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Abstract 

This thesis on working life education aims to contribute knowledge about the 

conditions for shared learning processes when new knowledge is developed 

in a tradition-laden context. The study is about a group of psychoanalysts 

who are developing a new treatment method, “infant psychoanalysis”, for 

working with infants and their parents. It deals with professionals in private 

practice, where the activities are of such a nature that the professionals in-

volved are unable to see one another in action, an aspect which previous 

studies have found to be of significance for collective learning.  

The thesis examines the conditions for learning processes from a con-

structivist and action theory point of departure. In addition, there is a prem-

ise that the context in which the learning takes place is central to the learning 

processes that arise. This is a case study, and the empirical material has been 

gathered over the period 2006 to 2012. It consists primarily of 17 transcribed 

qualitative interviews with psychoanalysts specializing in infant psychoanal-

ysis, all belonging to the same group. 

Strong traditions are passed down in the psychoanalytical environment 

via a long and formative education. In the work to develop a method of 

working with infants there is a tension between tradition and recreation 

which affects shared learning processes. The group undergoes four phases, 

each with differences in the conditions for learning. The individual experi-

ences of working clinically with the method are at times dissonant with ini-

tial preconceptions of what the method should entail. In the shared context, 

the views of different aspects of the method are successively discussed and 

changed: how to focus in clinical practice, what the frequency of the treat-

ment should be and what approach to take to an advisory role.  

“Primary arena” and “secondary arena” are proposed as concepts to un-

derstand the relationship between the clinical practice (primary arena) and 

the seminar arena (secondary arena). The method has different meaning and 

significance in the primary and secondary arenas, which causes dilemmas 

that must be attended to and that triggers learning processes. Collective 

learning processes enable the development of the method and ways of work-

ing. 

 

Keywords: Shared learning processes, clinical practice, collective learning, 

professional, psychoanalysis, seminar activities, conditions for learning 
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Förord 

Det är många jag vill tacka. För det första har jag haft fyra handledare, som 

alla lagt ner mycket tid, energi och engagemang för att handleda mig. Gun-

nar Karlsson, tack för att du trodde på mig alla de gånger jag själv tvivlade 

och för alla de värdefulla synpunkter du gav mig. Gunnar Carlberg, tack för 

ditt kunniga stöd, och kommentaren att jag ska komma ihåg att jag inte är 

psykoanalytiker som fick mig att tänka till och småningom ändra inriktning 

på hela mitt arbete. Britta Högberg, tack för ditt stöd som betytt så mycket 

för avhandlingens framväxt. Och till sist, Marianne Döös, som med ett posi-

tivt driv och professionalitet lyckades få mig att till slut, trots allt, bli klar. 

Det har varit väldigt roligt att få arbeta med dig, tack för att du gav mig 

chansen! 

 Tack till mina läsare Ulf Janson och Jon Ohlsson som med era insiktsfulla 

och kloka kommentarer hjälpt mig se mitt material och komma vidare. Tack 

också till Sharon Todd som i ett relativt tidigt skede läste och gav viktiga 

synpunkter. Stort tack också till Christina Edelbring, som tålmodigt svarat på 

alla frågor, stora som små, och hjälpt till med såväl tankar kring pärmbild 

som en massa andra avhandlingsrelaterade saker. Och Lena Vangelius, stort 

tack för din lösningsinriktade hjälp när jag haft alla mina datorproblem! Och 

tack till Eva Olsson som alltid finns på plats och hjälper till med det mesta! 

Det har varit många flyttar… 

 Alla personer som ställt upp och gett mig av er tid och tillträde till ert 

arbete, utan er hade denna avhandling inte varit möjlig att genomföra. Med 

ett rikt och nyanserat språk har ni beskrivit er verklighet för mig, tack för det 

förtroende ni gett mig. Jag vill också tacka Björn Salomonsson, som bjudit 

in mig till seminarier och studieresor, och varit till stor hjälp i flera frågor. 

Bertil Wennborgs stiftelse vill jag tacka för ekonomiskt understöd i två 

omgångar. Utan stiftelsens stöd hade det varit svårt att lyckas slutföra arbe-

tet, stort tack! 

Tack till mina fantastiska doktorandkolleger, som med åren hunnit bli 

ganska många. Metodgruppen (utökade) – tack för trevliga och hoppingi-

vande (ibland tvärtom) ölkvällar. Alla rumskamrater jag haft under åren - 

utan er undrar jag vart avhandlingen (och jag) tagit vägen. Mat-och-prat-

gruppen, på slutet hann jag inte vara med, men jag hoppas vi fortsätter träf-

fas! Tack till alla er som jag träffat i pauserna, lunch- och fikasällskap, 

ibland har ni fått ta mer än man kan kräva av lunchsällskap. Men skrivandets 

ensamhet har sina följder för en social individ, då är de sociala pauserna 
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räddningen. Stort tack till Margareta Aspán och Ulrika Bennerstedt för ge-

nomläsning av avhandlingstext och till Jorun Bergström för korrekturläsning 

och lång vänskap. Tack till Caroline Gustavsson för hoppingivande samtal 

och en inspirerande resa, den gör vi om!   

Tack (ingen nämnd) för det försynta påpekandet att jag kanske har en ro-

lig sida också bakom all stress, jag uppskattar dessa raka kommentarer som 

fått mig att inse att jag ibland tagit avhandlingen på lite för stort allvar. Man 

kan ha roligt också, samtidigt. Att skriva avhandling har varit ett bisarrt nöje, 

och en pärs. Nu börjar livet. Eller? 

Tack alla vänner som varit ett så stort stöd under denna ganska långa och 

(i ärlighetens namn) stundom påfrestande period. Maria Kjell och Ditte 

Rigardt, tack för alla promenader och samtal som betytt så mycket för mig.  

Och slutligen: ett kärleksfullt och innerligt tack till hela min familj, för att 

ni stått ut och trott på mig och framför allt för ni hållit mig på jorden och 

hindrat mig från att tro att avhandlingen är allt. Tack Hedvig, för all hjälp. 

Tack mamma, för allt stöd under hela processens gång. Och tack Niclas, jag 

älskar dig. 

 

Ida Bertell 

Stockholm, september 2013 
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Introduktion 

Det här är en avhandling i pedagogik, med en inriktning mot arbetslivspeda-

gogik, och avhandlingen bidrar med kunskap om villkor för gemensamt lä-

rande i en traditionstung kontext. Avhandlingen handlar om det lärande som 

sker då en grupp professionella, frivilligt sammanslutna aktörer tillsammans 

utvecklar en nydanande behandlingsmetod. Enskilda erfarenheter görs i pri-

vat, sluten behandlingspraktik, där verksamhetens art hindrar aktörerna från 

att se varandra i handling, men verbaliseras och reflekteras över i ett kollek-

tivt sammanhang. Denna studie är ett exempel på hur lärande i en profess-

ionell miljö och utvecklandet av ny kunskap kan gå till. 

Lärande handlar alltid om något, det har ett innehåll. I denna avhandling 

studeras en grupp psykoanalytiker som utvecklar en behandlingsmetod för 

att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. Syftet med behandlingen är att 

skapa trygghet och tillit i relationen mellan förälder och barn, i praktiken är 

det dock oftast mammor som kommer. I avhandlingen kommer metoden att 

kallas spädbarnsanalys, trots att de psykoanalytiker som idag arbetar med 

metoden föredrar benämningen psykoanalys med spädbarn och föräldrar. Jag 

väljer den kortare varianten spädbarnsanalys för att det är smidigare, men 

också för att metoden kallas så när man talar om den, samt benämndes så av 

grundaren Johan Norman. 

Lärande kan förstås och problematiseras på många sätt, men att studera 

gemensamt lärande i en kontext där enskilda och gemensamma handlingar 

sker tydlig separerat från varandra kan, menar jag, lära oss något om gemen-

samt lärande. Med traditionstung hänvisar jag till de starka traditioner som 

förs vidare inom den psykoanalytiska miljön genom en lång och formande 

utbildning. Reeder (2009) beskriver hur psykoanalysens professionella etos, 

eller värderingsgrund, traderas i utbildningen till att bli psykoanalytiker och 

”vilar på en metod som utvecklats i mer än 100 år för att hjälpa människor 

med livsproblem” (Reeder 2009, s 83). Detta lägger grunden till det sociala 

meningssammanhang som den psykoanalytiska miljön innebär och utgör en 

viktig aspekt av vad jag menar med kontext. Att arbeta med spädbarn är 

ovanligt i ett psykoanalytiskt sammanhang, och det uppstår en spänning 

mellan det traditionella och det nya som får betydelse för gemensamma lär-

processer. 

Med villkor menar jag mellanmänskliga handlingar och aktiviteter som 

får en inverkan på lärprocesser, inte ramfaktorer som måste existera för att 

lärande ska ske.  

