förmedlar omedelbart utan leder, understödjer och bedömer pro-
duktionen”.49 I seminariet är lärjungen med andra ord skapande 
på samma sätt som läraren, och den senare har främst till uppgift 
att stödja det vetenskapliga arbetet och övervaka resultatet. En-
ligt Schleiermacher finns det dock ingenting som säger att denna 
form av lärande skulle vara mer fruktbärande än den akademiska 
föreläsningen. Vid ett välfungerande lärosäte är det ändamålsen-
liga lärandet verksamt överallt och kommer alla till del, inte en-
dast den lilla utvalda skara som ingår i en seminariegemenskap: 
”Ty det direkta lärandet vid universitetet har alla rätt till medan 
seminarierna i enlighet med sin natur endast utgör en specifik ut-
växt ur helheten.”50

Schleiermacher ser också en kontinuitet mellan föreläsningen 
och seminariet. Förbindelsen mellan dem består av de så kallade 
konversatorierna, det vill säga av de fast reglerade samtals- och 
frågestunder som hålls i anslutning till det muntliga föredraget. 
Vid dessa tillfällen kan läraren genom den öppna dialogen bli var-
se studentens engagemang och därför kan de också betraktas som 
ett slags kärna i eller grundmodell för den ordinarie seminarie-
praktiken. Redan på detta förstadium till seminariet blir det tyd-
ligt vilka personer som har de nödvändiga förutsättningarna, per-
soner hos vilka ”vetenskapens anda verkar på allvar”.51 De seri-
ösa kunskapssökarna kan därför i utbytet erfara ett behov av att 
fördjupa gemenskapen med läraren, och denne kan i sin tur knyta 
studenterna närmare sig själv och alltmer påta sig uppgiften att 
leda deras arbete. Därför bör också varje professor ha möjlighe-
ten att skapa sitt eget sammanhang – ja ”var och en måste” enligt 
Schleiermacher ”bilda sitt eget seminarium”.52 

Om staten tar på sig uppgiften att initiera sådana verksamhe-
ter ställer den sig i vägen för en naturligt framvuxen gemenskap. 
Statsmakterna utser nämligen externt seminarieföreståndare på 
livstid, och därför överlåts ledarskapet inte sällan på fel personer 
vilka ibland dessutom innehar sitt ämbete långt efter att de slutat 
utöva dragningskraft på de unga. Olämpliga individer ges mono-
pol medan andra och mer lämpade berövas tillfället att ”fullbor-
da relationen till ungdomen och använda sig av denna relation i 
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hela dess vidd”.53 Dessutom ger staten genom sitt sätt att på för-
hand fördela resurser och belöningar studenter uppmuntran re-
dan innan de presterat något av värde. Därmed riskerar inbland-
ningen att korrumpera systemet, och sådana seminarier har där-
för inget existensberättigande enligt Schleiermacher. Istället bör 
statsmakterna anslå medel till helheten vilka först i nästa steg för-
delas internt. Då kan de lärare som bedriver äkta vetenskapligt 
arbete och som förmår inspirera sina adepter få det spelrum de 
behöver. Endast om det helt saknas professorer som fritt känner 
sig kallade till seminariegemenskap med lärjungarna bör univer-
sitetsledning och stat träda in och fördela resurserna. En sådan si-
tuation beskriver Schleiermacher som ”sorglig”, och så snart den 
förändrats till det bättre måste monopolet upplösas på nytt me-
nar han.54 Så ser sammanfattningsvis Schleiermachers föreställ-
ningar om det akademiska seminariet ut. 

Det akademiska seminar iet  som känslogemenskap

Hur kan man känslohistoriskt tolka innebörden av dessa före-
ställningar? Vilken form av känslogemenskap går att avläsa i 
framställningen? Låt oss börja med förstoringsglas nära texten. 
Den logik som organiserar hela resonemanget om seminariet i 
Gelegentliche Gedanken utvecklas via en serie undervisningsprak-
tiker vilka beskrivs var för sig samtidigt som de förbinds med var-
andra. Schleiermacher tar som vi sett sin utgångspunkt i den fria 
föreläsningen, vilken tidigare i boken framställts som det refor-
merade universitetets viktigaste undervisningsform.55 Nästa länk 
är konversatorierna där läraren och studenten möts ansikte mot 
ansikte och kan inleda en dialog som inte endast är tyst och out-
talad (vilket är fallet i föreläsningen). Från denna instans löper så 
linjen vidare till det regelrätta seminariet där närheten mellan de 
inblandade ökar än mer.