 15 

Introduktion 

Det här är en avhandling i pedagogik, med en inriktning mot arbetslivspeda-

gogik, och avhandlingen bidrar med kunskap om villkor för gemensamt lä-

rande i en traditionstung kontext. Avhandlingen handlar om det lärande som 

sker då en grupp professionella, frivilligt sammanslutna aktörer tillsammans 

utvecklar en nydanande behandlingsmetod. Enskilda erfarenheter görs i pri-

vat, sluten behandlingspraktik, där verksamhetens art hindrar aktörerna från 

att se varandra i handling, men verbaliseras och reflekteras över i ett kollek-

tivt sammanhang. Denna studie är ett exempel på hur lärande i en profess-

ionell miljö och utvecklandet av ny kunskap kan gå till. 

Lärande handlar alltid om något, det har ett innehåll. I denna avhandling 

studeras en grupp psykoanalytiker som utvecklar en behandlingsmetod för 

att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. Syftet med behandlingen är att 

skapa trygghet och tillit i relationen mellan förälder och barn, i praktiken är 

det dock oftast mammor som kommer. I avhandlingen kommer metoden att 

kallas spädbarnsanalys, trots att de psykoanalytiker som idag arbetar med 

metoden föredrar benämningen psykoanalys med spädbarn och föräldrar. Jag 

väljer den kortare varianten spädbarnsanalys för att det är smidigare, men 

också för att metoden kallas så när man talar om den, samt benämndes så av 

grundaren Johan Norman. 

Lärande kan förstås och problematiseras på många sätt, men att studera 

gemensamt lärande i en kontext där enskilda och gemensamma handlingar 

sker tydlig separerat från varandra kan, menar jag, lära oss något om gemen-

samt lärande. Med traditionstung hänvisar jag till de starka traditioner som 

förs vidare inom den psykoanalytiska miljön genom en lång och formande 

utbildning. Reeder (2009) beskriver hur psykoanalysens professionella etos, 

eller värderingsgrund, traderas i utbildningen till att bli psykoanalytiker och 

”vilar på en metod som utvecklats i mer än 100 år för att hjälpa människor 

med livsproblem” (Reeder 2009, s 83). Detta lägger grunden till det sociala 

meningssammanhang som den psykoanalytiska miljön innebär och utgör en 

viktig aspekt av vad jag menar med kontext. Att arbeta med spädbarn är 

ovanligt i ett psykoanalytiskt sammanhang, och det uppstår en spänning 

mellan det traditionella och det nya som får betydelse för gemensamma lär-

processer. 

Med villkor menar jag mellanmänskliga handlingar och aktiviteter som 

får en inverkan på lärprocesser, inte ramfaktorer som måste existera för att 

lärande ska ske.  



 16 

Varför psykoanalys? 

I början av 2000-talet fick jag i min hand en text skriven av Johan Norman. 

Texten handlade om psykoanalys med ett spädbarn och hette ”Att tala med 

spädbarn – att använda ord i psykoanalytiskt arbete med små barn som ännu 

inte kan tala” (Norman 1996). Spädbarnsanalys skulle enligt texten handla 

om att barnet är i fokus. Termen spädbarn hänvisar i detta sammanhang till 

barn som är upp till två år. Min nyfikenhet och en mängd frågor väcktes. Hur 

kom man på att bedriva psykoanalys med spädbarn? Själva ordet spädbarns-

analys låter som en paradox. Speciellt intressant med tanke på att psykoana-

lys historiskt har kallats talkur, medan t.ex. Winnicott (1960) poängterade att 

spädbarn (infant) per definition innebär den som inte kan tala. Texten visade 

sig vara skriven i ett större sammanhang där ett antal psykoanalytiker i 

Stockholm börjat utveckla en metod för psykoanalytisk behandling av späd-

barn. Metoden kallade de spädbarnsanalys och Johan Norman var tongi-

vande. Det fanns också en utbildning till att bli s.k. spädbarnsanalytiker. När 

jag inledde min studie (år 2005) visade det sig att Johan Norman, som besk-

rivs som en eldsjäl, var svårt sjuk. Kort efteråt dog Johan Norman, något 

som även präglat de lärprocesser denna avhandling handlar om. 

Spädbarnsanalys handlar om att en förälder (oftast mamma) tillsammans 

med barnet träffar en psykoanalytiker för att få hjälp med något de upplever 

är ett bekymmer. Det kan handla om sömnsvårigheter, problem med amning, 

att något inte verkar fungera i relationen mellan förälder och barn, att barnet 

gråter väldigt mycket eller andra saker som får föräldrarna att känna att de 

behöver hjälp. Ofta har de försökt få hjälp via barnavårdscentraler men upp-

levt att den hjälp de fått inte fungerat. Hur lång tid en spädbarnsanalys tar 

varierar, men i en studie om spädbarnsanalys var medeltalet att ett mamma-

barn par träffade en analytiker 14 gånger (Salomonsson 2010). Spädbarns-

analys är alltså mycket snabbare till sitt förlopp än psykoanalytiska behand-

lingar med vuxna, där man träffar en analytiker flera gånger i veckan under 

flera års tid. 

Trots att man via massmedia får intrycket av att det finns ett stort behov 

av hjälp för föräldrar med spädbarn, är det väldigt få som hittar till späd-

barnsanalys eller vet om att en sådan behandling finns. Psykoanalys gene-

rellt, som behandlingsform för vuxna och barn, har kommit i skymundan 

mer och mer, i takt med att KBT (kognitiv beteendeterapi) vunnit mark med 

tydligt antal behandlingar, dokumenterad effekt och tydliga mål. Psykoana-

lysen har haft svårt att göra sig gällande i ett samhällsklimat där evidensba-

sering gäller. Ofta resonerar psykoanalytiker som så, att en behandling ska 

basera sig på den kunskap man skapar sig om patienten under behandlingens 

gång. Att kunna på förhand ställa en diagnos och bestämma hur lång tid be-

handlingen kommer att ta och vad det exakta målet med behandlingen är, går 

emot ett psykoanalytiskt förhållningssätt. 
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Detta i kombination med att psykoanalytiska behandlingar ofta tar lång 

tid och blir kostsamma, leder till att det är svårare att bedöma effekten av 

psykoanalytiska behandlingar till skillnad från behandlingar inom t.ex. KBT 

som är betydligt snabbare till sitt förlopp. Det finns dock studier där man 

jämfört KBT och psykoanalys, och som funnit att psykoanalys har en lång-

varig positiv effekt som saknas i KBT (t.ex. Huber, Zimmerman, Henrich 

och Klug 2012)1. Huber et al. (2012) drar slutsatsen att det är det högre anta-

let behandlingar som är orsaken till de bättre resultaten för psykoanalys. 

Studien av Huber et al. gällde psykoanalys generellt, inte spädbarnsanalys. 

Under en period som jag gjorde intervjuer i gruppen (2006-2010) utfördes ett 

forskningsprojekt (Salomonsson 2010) i syfte att bedöma spädbarnsanalys-

metodens effekt, metoden kallades MIP, Mother-Infant-Psychotherapy i 

Salomonssons studie. Resultaten i den studien tyder på att spädbarnsanalys 

har effekt jämfört med den behandling barnavårdscentralen erbjuder.  

Syftet med min avhandling är inte att jämföra KBT eller någon annan be-

handling med psykoanalys, eller att överhuvudtaget ta ställning till hur effek-

tiv behandlingen är. Men psykoanalytikerna i denna avhandling bedriver sin 

verksamhet i ett samhälle där inställningen till psykoanalys tar sig uttryck 

genom att få söker sig till psykoanalys. Utbildningar med psykoanalytisk 

inriktning läggs ner och finansiering för utbildningsanalyser dras in. Detta 

påverkar möjligheterna till lärande. 

För en psykoanalytiker innebär det utmaningar på flera sätt att börja ar-

beta med spädbarnsanalys. Dels utmaningen att arbeta med spädbarn som 

ännu inte har ett språk till sitt förfogande, dels utmaningen att arbeta med 

fler än en person i rummet; en klassisk psykoanalytisk behandling riktar sig 

till en person. Studien handlar om en praktik i vardande, och metoden och 

hur analytikerna beskriver den för mig förändras över tid. Genom att studera 

lärandets vadfråga och förändringar över tid avser jag synliggöra gemen-

samma lärprocesser. 

Varför gemensamt lärande? 

I denna avhandling kommer fokus att ligga på hur analytikerna lär sig ge-

mensamt, något som blir intressant eftersom kontexten är uppbyggd så att de 

inte utför det kliniska arbetet tillsammans. Hur kan det gemensamma läran-

                                                      
1 I denna studie, som genomförts i Tyskland, jämfördes 100 patienter före, ett år och tre år 

efter behandlingens slut. I denna studie var skillnaden mellan KBT och PA störst. Ett år efter 

att behandlingen avslutats var 91 procent av patienterna som gått i PA, 76 procent av patien-

terna som fått PDT och 42 procent av patienterna som fått KBT fria från depression (enligt 

BDI, Becks Depression Inventory). Vid treårsuppföljningen var 83 procent av PA-patienterna, 

68 procent av PDT patienterna och 52 procent av KBT patienterna fria från depression. Man 

bör notera att alla grupper hade samma utgångsläge, och att man inom respektive metod gett 

patienterna så mycket behandling man ansett vara nödvändigt (Huber et al. 2012). 
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det beskrivas i en sådan kontext? Tidigare arbetslivsforskning har i andra 

sammanhang synliggjort en form av lärande som handlar om att man gemen-

samt skapar ny kunskap under former som innebär att en synergieffekt upp-

står, tillsammans lär man sig mer än summan av individernas enskilda lä-

rande (Granberg 1996; Ohlsson 1996; Wilhelmson 1998; Döös och Wil-

helmson 2005; Granberg och Ohlsson 2005). När det gemensamma lärandet 

tar sig sådana uttryck kan man tala om kollektivt lärande. Kollektivt lärande 

har iakttagits i olika sammanhang, från offentligt organiserade organisationer 

som barnomsorg (Ohlsson 1996), och skola (Larsson 2004; Stedt 2013), till 

stora företag i den privata sektorn, t.ex. inom telekombranschen (Döös och 

Wilhelmson 2011). Granberg (1996) har skrivit om lärande inom psykiatrin 

– han kallar det professionella yrkesutövare i det offentligas tjänst. Men så 

vitt mina efterforskningar visat har man inte tidigare studerat kollektivt lä-

rande i samband med professionella yrkesutövare i privat praktik, jag har 

inte heller funnit exempel på att kollektivt lärande i ett psykoanalytiskt 

sammanhang skulle ha studerats tidigare. 

Det är viktigt att notera att den verksamhet som här är i fokus är av sådan 

art att de professionella aktörerna inte kan se varandra i handling. Behand-

lingsrummet är slutet för utomstående, dit har enbart patienten och den som 

utför behandlingen tillträde. Detta är för att behandlingen är av konfidentiell 

natur, men också för att man ser det som betydelsefullt för den terapeutiska 

processen att behandlingen hålls trygg och inte släpper in störande moment 

utifrån. Eftersom flera studier om kollektivt lärande betonar vikten av att se 

varandra i handling (Dixon 1994; Ohlsson 1996; Hansson 2003; Larsson 

2004), finner jag det intressant att resonera kring möjligheten till kollektivt 

lärande i en situation där verksamhetens art omöjliggör att man arbetar till-

sammans eller ens ser varandras arbete i behandlingspraktiken medan det 

pågår. 

Jag vill tydliggöra att denna avhandling studerar gemensamt lärande, och 

att kollektivt lärande är en typ av gemensamt lärande. Men allt gemensamt 

lärande är inte kollektivt, det finns alltså gemensamma lärprocesser som inte 

kan beskrivas som kollektivt lärande. Det jag intresserar mig för är villkor 

för gemensamt lärande i denna kontext, därtill diskuterar jag möjligheten att 

det lärande som kan iakttas i detta fall kan beskrivas som kollektivt och i så 

fall, på vilka grunder. Skillnaden står att finna i den ovan beskrivna synergi-

effekten. 

Betydelsefullt är också att den verksamhet som här studeras är organise-

rad så att finns ett strukturerat utrymme för reflekterande samtal varannan 

vecka, det är här den privata verksamheten synliggörs och läggs på bordet, 

det är här man gemensamt talar om lästa teoretiska texter och talar om forsk-

ningsresultat. Detta sätt att arbeta ser jag som en viktig aspekt av att det 

handlar om en professionell miljö.  

Jag har, i likhet med Reeder (2009), valt att betrakta den psykoanalytiska 

miljön som en professionell miljö. Abbott (1988) menar att en professionell 
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verksamhet kännetecknas av att den vilar på en stark teoretisk grund, och 

betonar kunskapssystem och abstraktionsnivå. Psykoanalysen vilar på ett 

kunskapssystem med hög abstraktionsnivå; att lära sig att i praktiken an-

vända sig av den teoretiska kunskapen är en komplex uppgift som kräver 

mycket erfarenhet för att behärska. Arbetet med att smälta samman teoretisk 

kunskap med erfarenhet är en grundläggande aspekt av det som strukturerar 

den professionella kunskapen (Bromme och Tillema 1995) och inom det 

psykoanalytiska fältet finns stor erfarenhet kring hur man kan organisera för 

att underlätta arbetet med att väva samman teori och praktik. Hur detta går 

till i föreliggande fall beskrivs i denna avhandling och är något som kan vara 

av intresse även för andra professionella miljöer.  

Avhandlingen baserar sig på djupintervjuer med nio psykoanalytiker in-

begripna i arbetet med att utveckla spädbarnsanalys, de är alla medlemmar i 

samma grupp. Med grupp menar jag, i likhet med Hechter (1987) en samling 

individer som är engagerade i en speciell typ av gemensamt orienterad akti-

vitet. Detta är en tydlig grupp, de har alla en koppling till området späd-

barnsanalys genom att de deltar eller har deltagit i samma seminarium, som 

handlar om psykoanalys med spädbarn och föräldrar, och alla har de erfa-

renhet av att arbeta med spädbarn och föräldrar med utgångspunkt i den me-

tod som seminariet berör. Medlemskapet i gruppen baserar sig på att man går 

en utbildning för att bli spädbarnsanalytiker, men efter att analytikerna exa-

minerats stannar de flesta kvar i gruppen. Gruppen består alltså både av per-

soner under utbildning, och utexaminerade spädbarnsanalytiker. Spädbarns-

analys är en vidareutbildning efter att man blivit psykoanalytiker, vilket 

medför att medlemmarna i gruppen har en lång utbildning. Innan de blev 

psykoanalytiker var de antingen psykologer eller läkare, varefter de har vida-

reutbildat sig till psykoanalytiker, en utbildning som är minst 4,5 år lång. De 

har därmed alla, när de inleder sin vidareutbildning till att bli spädbarnsana-

lytiker, en sammanlagd utbildning motsvarande minst nio års studier, där 

den psykoanalytiska delen är gemensam, något som innebär att kunskapsut-

vecklingen kring spädbarnsanalys bottnar i en gemensam referensram, något 

som har en betydelse för de gemensamma lärprocesser som sker. 

Studien sträcker sig över lång tid i och med att psykoanalytikerna har in-

tervjuats i flera omgångar under perioden 2006-2012. Det har varit lärorikt 

och spännande att få intervjua just psykoanalytiker, som är tränade i att sätta 

ord på det de upplever. Detta har gett rika och reflekterade beskrivningar av 

skeenden som kan beskrivas som exempel på gemensamma lärprocesser. Att 

jag började intressera mig för det gemensamma lärandet handlar om att det 

var kraften i det gemensamma som i materialet fångade min uppmärksamhet.  
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Avhandlingens disposition 

Jag kommer nu att först beskriva tidigare forskning kring lärande i en pro-

fessionell miljö samt gemensamt lärande med betoning på kollektivt lärande. 

Forskning kring lärande betonar kontextens betydelse, därför kommer även i 

viss mån lärandefrågor inom psykoanalys som profession att beröras. Efter 

kapitlet om tidigare forskning beskrivs avhandlingens teoretiska utgångs-

punkt och för avhandlingen relevanta teoretiska begrepp behandlas. Därefter 

beskrivs forskningsprocessen i metodkapitlet, där även ett resonemang kring 

etiska ställningstaganden förs. Det finns fem resultatkapitel. Det första resul-

tatkapitlet är en beskrivning av den professionella miljö som metoden ut-

vecklas inom. Därefter beskrivs spädbarnsgruppens utveckling över tid (re-

sultatkapitel 2), hur analytikerna beskriver den kliniska verksamheten (resul-

tatkapitel 3), hur de beskriver det gemensamma arbetet (resultatkapitel 4) 

samt den förändring i deras sätt att tänka som jag kunnat iaktta (resultatkapi-

tel 5). Resultaten analyseras med utgångspunkt i centrala handlingsteoretiska 

begrepp. I det sista kapitlet diskuteras resultaten. 
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Tidigare forskning 

Denna studie hör hemma inom arbetslivspedagogik, men tidigare forskning 

av intresse för studien kommer från ett vidare fält än så. Kapitlet är uppdelat 

i två delar: den ena delen behandlar utvalda delar kring forskning om lärande 

i professionella miljöer generellt och villkor för detta. Den andra delen foku-

serar på kollektivt lärande och studier som på olika sätt berör kollektivt lä-

rande, främst inom arbetslivs- och organisationspedagogik.  