I kedjans samtliga led tilldelas känslor – både implicita och 
explicita – centrala roller. Under föreläsningen så som Schleier-
macher diskuterat den tidigare i texten igångsätts det första begä-
ret genom att den nybakade studenten berörs av lärarens utstrål-
ning och väcks ur sin slummer.56 Det sker inte genom att läraren 
mekaniskt förmedlar en given kunskap, utan genom att han kon-
kret låter insikterna uppstå inför studenterna. En sådan gestalt-
ning måste vara levande och åskådlig samt vittna om egen emo-
tionell begeistring hos den förmedlande. Iscensättningen får inte 
reduceras till ett falskt sken eller en tom form, och en dålig lärare 
är ofta oförmögen att engagera sig emotionellt i ungdomen och 
att uträtta något för den.57

Intressant nog kräver för övrigt en framgångsrik föreläsning 
också känslomässiga restriktioner i form av nykter klarhet och 
balans.58 Läraren får inte – så kan man tolka Schleiermachers ar-
gument – övermannas av sin egen begeistring och därigenom för-
lora sin pedagogiska förmåga. Den emotionella kraft som sätts 
i rörelse under gynnsamma förhållanden kommer däremot att 
genomsyra hela institutionen och är förutsättning för en över-
allt närvarande vetenskaplig gemenskap. I denna mening är uni-
versitetet som helhet betraktat en känslogemenskap för Schleier-
macher. Det bildar ett kollektiv som definieras av och hålls sam-
man av emotionella energier vilka först förverkligas i föreläsning-
en: ”Om nu hela universitetet består av ett sådant vetenskapligt 
samliv så är föreläsningarna ändå dess främsta helgedom.”59

Efter att katederundervisningen tänt den initiala emotionella 
gnistan hos studenterna förstärks engagemanget vid konversato-
rierna och andra liknande aktiviteter där lärare och student möts 
personligen och bildar delar av en och samma muntliga och käns-
lomättade dialog. Här sker vad som skulle kunna benämnas ett 
fenomenologiskt skifte i vilket studenten inte längre enbart erfar 
det levandegjorda kunskapsstoffet reflekterat i sitt inre utan där 
han också formas till en aktiv deltagare och bidragsgivare. Han 
inlemmas nu i ett utbyte där förhållandet till läraren blir allt in-
timare och relationen alltmer förtrolig ända in i det rena privat-
umgänget.60 Denna attraktion uppstår som förmedlad via lära-
rens maieutiska ingripande men växer sedan – åtminstone idealt 
sett – spontant och ömsesidigt. Det spontana momentets betydel-
se visar sig inte minst, tycks Schleiermacher mena, i att urvalet en-
dast är ett slags passiv reaktion hos läraren inför det fördjupade 
engagemang och vetenskapliga allvar som redan funnit sin jord-
mån hos vissa enskilda studenter.

När attraktionen sedan fått en fastare form bör den via semi-
nariet inlemmas i universitetets konkreta organisatoriska struktur 
för att på så sätt realisera sin vetenskapligt produktiva potential. 
Det är också därför den principiella möjligheten att instifta ett se-
minarium måste tillkomma varje professor. När den fritt bildade 
och otvungna känslogemenskapen uppstått måste det helt enkelt 
enligt Schleiermacher vara möjligt för de enskilda disciplinerna 
och deras företrädare att institutionellt ta vara på och perma-
nenta dess kraftutveckling. Det sker då i ett avskilt sammanhang 
som är litet och begränsat nog för att den mellanmänskliga dialo-
gen och gemenskapen ska kunna odlas mellan enskilda individer.