Vilket perspektiv man väljer påverkar studiens inriktning och innehåll och 

vad man intresserar sig för att studera. Flera studier har utförs i syfte att ut-

värdera utbildningsinsatser och mäta hur mycket en aktör deltagit i organise-

rade utbildningssatsningar samt hur mycket vederbörande lärt sig i dessa 

sammanhang. Det finns också utforskande studier som istället för att efter-

sträva att mäta lärandet beskriver det lärande man kunnat iaktta, oberoende 

av om det sker i en utbildningskontext eller i ett sammanhang relaterat till 

arbetssituationen. De senare studierna har jag funnit mera givande för mitt 

ändamål och därför givit större utrymme i texten. 

Forskning om lärprocesser i professionella miljöer 

Lärande i professionella miljöer handlar om att professionella lär sig att han-

tera komplexa arbetsuppgifter genom att omsätta abstrakta resonemang i 

praktisk verksamhet (Abbott 1988; Bromme och Tillema 1995). Översiktligt 

kan sägas att på basen av den forskning jag funnit om lärande i profession-

ella miljöer, verkar villkor för professionellas lärande finnas dels i hur man 

organiserar för att underlätta kontinuerligt och livslångt lärande, men också i 

hur själva lärprocessen går till.  

Att organisera för professionalisering 

Det finns en hel del forskning kring hur man kan organisera för att underlätta 

för professionella gruppers lärande, något som kan exemplifieras genom två 

begrepp som är vanliga inom forskning kring professionellas lärande: Pro-

fessional Learning Community (PLC) och Professional Development (PD). 

PLC handlar om att skapa en plattform där professionella aktörer efter ge-

nomgången utbildning kan fortsätta träffas för att underlätta kontinuerligt 

lärande (DuFour 2004; Hughes-Hassell, Brasfield och Dupree 2012). PLC 
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kan enligt DuFour (2004) ge personalen en möjlighet att delta i ett kontinu-

erligt arbetsrelaterat samtal som fokuserar på att få lärare att utveckla sitt sätt 

att arbeta. Här sätts den professionelle aktörens lärande i relation till resultat; 

man resonerar som så, att om lärarna ges bättre möjligheter att reflektera 

över sin praktik kan även elevernas lärande förbättras (DuFour 2004). 

Hughes-Hassell et al. (2012) kopplar ihop möjligheten att få kontinuerligt, 

fokuserat stöd med kompetensutveckling. Det är viktigt för kompetensut-

vecklingen att deltagarna får möjlighet att hitta tid till att diskutera och re-

flektera över gjorda erfarenheter (Hughes-Hassell et al. 2012). Kontinuitet 

verkar vara av vikt, liksom möjligheten att reflektera över gjorda erfaren-

heter. 

PD handlar enligt Fenwick (2008) om olika professionella gruppers strä-

van att skapa en policy för att göra de professionella aktörernas lärande ef-

fektivare och mätbart. Det finns ofta krav på att medlemmar i en profession-

ell förening, för att få behålla sitt certifikat, årligen ska lämna in rapporter 

kring hur många timmar de tillbringat i organiserade lärandesammanhang 

som t.ex. kurser och utbildning (Fenwick 2008). Fenwick finner detta synsätt 

oroväckande och ifrågasätter att man tror att deltagandet i en speciell aktivi-

tet medför att man lär sig just det som åsyftas med aktiviteten. Fenwick före-

slår att man istället ser lärandet i sin kontext och studerar de professionellas 

lärande som en kollektiv aktivitet inom ramarna för en kulturell diskurs. På 

så sätt skulle man kunna fördjupa sin förståelse kring hur professionella ak-

törer genom samspel kommer fram till nya lösningar. Många av de mätin-

strument som idag används för att mäta kunskap ligger alltför långt från 

praktiken för att kunna spegla några reella sammanhang, menar Fenwick 

(2008). Dessutom är de, enligt Fenwick, oreflekterade och reduktionistiska, 

och resultatet av dessa mätningar visar inte på det lärande som verkligen 

äger rum (Fenwick 2008). Frågan är om det är önskvärt att reglera de pro-

fessionellas lärande på detta sätt. 

Att begrepp som PLC och PD är så ofta förekommande menar jag tyder 

på behovet av att organisera för professionella aktörers kontinuerliga lä-

rande. Hur lärandet organiseras och studeras verkar delvis handla om vems 

behov det är som styr: om organiserandet av en arena för lärande är sprunget 

ur de professionellas eget behov av att skapa ett sammanhang för att lära och 

reflektera, eller om det finns externa intressen som av olika anledning vill 

organisera lärandet. Fenwicks kritik mot en reduktionistisk och instrumentell 

syn på forskning kring professionellas lärande skulle kunna indikera att det 

är av vikt att det är de professionellas egna behov av utveckling som styr. 

När jag läser om tidigare forskning kring professionellas lärande, slås jag av 

att den psykoanalytiska praktik som i denna avhandling är i fokus på många 

sätt tycks vara organiserad så som många forskare kring professionellas lä-

rande förordar. Denna avhandling studerar en grupp psykoanalytiker som 

frivilligt deltar i ett kontinuerligt, reflekterande metodutvecklingsarbete. Hur 

de organiserar sig bestäms av den tradition som är rådande i en psykoanaly-
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tisk miljö, men deltagandet bygger helt på frivillighet. Ingen är med av 

tvång.  

Det är tydligt att professionella aktörer organiserar sitt lärande på olika 

sätt, t.ex. genom att skapa en reflektiv praktik. Flera studier om reflektiva 

praktiker refererar till Schön (1983, 1987) och behovet av en reflektiv prak-

tik för att främja lärande inom en professionell praktik. PLC är ett exempel 

på hur man försöker organisera för att underlätta för professionella aktörer 

att träffas och gemensamt reflektera över sin praktik, och inte sällan finns en 

förhoppning om att en professionell verksamhet ska bli effektivare och säk-

rare. Men det finns också stark kritik riktad mot den innebörd begreppet 

reflektiv praktik kommit att få. Kilminster, Zukas, Bradbury och Frost 

(2010) eftersträvar i en antologi att utmana de förgivettaganden och idéer 

kring reflektiva praktiker som man menar finns gällande hur man blir och är 

som professionell. De kritiserar i synnerhet en instrumentaliserad syn på 

reflektiv praktik de menar är rådande och som förordar manualer, checklistor 

och utvärderingar. De kritiserar också synen att reflekterandet sker individu-

ellt och föreslår istället en social förståelse av begreppet reflekterande prak-

tik, som inbegriper själva praktiken och andra professionella aktörer. Om vi 

vill förändra och utveckla en praktik, menar Boud (2010), måste reflekteran-

det ske gemensamt, förkroppsligat och i sin kontext. Kilminster et al. (2010) 

vill återta den innebörd Schön (1983, 1987) ursprungligen lade i begreppet 

reflekterande praktik, och menade att begreppet i mycket forskning blivit 

förvanskat. 

Även Warhurst (2008) är kritisk till hur man använder sig av begreppet 

reflektion i forskning om professionellas lärande och har genomfört en fe-

nomenologisk studie med universitetslektorer för att undersöka profession-

ellas lärande ur de lärandes perspektiv. Warhurst fann att möjligheten att 

reflektera tillsammans underlättade utvecklandet av en professionell identi-

tet. Reflektivt lärande kan fungera som ett medel för individer att identifiera 

och kritiskt granska sina erfarenheter från den sociala praktiken (Warhurst 

2008). 

Professionella aktörers lärande inom hälso- och sjukvården 

Inom hälso- och sjukvården har lärande, som ett exempel, studerats i förhål-

lande till samspelet mellan olika yrkeskategorier där frågor om makt och 

strukturella faktorer varit av intresse (Rönnqvist och Ellström 1992; 

Rönnqvist, Thunborg och Ellström 1999; Thunborg 1999). I en professionell 

organisation inom sjukvården där olika yrkeskategorier möts och samspelar 

har samspelets karaktär stor betydelse för lärprocesser. Andra faktorer som 

påverkar lärandet är befattning och uppgiftens komplexitet. En sådan studie, 

som berör professionellas lärande inom hälso- och sjukvården handlar om 

skapandet av yrkesidentiteter (Thunborg 1999). Skapandet av en yrkesidenti-

tet är en fråga som enligt Thunborg (1999) är viktig för lärandet och handlar 
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om ett samspel mellan ett lärlingssystem och individuella erfarenheter. Stu-

dien berör läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter och 

undersöks på en vårdcentral, en medicinklinik och en anestesiklinik. Thun-

borg konstaterar att läkarnas lärprocesser går från att vara en del av ett kol-

lektiv till att skapa sig en individuell identitet som läkare, medan det för 

sjuksköterskorna och undersköterskorna är tvärtom: från att ha en olikartad 

bakgrund blir de i det professionella sammanhanget en del av ett kollektiv. 