I själva stegen mellan de olika nivåerna i universitetets peda-
gogiska system sker alltså ett slags emotionell intensifiering där 
den högsta och mest laddade punkten är det regelrätta semina-
riet. Det sammanhanget är så centralt i känslomässigt hänseende 
att det i Schleiermachers text framträder som en veritabel sinne-
bild för hela den moderna vetenskapens sanningssökande gemen-
skap. Men frågan är då varför Schleiermacher istället framhål-
ler föreläsningen som den viktigaste undervisningsformen. Borde 
han inte enligt sitt eget tänkesätt snarare ha givit seminariet den 
rangen? Förklaringen står att söka i en bisats som redan refere-
rats ovan och som säger att det fruktbärande direkta lärandet till-
kommer alla vid universitetet och inte endast de få utvalda som 
ges tillträde till ett seminarium. Att det förhåller sig så i Schleier-
machers text beror i sin tur på att författaren verkade i en spe-
cifik debattkontext. I den kontexten valde han som ingen av de 
övriga deltagarna i meningsutbytet av legitimeringsskäl att trycka 
på universitetets samhällstillvända, förmedlande och utbildande 
uppgifter.61 Men trots denna prioritering framstår ändå semina-
riet i sin avskildhet, dialogicitet och exklusivitet som den främ-
sta sinnebilden för den akademiska känslogemenskapen. Det är 
där som de emotionella banden mellan deltagarna är som star-
kast, och det är där som de nya vetenskapliga idealen kan levas 
ut till fullo.

Innan vi zoomar ut och sätter in Schleiermachers text i ett stör-
re sammanhang är det ytterligare en detalj som måste lyftas fram. 
I passagerna om seminariet finns hela tiden ett hot närvarande, 
nämligen staten och den externa makten. Man kan faktiskt säga 
att själva grundmotsättningen som organiserar hela resonemang-
et om seminariet i Gelegentliche Gedanken rör relationen mellan 
staten och det vetenskapliga livets företrädare. Schleiermacher 
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beskriver som vi sett den politiska och administrativa interventio-
nen i genomgående negativa ordalag. Staten bör endast tilldelas 
en indirekt roll och den kan förutom i undantagsfall eller av en 
slumpartad lyckträff i utnämningspolitiken tillföra den känslo-
mässiga glöd som krävs för att arrangemanget ska fungera. Sna-
rare framstår staten som ett påtagligt hinder för de för universi-
tetslivet avgörande känslomässiga attraktioner som uppstår mel-
lan människor i gemenskapen. Det är staten som enligt Schlei-
ermacher delar ut belöningar och olika stöd utan att förstå hur 
dessa korrumperar människors känsloliv och riktar om begären 
så att de inte längre gynnar vetenskapen och det gemensamma 
arbetet. Med andra ord verkar staten förstörande – så kan man 
tolka texten – på den fria och organiskt framvuxna känslogemen-
skapen så snart den förhåller sig aktivt till universitetet. Den äkta 
och vetenskapligt fruktbärande samvaron utvecklas i frihet bort-
om statens räckvidd.

Schleiermachers vision om det ideala seminariet genomsyras 
alltså av känslor. Men vilka känslor rör det sig då om? Jag har 
hittills använt ord som begär, attraktion, engagemang och ge-
menskap. Men det emotionella grundregistret i skildringen av se-
minariet och av hela universitetet kan också betecknas med två 
andra begrepp som förekommer i texten på ett antal andra stäl-
len, bland annat omedelbart efter diskussionen om seminariet. 
Det gäller då begreppsparet ”lust” och ”kärlek”.62 Dessa känslor 
uppkommer och växer i Schleiermachers universitetsvision både 
mellan lärare och studenter och i relation till sanningssökandet. 
De utgör på flera olika sätt en integrerande emotionell kraft som 
sätts i arbete mot likgiltighet, cynism och nyttotänkande.