Thunborg jämför yrkesidentiteter med kollektiva identiteter, på så sätt att 

man delar värderingar och handlingsmönster. Thunborg menar, att yrkesi-

dentiteten spelar en väsentlig roll i lärprocesser på en arbetsplats, då lärande 

ses som en ”kontinuerlig process av deltagande i vardagliga sociala prakti-

ker, där yrkesidentitet formas, upprätthålls och utvecklas. Såväl yrkesidenti-

teter som sociala praktiker är kontextuellt bundna, dvs. är specifika för sitt 

sammanhang (kulturellt, fysiskt-materiellt, socialt etc.)” (Thunborg 1999, s 

9). 

Resultaten av Thunborgs studie visar, att det inom varje yrkeskategori 

finns gemensamma idéer och handlingsmönster som skiljer sig åt mellan 

yrkeskategorierna. Lärandeprocessen, som enligt Thunborg i detta samman-

hang kan delas in i en utbildningsfas, en handledningsfas, en praktisk fas och 

en utvecklingsfas, är däremot lika i alla tre grupper, men skiljer sig åt avse-

ende längden på de olika faserna. Samspel inom den egna gruppen och mel-

lan de olika grupperna, samt samspel och motsättningar mellan olika 

systemnivåer (dvs. yrkesrelaterade, verksamhetsrelaterade och individrelate-

rade nivåer) påverkar lärandeprocessen och formandet av yrkesidentiteter 

(Thunborg 1999). 

En studie av Rönnqvist och Ellström (1992) tyder på att det inom sjuk-

vården som professionell organisation finns ett flertal faktorer som påverkar 

klinikernas lärmiljö. De viktigaste faktorerna är enligt Rönnqvist et al. vilken 

befattning man har, vilken typ av arbetsuppgifter man har (administrativa 

eller ledande), och hur man upplever klinikledningens stöd i arbetet. En an-

nan studie inom sjukvården som syftar till att beskriva hur fyra vårdenheter 

hanterar frågor om kompetensutveckling i relation till omvärldens krav 

(Rönnqvist et al. 1999) visar att graden av arbetsuppgiftens komplexitet samt 

hur verksamheten är organiserad hierarkiskt påverkar förutsättningar och 

hinder för lärande. Studien tyder på att en komplex arbetsuppgift ger goda 

förutsättningar för lärande, medan en låg grad av autonomi tycks vara hind-

rande för lärande (Rönnqvist et al. 1999). Ett annat resultat handlar om ett 

förändringstryck från omvärlden, som både ger incitament till kompetensut-

veckling samt upplevs som hotande. Ett intressant resultat är att den kompe-

tensutveckling som bedrivs vid olika vårdenheter, verkar styras mer av trad-

ition än av verksamhetens nuvarande och framtida behov (Rönnqvist et al. 

1999). Studien poängterar arbetsuppgiftens kompexitet, graden av autonomi 

samt trycket från omvärlden som villkor för lärande.  
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Det finns studier inom vården som tyder på att det kan finnas ett glapp 

mellan kunskapsinnehåll och praktikutövande i vårdorganisationer. Soubhi, 

Rege Colet, Gilbert, Lebel, Thivierge, Hudon och Fortin (2009) har gjort en 

studie som handlar om hur man kan organisera lärande mellan olika profess-

ionella grupper så att kunskapen förkroppsligas och på så vis även kan ut-

nyttjas i praktiken. Praktiken Soubhi et al. (2009) studerar är en vårdinrätt-

ning, och forskarna intresserar sig för lärandet som sker mellan de olika pro-

fessionsinriktningarna på en sådan inrättning. Soubhi et al. pekar på vikten 

av ett förkroppsligat förhållningssätt till kunskap, då detta kan ses som ett 

viktigt led i meningskapandet kring kunskap, vare sig den studeras hos indi-

viden eller i kollektivet. 

 Engeström (1995) identifierar och analyserar motsättningar på en vårdin-

rättning. Engeström menar att då man analyserar komplexa lärandeförlopp 

behöver man ha förståelse för det institutionella sammanhanget och hur in-

stitutionella strukturer påverkar lärandet, samt för den historiska bakgrunden 

till utveckling och förändring. I aktivitetsteorin, som Engeström utgår från i 

sin studie, ser man det som att all aktivitet är objekt-orienterad, och utifrån 

socialt konstruerade medierande artefakter (Vygotsky 1978) konstruerar 

aktören ett objekt som styr ”horisonten av möjliga handlingar” (Engeström 

1995, s 397). Men hur objektet konstrueras varierar. Engeström analyserar 

läkare-patientsituationer och fann hos läkarna fem distinkt olika uppfattning-

ar om vad som var objekt: 1) somatiska sjukdomar 2) nyttjare av sjukvård 3) 

patienten som en psyko-somatisk helhet 4) patientens sociala livssituation 5) 

patienten som medarbetare (Engeström 1995, s 400). Dessa fem uppfattning-

ar har sina kulturella rötter i medicinens historia. Hur läkaren valde att 

handla i konsultationssituationen berodde både på vad läkaren uppfattade 

som objekt och på patientens strategi (patienter använder en variation av 

strategier för att omvandla sina upplevda bekymmer till hanterbara problem). 

Engeström konstaterar att läkare måste kunna växla mellan olika strategier i 

mötet med patienten. I detta fall handlar den kontextuella bakgrunden om 

den variation med vilken objektet kunde uppfattas, något man behöver få 

grepp om för att förstå de lärprocesser som sker i denna organisation 

(Engeström 1995). 

Verksamhet inom sjukvården verkar ofta handla om disciplinöverskri-

dande aktiviteter, där professionella aktörer från olika discipliner får möjlig-

het att bredda sina perspektiv och lära av varandra. Ett exempel på detta är 

en studie som behandlade hur professionella aktörer från skola, hälsa och 

sociala sektorn samarbetade i ett projekt om integrerad samhällsservice för 

barn (Robinson, Anning och Frost 2005). Studien fokuserar på att studera 

samarbetet mellan olika professionella aktörer kring skapandet av nya for-

mer av professionell kunskap. Professionell kunskap är traditionellt disci-

plinspecifik, något som kan leda till konflikter när professionella från olika 

discipliner ska mötas i ett samarbete, i det här fallet samarbete kring barn 

och deras familjer (Robinson et al. 2005). Viktiga faktorer för att skapa möj-
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ligheter för lärande var att arbeta tillsammans i vardagen, föra formella och 

informella samtal, att dela arbetsplats, samt att skapa gemensamma protokoll 

och gemensam dokumentation (Robinson et al. 2005). En annan viktig 

aspekt av de professionellas lärande var ett kontinuerligt konstruerande av 

professionell identitet som uppstod ur spänningar mellan värderingar och 

övertygelser mellan de olika professionella grupperna. I grupperna fanns en 

skillnad i status mellan olika yrkeskategorier, något som kunde vara häm-

mande för konstruerandet av en ny professionell identitet, medan accepterad 

professionell olikhet och underhållen teamsammanhållning möjliggjorde 

konstruerandet av en ny professionell identitet (Robinson et al. 2005). För att 

få möjlighet att skapa ny kunskap behövde de professionella aktörerna få 

tillfälle att diskutera i sammanhang som inte krävde omedelbara beslut. 

Spänningar som uppstod pga. olika grundläggande värderingar behövde 

arbetas igenom. När man artikulerat en gemensam bas för de underliggande 

värderingar som finns i arbetet med barn och deras familjer, samtidigt som 

man erkänner individuella olikheter i gruppen, kunde teammedlemmarna 

arbeta för att underlätta samarbetet, skapandet av ny kunskap och respekten 

för olika professionella identiteter (Robinson et al. 2005). 

Viktiga villkor för lärande tycks vara vilken karaktär samspelet har och 

att man arbetar sig igenom spänningar och konflikter. Studien är av intresse 

genom att den beskriver villkor för lärande, och för att man genom denna typ 

av studie kan se hur forskarna resonerat kring villkor för lärande i en disci-

plinöverskridande kontext. I det fall denna avhandling handlar om är läran-

det inte disciplinöverskridande, utan sker inom en disciplin, psykoanalys. 

Ytterligare en studie som berör villkor för lärande inom vården är en stu-

die av Ellström, Ekholm och Ellström (2008) som studerat fyra avdelningar 

på två vårdinrättningar, i syfte att studera lärmiljön. I studien skiljer forskar-

na på två olika typer av lärmiljö, stödjande lärmiljö (enabling learning envi-

ronment) och begränsande lärmiljö (constraining learning environment) 

(Ellström et al. 2008). En stödjande lärmiljö hjälper individer att få en balans 

mellan att vara utvecklingsinriktade och skapa fungerande rutiner för arbetet, 

medan en begränsande miljö begränsar individers möjligheter till utveckling 

(Ellström et al. 2008). Studien visade att lärande på arbetet inte verkade upp-

stå automatiskt. I de miljöer där det fanns ett dynamiskt samspel mellan ef-

terfrågan, arbetets innehåll, sjukvårdspersonalens utbildning och uppgiftsori-

entering samt deras villighet att lära sig nytt, kunde en stödjande lärmiljö 

uppstå. De olika aspekterna stärkte varandra i en positiv spiral (Ellström et 

al. 2008). 

Sammanfattningsvis har man i forskning om professionella gruppers lä-

rande i sjukvården funnit att skapandet av yrkesidentitet, arbetsuppgiftens 

komplexitetsgrad samt hur verksamheten är organiserad formar lärandet. 

Lärandet påverkas av att det är en dynamik och ett samspel mellan olika 

yrkeskategorier. Av betydelse är också personalens utbildning och villighet 

att lära nytt. Omvärlden är av vikt för det lärande som uppstår genom efter-
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frågan och konkurrens. Den heterogenitet som präglar många vårdinrättning-

ar är av stor betydelse för de professionellas lärande i den typen av kontext. 

Detta skiljer sig från den kontext jag studerar, där gruppen är förhållandevis 

homogen. Jag kommer nu närmare att se på forskning om professionellas 

lärande inom fältet psykoterapi.  

Psykoterapi och psykoanalys som profession 

Orlinsky (2009) noterar att även om man talar om psykoterapeuter som pro-

fessionella aktörer, finns det ingen enhetlig profession som kan kallas psyko-

terapi. Det finns inte en enda psykoterapiprofession, som alla utbildas till 

och hör till (Orlinsky 2009), snarare finns det många inriktningar inom psy-

koterapifältet där psykoanalys kan betraktas som en sådan inriktning. Ikkos 

och Mace (2009) beskriver hur psykoterapin som profession står inför stora 

utmaningar i dagens samhälle. De menar att psykoterapi som profession 

skulle må bra av att komma överens om en mera enhetlig bild av vad psyko-

terapi är, en bild som också tar samhället och samhällets behov i beaktande, 

t.ex. genom att ställa frågan: är det bättre att behandla så många som möjligt, 

med kanske lite sämre resultat per patient, eller är det bättre att ge några få 

chansen att bli helt friska med långa köer som följd. De efterfrågar också 

psykoterapeuter som villigt delar med sig av sina kunskaper och samarbetar 

med andra. Psykoterapin som profession behöver, enligt Ikkos och Mace, bli 

mindre isolerad, mer integrerad i samhällets funktioner och mer serviceinrik-

tad. Om så sker kommer psykoterapeuterna att bli förändrade i processen. 

Ikkos och Mace skriver det inte rent ut, men de ger indirekt den psykoanaly-

tiska disciplinen stark kritik i och med att en psykoanalytisk behandling är 

intensiv och lång, det är inte ovanligt att en psykoanalys innebär behandling 

fyra gånger i veckan i fyra års tid. Det finns också kritik mot psykoanalys 

som varande för isolerad, en kritik Ikkos och Mace verkar ansluta sig till. 

Disciplinöverskridande aktiviteter i psykoanalys är inte så vanliga, och det 

leder till den typ av kritik som Ikkos och Mace (2009) framför. 

Dreier (2003) har skrivit om psykoterapipraktiker och menar att det som 

händer mellan patient och psykoterapeut ofta beskrivs som om det sker i ett 

vacuum, vilket leder till att terapeutisk teori och metod instrumentaliseras 

och det skapas manualer, normativa föreskrifter om hur en korrekt procedur 

skall gå till, något som marginaliserar psykoterapeutens kunnande. Dreier 

föreslår att man ska ta in den institutionella och sociala kontext som behand-

lingen sker i, då man ska undersöka en psykoterapeutisk praktik, men går 

inte närmare in på relationen mellan arbetet i praktiken och den sociala kon-

texten (Dreier 2003). 

I fråga om en psykoanalytisk praktik, som denna avhandling tar sitt empi-

riska avstamp i, kan man tala om en professionsmiljö som innebär en social 

kontext där de professionella aktörerna genom utbildning och handledd ar-

betserfarenhet förväntas tillägna sig det förhållningssätt som råder inom 
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professionen. Inom psykoanalytisk praktik används begreppet professionellt 

etos (Slavin 1997; Reeder 2007). Reeder beskriver det som att professionens 

kärna utgörs av en praktisk visdom, och att traditionerna inom yrkesgruppen 

upprätthåller sådana egenskaper man inom yrkesgruppen värdesätter (Reeder 

2007, 2009). Genom att använda sin psykoanalytiska kompetens och kun-

skap och möta patienten med ett psykoanalytiskt förhållningssätt förkropps-

ligas ett etos som vidarebefordras genom den psykoanalytiska traditionen 

(Reeder 2007). Det är bl. a. detta bärande av traditioner som jag hänvisar till 

då jag använder traditionstung i avhandlingens rubrik. 

Reeder (2007, 2009) menar vidare att ett professionellt etos både har en 

individuell aspekt tillhörande den enskilde praktikern och en social sida som 

finns i de sociala strukturerna i de professionella institutionerna. Den psyko-

analytiska utbildningen bidrar till de sociala strukturerna och är en sorts ka-

raktärsformering, inte bara inlärning av teorier och tekniska färdigheter 

(Reeder 2009). 

Att vara psykoanalytiker är inte enbart ett yrke, utan också ett sätt att leva” är 
ett slitet påstående, men ändå inte utan ett mått av sanning. Det implicita löfte 
analytikern ger sina analysander /…/ att finnas för dem vid överenskomna ti-
der, liksom beredskapen att följa den analytiska processens vindlande vägar, 
att när så krävs så långt som möjligt härbärgera lidande, kaos och uppgiven-
het, att använda hela sin varelse i den analytiska uppgiftens tjänst – allt detta 
utgör centrala element i det etos som förmedlas i den analytiska utbildningen. 
(Reeder 2006, s 93) 

 

Psykoanalysen är en profession som traditionellt själv stått för sina utbild-

ningssystem och institutioner, vilket innebär att man under lång tid inte blivit 

styrd av statlig reglering (Slavin 1997; Reeder 2006). Att bedriva psykoana-

lys som verksamhet är professionens viktigaste uppgift, och utbildningsverk-

samheten, där kandidater bedriver psykoanalys i utbildningssyfte, är en del 

av denna verksamhet (Reeder 2006). Reeder menar, att den kollegiala ge-

menskapen stödjer det professionella etoset.  

 Slavin (1997) noterar att den psykoanalytiska kulturen påverkar det pro-

fessionella lärandet på ett något oväntat sätt. Det verkar, enligt Slavin, finnas 

ett behov av att kontrollera psykoanalytikernas sätt att tänka och arbeta och 

en från analytikernas sida undergivenhet i förhållande till rådande regler och 

bestämmelser. Kontrollbehovet inte bara accepteras utan även upprätthålls 

av praktiserande psykoanalytiker. Detta förhållningssätt ligger implicit i den 

psykoanalytiska utbildningen, och även i det sätt som genomsyrar hela den 

psykoanalytiska organisationen, som lyder under IPA, International Psycho-

analytical Association. För att få vara medlem i IPA krävs att man anammar 

ett specifikt värdesystem. Slavin menar att orsaken till det tydliga regelsy-

stemet handlar om behandlingens intima och komplexa karaktär. För att 

klara av så intensiva känslor och komplexa relationer med en patient behöver 

man ett tydligt regelverk att förhålla sig till. Enligt Slavin finns det idag två 
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behandlingsmodeller. Den äldre modellen gav klarhet och säkerhet, analyti-

kern var en auktoritet i förhållande till patienten och hade svaren, patienten 

var någon som inte visste. I den nya modellen, menar Slavin, är fokus inte 

längre på vad analytikern kan och vet, utan på vad relationen mellan analyti-

kern och patienten innebär; två personer är tillsammans involverade i en 

relation där utgången är oviss för bägge parter. Kunskapen i denna modell 

kommer inte utifrån, utan bottnar i relationen och den kunskap som uppstår 

där (Slavin 1997). Samtidigt som det finns ett tydligt etos, menar Slavin, är 

det svårt att finna en enhetlig definition inom psykoanalysfältet på vad psy-

koanalys innebär.  

One person‟s psychoanalysis is another‟s psychotherapy. For some the fre-
quency and the method by which analyst and patient interact is considered es-
sential to the process, whereas for others, more complex aspects of the trans-
action is the sine qua non of psychoanalysis. Such deep divergence about the 
nature of the process rarely occurs in other fields. Lawyers know what a law-
suit is, physicians know what surgery is, and even psychologists know what 
cognitive-behavioral therapy is. But psychoanalyst cannot easily agree on 
what psychoanalysis is, or even how to go about defining it. Yet it is taught in 
institute after institute as though it were a specifiable body of knowledge and 
technical procedures. (Slavin 1997, s 808-809) 

 

Förutom att olika psykoanalytiker tycks definiera psykoanalys på olika sätt, 

finns ytterligare en komplicerande faktor. Enligt Sandler och Dreher (2006) 

använder sig analytiker av två sorters teorier medan de arbetar. Den första 

kategorin handlar om teoretiska påståenden, explicita teorier, officiella teo-

rier som analytikern identifierar sig med och känner sig bekväm med. Den 

andra kategorin är implicit och har skapats under arbetets gång, i den kontext 

som arbetssituationen utgör och utan att analytikern är fullt medveten om 

dess existens. Dessa implicita teorier bestämmer analysens gång/kurs. 