Om vi rör oss bort från Gelegentliche Gedanken och ut i en 
vidare kontext ser vi att textens innehåll har motsvarigheter i 
många andra sammanhang. Temat om kärleken till sanningssö-
kandet finns för det första tidigt närvarande i den västerländska 
idéhistorien. Antikens filomat (lärdomsälskaren) och filosof (vis-
hetsälskaren) har en uppenbar förbindelse med senare tiders fö-
reställningar. Spinozas begrepp om den intellektuella kärleken till 
Gud (amor dei intellectualis) – för att bara nämna ett ytterligare 
bland många möjliga exempel – ingår också i denna tradition. 
Men framför allt är Schleiermacher en del av ett mönster som 
förenar en rad av de universitetspolitiska programtexterna i hans 
samtid. Ett idémässigt mycket näraliggande exempel finner vi i 
Friedrich Schillers nästan 20 år tidigare installationsföreläsning 
som historieprofessor i Jena år 1789. Där utpekades det emotio-
nella engagemanget och kärleken till studierna som avgörande 
och universitetets ideala samvaro betecknades som en ”innerlig 
gemenskap”.63 Humboldt formulerade också tankar kring temat i 
den berömda programtexten för universitetet i Berlin när han un-
derströk entusiasmens och gemenskapens betydelse.64 Dessa tan-
kar motsvarades för övrigt av de attitydförändringar i studentkol-
lektiven vid många lärosäten som forskningen pekat på.65 Univer-
sitetsstudierna kom nu i högre utsträckning än förut att ses som 
en allvarlig angelägenhet och som ett arbete vilket kräver försa-
kelse och hängivenhet.

Det finns alltså en lång tradition av att understryka kärleks-
känslans betydelse för kunskapsbildningen. Men viktigare är att 
den samtid i vilken Schleiermacher och hans universitetspolitis-
ka vapendragare verkade utmärktes av en mångomskriven sen-
sibilisering och en affective turn.66 I det skiftet fick inte minst 
kärlekskänslan en mycket mer framträdande roll i kulturen än 
den tidigare haft. Inom forskningen har man talat om att kär-
leken under 1700-talets andra hälft blev till ett centralt ”kultu-
rellt subsystem”.67 Det innebar att denna känsla fick en framträ-
dande roll som tolkningsraster och utgångspunkt för människors 
handlande. Den nya erfarenheten av söndrande modernitet som 
grep omkring sig mot slutet av 1700-talet sammanhängde med 
en försvagning av de traditionella sammanhållande banden mel-
lan människor.68 Förstärkta emotionella ideal och praktiker kom 
därför att spela nya roller som ett slags konstanter i en föränder-
lig värld och som en ersättning för mellanmänskligt medierande 
traditionella institutioner som kyrkan. Det är åtminstone en av 
förklaringarna till att kärlekskänslan ryckte fram som ett nytt 
kulturellt subsystem.

Det är inte svårt att se hur Schleiermachers föreställningar om 
en seminariets känslogemenskap passar in i detta breda kultu-
rella mönster. I viss mening framstår gemenskapen som en för-
samlingsliknande sammanslutning präglad av en religiöst fär-
gad samvaro. Med tanke på författarens hemvist inom teolo-
gin är den tolkningen inte långsökt, men samtidigt är han som 
vi sett på denna punkt del av ett allmänt mönster som går igen 
långt utanför de enskilda ämnesområdena. Gelegentliche Ge-

danken och dess föreställningar om seminariet tycks i sin vil-
ja att grundlägga en spontan mellanmänsklig gemenskap djupt 
präglad av den begynnande modernitetens söndrande kraft. För-
fattarens sätt att beskriva gemenskapen visar dessutom att den 
är tänkt att fungera som ett slags gränssättare gentemot omvärl-
den i form av den politiska makten och den själlösa nyttan. Man 
skulle därför mycket väl kunna tala om seminariets känsloge-
menskap som en form av boundary-work bedrivet med emotio-
nella medel.69

Den vision av en seminariets känslogemenskap som Schleier-
macher målar upp har naturligtvis aldrig haft någon fullt ut rea-
liserad motsvarighet i den vanligen långt mer prosaiska akade-
miska vardagsverkligheten. Och det tyska universitetssystemet ut-
vecklades snart till ett av de mest hierarkiska och samtidigt mest 
framgångsrika systemen i historien. Den mellanmänskliga gemen-
skapen och den mot sanningssökandet riktade kärleken påverka-
des dessutom redan från början av krafter som verkade i motsatt 
riktning. Dessa krafter bestod av många gånger legitima exter-
na krav på samhällsnytta, relevans och yrkesmässig användbar-
het, av andra emotionella företeelser i det akademiska livet som 
till exempel konkurrens, aggression och avund. Samtidigt lever 
drömmen kvar även i vår egen tid. Det goda seminariet som en 
känslogemenskap där den enskilde både kan gå upp i kollektivet 
och finna sin egen väg till kreativt självförverkligande är fortfa-
rande en orienterande akademisk utopi.
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