Omedvetna teorier är enligt Sandler och Dreher lika viktiga som de explicita 

teorierna och kan bestå av partiella teorier, modeller, scheman, och fungerar 

som reservteorier man tar till när det behövs. De omedvetna teorierna kan 

censureras och tryckas undan, de kan motsäga varandra och de kan motsäga 

de explicita teorierna. Detta innebär att analytikern i sitt arbete kan ha med-

vetna och omedvetna idéer om målet med psykoanalys som existerar sida vid 

sida (Sandler och Dreher 2006). 

 Budd (1997) skriver om hur studenter i psykoanalys försöker lära sig att 

använda teoretiska verktyg i klinisk verksamhet med patienter och menar att 

gränssnittet mellan vad vi föreställer oss att kunskapen innebär och vad vi 

försöker genomföra, och hur den yttre världen som inte sällan reagerar oför-

utsägbart på våra handlingar, gör att den nya kunskap vi försöker lära oss 

känns mer osäker (Budd 1997). Kunskapen hänger inte bara samman med 

vår egen subjektiva föreställning om vad den kan tänkas innebära, den hand-

lar inte bara om våra egna observationer och omdömen, den handlar också 
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försöker genomföra, och hur den yttre världen som inte sällan reagerar oför-

utsägbart på våra handlingar, gör att den nya kunskap vi försöker lära oss 

känns mer osäker (Budd 1997). Kunskapen hänger inte bara samman med 

vår egen subjektiva föreställning om vad den kan tänkas innebära, den hand-

lar inte bara om våra egna observationer och omdömen, den handlar också 
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om de personer vi interagerar med. Studenter i psykoanalys lär sig genom 

försök och misstag hurdant kliniskt material som är fruktbart att presentera 

för andra och vad som kan utelämnas (Budd 1997). 

Inom forskningen kring psykoanalys finns det de som menar att olika 

psykoanalytiska inriktningar skiljer sig åt mer på ett teoretiskt plan än i prak-

tiken (Sandler och Dreher 2006). Det finns en strävan att göra en upptäckt 

och skapa något eget och nytt, och att formulera det man gör på ett sätt som 

skiljer sig från andra (Sandler och Dreher 2006). Canestri (2006) har 

beskrivit hur psykoanalytiska teorier är under ständig omformulering:  

The quantity of elements of every type and origin that contribute to the con-
struction of these ”theories” or partial models are not to be underestimated. 
Among these elements are the specific contents of the analysts unconscious 
and preconscious, his Weltanschauung, the psychology of common sense, his 
connection to a psychoanalytical group or school, the quality of this connec-
tion and the relationship he has with the psychoanalytic “authorities”, his sci-
entific and pre-scientific beliefs, his personal re-elaboration of the concepts of 
the discipline, counter transference, etc. […] if due account is taken of the 
specificity of clinical practice, it can be seen that concepts in psychoanalysis 
are never formed once and for all, but are in continuous transformation and re-
elaboration. (Canestri 2006 s 13) 

 

Canestri menar att de psykoanalytiska begreppen är under ständig utveckling 

genom kontinuerligt pågående teoretiska diskussioner. Analytikern påverkas 

också i sitt arbete hela tiden av patientens agerande och reagerande (Budd 

1997), något som i sin tur skapar förutsättningar för hur behandlingen kan 

utvecklas (Jimenez 2009). 

Att beskriva psykoanalysen som profession är dessutom komplicerat av 

att det inom den psykoanalytiska professionen finns många olika inriktning-

ar. Sedan andra världskriget har olika grupperingar inom psykoanalysen 

definierat psykoanalys på olika sätt; hur man talar om vad målet med psyko-

analys är beror till stor del på vilken skola man tillhör och vilken fas i den 

analytiska processen man talar om, men det handlar också om kontexten, om 

man talar i termer av teoretiska ståndpunkter eller om man talar utifrån sin 

kliniska verksamhet (Sandler och Dreher 2006). Psykoanalytiker kan vara 

väldigt långt ifrån varandra i fråga om hur de formulerar sina teoretiska 

ståndpunkter, men nära varandra i sin kliniska förståelse. Dessa studier tyder 

på att det inom psykoanalys finns ett gediget utbildningssystem som trade-

ras, samtidigt som det finns en teoretisk spännvidd och många olika tolk-

ningsmöjligheter i hur de olika teorierna kan omsättas i klinisk verksamhet.  

Efter att ha belyst tidigare forskning om lärande i professionella miljöer, 

och bl.a. lärande inom psykoanalys som profession, övergår jag nu till att se 

närmare på forskning kring kollektivt lärande, eftersom det är ett forsknings-

område av relevans för denna avhandling. 
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Forskning om kollektivt lärande 

Detta avsnitt begränsas inte längre till professionella gruppers lärande, även 

studier som beskriver kollektivt lärande i andra arbetslivssammanhang är 

intressanta här. Termen kollektivt lärande ges i olika sammanhang olika 

begreppslig innebörd, och i detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om 

kollektivt lärande, med utgångspunkt i kontextens betydelse. Att på detta sätt 

redogöra för tidigare forskning bidrar även till att karaktärisera denna studie.  

Garavan och McCarthy (2008) har gjort en översikt av forskning kring 

kollektivt lärande inom Human Resource Development (HRD). Enligt dem 

är kollektivt lärande ett samlingsbegrepp som omfattar lärande mellan dy-

ader, i team, i organisationer, sällskap, samhällen och föreningar. Det finns 

enligt dem många olika begrepp som kan kopplas till kollektivt lärande, 

några är organisatoriskt lärande, lärande organisation, teamlärande, praktik-

gemenskaper (communities of practice) och samarbetslärande (collaborative 

learning) (McCarthy och Garavan 2008). Garavan och McCarthy beskriver 

det som att det finns två kategorier av forskning kring kollektivt lärande, 

normativ och föreskrivande forskning samt förklarande och beskrivande 

forskning. Forskning av förklarande och beskrivande karaktär bedömer jag 

vara relevantare för min studie. 

Teamlärande som exempel på kollektivt lärande 

Man kan konstatera att termen kollektivt lärande begreppsligt sett används 

på en mängd olika sätt, och ges olika innebörd. Ofta används begreppen 

teamlärande och kollektivt lärande synonymt (Knapp 2010). Det finns en 

uppsjö av studier kring lärande i team, där olika definitioner av team, olika 

teoretiska perspektiv och utgångspunkter florerar. Edmondson, Dillon och 

Roloff (2008) har gjort en översikt där de delar in forskning om teamlärande 

i tre forskningsinriktningar: den första handlar om att förbättra resultat och 

reducera kostnader, inom detta forskningsfält dominerar kvantitativa studier. 

Lärande ses inom denna inriktning som likvärdigt med förbättrad prestation 

(Edmondson et al. 2008). Den andra inriktningen handlar om att hantera 

uppgifter och man intresserar sig för hur teammedlemmar gör för att koordi-

nera sin kunskap och lösa uppgifter. Inom denna inriktning ser man lärande 

som förmågan att lösa en uppgift, förmågan studeras ofta i laboratorieexpe-

riment där man testar olika sätt att utbilda teamets medlemmar, tillsammans 

eller enskilt för att se vilken insats som når bäst resultat (Edmondson et al. 

2008). Den tredje inriktningen handlar om grupprocesser; här intresserar 

man sig för vad som triggar lärorienterat beteende och processer i arbets-

grupper på en organisation. Inom denna inriktning ses lärande som en pro-

cess där man delar kunskap och reflekterar över gjorda erfarenheter. Inom 

forskning om grupprocesser ses bl. a. kontexten som en viktig aspekt att ta 
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hänsyn till. Studier inom denna inriktning görs som fältstudier, både kvanti-

tativa och kvalitativa metoder används (Edmondson et al. 2008). 

 Kayes, Kayes och Kolb (2005) och McCarthy och Garavan (2008) angri-

per teamlärande med utgångspunkt i att kunskap om hur man lär, eller meta-

kognition, kan vara betydelsefullt för ett teams lärprocesser. McCarthy och 

Garavan (2008) betonar betydelsen av en gemensam gruppidentitet för att ett 

team ska fungera effektivt och menar att kollektivt lärande uppstår då lärpro-

cessen involverar mer än en person. Kayes et al. (2005) har gjort en inter-

ventionsstudie där Kolbs teori om erfarenhetslärande ger en referensram för 

hur man kan förstå och hantera hur team lär sig av sina erfarenheter. Syftet 

med studien är att visa hur man kan effektivera teams lärande och minimera 

kända negativa processer som kan uppstå i team, bl. a. groupthink (Janis 

1972), beroende av en dominerande ledare, eller att fokusera överdrivet 

mycket på uppsatta mål. Man kan enligt Kayes et al. minimera dessa effekter 

genom att hjälpa teamet att medvetandegöra hur man lär och vilka processer 

som är aktiva då man lär. Man kan lära team att medvetet fokusera på att lära 

sig genom att teamets medlemmar deltar i en strukturerad intervention. En 

grundförutsättning är dock teamets medlemmar som ska vara engagerade i 

teamet och dess syfte, reflektera över och diskutera teamets erfarenheter och 

vara observanta på om all tillgänglig kunskap adresserats. De ska också 

tänka kritiskt kring hur teamet fungerar och skapa teorier och förklaringar 

kring det som sker i gruppen, fatta beslut, agera aktivt och experimentera 

med olika strategier för problemlösning. Kayes et al. har designat ett antal 

programmerade pedagogiska interventioner som man kan utsätta teamet för i 

syfte att få teamet att utvecklas (Kayes et al. 2005).  

Ett team har definierats som en grupp individer som är beroende av 

varandra i sitt arbete och som delar ansvar för hur teamet presterar samt fun-

gerar som en social helhet inom ett större organisatoriskt system (Cohen och 

Bailey 1997; Knapp 2010). Van den Bossche, Gijselaers, Segers och 

Kirschnier (2006) konstaterar att ett team är mer än en grupp människor på 

samma ställe, fysiskt eller virtuellt, och menar att kunskapens sociala bas, 

där man tar grupprocesser i beaktande, påverkar lärandeprocesser och däri-

genom utförandet. För van den Bossche et al. (2006) är den gemensamma 

konstruktionen av delad kunskap i en interpersonell kontext väsentlig då 

man talar om teamlärande. De menar att man ofta i organisationer har en 

förutfattad mening att det kommer att uppstå ett mervärde och ett effektivare 

sätt att lösa problem på bara för att vi sätter ihop en grupp kunniga individer, 

än om individerna skulle försöka lösa samma problem var för sig. Detta är 

dock ingen självklarhet, menar författarna och konstaterar att teammedlem-

marna först måste utveckla en delad förståelse för det problem som ska lö-

sas, något som kan ske genom interaktion, diskussioner och förhandlingar. 

Den potentiella effektiviteten nås inte alltid, och det finns mycket forskning 

som strävar efter att undersöka hur man kan skapa förutsättningar för team 

att nå sin fulla potential, där studien av van den Bossche et al. är ett exempel. 
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Studien är kvantitativ och fokuserar på studentgrupper i en utbildningsverk-

samhet. I en kontext där teammedlemmarna känner trygghet och kan vara 

oense och ändå bli sympatiskt bemötta av varandra är potentialen för lärande 

större (van den Bossche et al. 2006). Ett viktigt resultat i denna forskning är 

att det måste finnas utrymme för konstruktiv konflikt för att skapa möjlighet 

att uppnå en gemensam, delad kunskap. Detta innebär att konflikter bör be-

traktas som möjligheter istället för hot (van den Bossche et al. 2006). Stu-

dien begränsas av, menar Knapp (2010), att den är utförd i en enda kontext; 

flera studier behövs för att förbättra validiteten i deras studie. 

Effektivitetsstudier kring teams lärande är ett stort område, som ofta berör 

grupprocesser på olika sätt. Ett sådant exempel är forskning där man studerar 

teams effektivitet genom att anlägga något som kallas en I-P-O modell (in-

put-process-output). Input kan förstås som t.ex. kontext, organisationsstruk-

tur eller gruppsammansättning, medan output handlar om kvalitet, innovat-

ioner och prestation (Ilgen, Hollenbeck, Johnson och Jundt 2005).  

Jag strävar inte efter att göra en fullständig forskningsöversikt över kol-

lektivt lärande, utan har valt att presentera några studier som mer detaljerat 

undersöker hur det kollektiva lärandet på olika sätt växer fram. Eftersom så 

mycket forskning betonar kontextens betydelse för lärande generellt, kom-

mer jag nu att presentera några av de olika beskrivningar kollektivt lärande 

kan få, beroende på den kontext som lärandet studeras inom. Flertalet studier 

som berör kollektivt lärande har varit inom vården, och det är här jag tar 

avstamp eftersom även min studie kan hänföras till vårdsammanhang, för att 

sedan se närmare på forskning om kollektivt lärande i några andra arbetsrela-

terade kontexter. 

Kollektivt lärande i vårdsammanhang 

Det finns flertalet studier som behandlar kollektivt lärande i vårdsamman-

hang. Bunniss och Kelly (2008) undersöker samarbete i team inom den 

kommunala hälsovården i Storbritannien, och syftar till att undersöka hur 

vårdteam lär tillsammans och klarar av förändring. Studien baserar sig på 

kvalitativa data som observationer och semistrukturerade intervjuer. Studien 

visar att informellt kollektivt lärande påverkas av hur väl teammedlemmarna 

känner varandra som personer. Gemensamt lärande är viktigt för att teamet 

skall kunna möta patientens behov, och motivationen för att lära tillsammans 

måste komma från teammedlemmarna själva, inte från ledningen. Teammed-

lemmar delar information för att de upplever att de har nytta av det, inte för 

att en överordnad har sagt att de ska göra så eller för att de drivs av externa 

incitament. Bunniss och Kelly (2008) konstaterar att det är viktigt att foku-

sera på den relationella biten inom ett team för att stödja kollektivt lärande. 

En slutsats var också att det kollektiva lärandet bygger på interaktion i det 

dagliga arbetet och att lärprocesserna är oförutsägbara och kreativa. 
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 Granberg (1996) studerar de strategier och lärprocesser som profession-

ella yrkesutövare inom psykiatrin i det offentligas tjänst utvecklar när den 

enhet där de arbetar genomgår en organisationsförändring (de går över från 

anslags- till prestationsfinansiering). Granbergs studie berör bland annat 

relationen mellan individuellt lärande och kollektivt lärande. Granberg be-

skriver två värdesystem, ett professionellt värdesystem och ett kontextuellt 

värdesystem där det professionella värdesystemet utvecklas genom utbild-

ningen medan det kontextuella värdesystemet utvecklas på den specifika 

arbetsplatsen. Dessa värdesystem påverkar hur den professionelle utövaren 

identifierar och löser sin uppgift. Granberg konstaterar att det kan finnas en 

risk att patienten objektifieras och blir ett medel för kompetensutvecklingen, 

något som kan ske om den professionella kompetensutvecklingen ges för 

hög prioritet. Granberg (1996) visar på vikten av den gemensamma arbets-

uppgiften, även flera andra studier lägger vikt vid den gemensamma hand-

lingen. Både studien av Bunniss och Kelly (2008) och studien av Granberg 

(1996) betonar interaktion i det dagliga arbetet, samt betydelsen av gemen-

samma arbetsuppgifter, som viktiga faktorer för det kollektiva lärandet.  

Lärande som gemensam handling i skolans och barnomsorgens 

värld 

I skolans värld finns olika exempel på hur man organiserar verksamheten. 

Larsson (2004) undersöker ur ett lärperspektiv hur väl IT integrerats i fyra 

olika skolor, med samma ekonomiska förutsättningar men mycket olika re-

sultat som följd. En viktig förutsättning för det individuella lärandet var syn-

liggörandet av varandras erfarenheter och kompetenser. Av stor vikt var om 

lärarna såg varandra i handling eller inte, men även att samtala om vad man 

gjorde i undervisningen hade en inverkan på lärandet, menar Larsson. Lars-

son för en diskussion om synen på läraryrket som en profession som kräver 

en hög grad av professionell autonomi, där resultatet blir att de är en samling 

individer som delar resurser, istället för att de skulle vara ett kollektiv som 

aktivt tar lärdom av varandra. Larsson menar att innovation och lärande är 

beroende av samarbete – och att lärarnas isolering i egna klassrum hämmar 

lärprocesser. Nya problem tenderar att lösas med gamla lösningar och re-

flektion i och över det egna handlandet sker inte. Det finns alltså utmaningar 

för den professionsbaserade skolan (Larsson 2004). 

Ohlsson (1996) studerar kollektivt lärande inom den kommunala barnom-

sorgen. Ohlsson har, liksom jag, ett konstruktivistiskt perspektiv, och ser 

lärande som en process där den enskilde utvecklar sin förståelse för och för-

måga att hantera arbetsrelaterade uppgifter. Studien är kvalitativ, och bygger 

på deltagande observation och intervjuer. Ohlsson visar hur det kollektiva 

lärandet är en fortlöpande process som baserar sig på interaktionen när per-

sonalen utför sina dagliga arbetsuppgifter, offentliggör sina tankar för 
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varandra om vad som sker och reflekterar över olika händelser tillsammans. 

Att föra över ett kollektivt kunnande till nya medlemmar visade sig vara en 

svårighet (Ohlsson 1996). Ett gemensamt meningsskapande är väsentligt för 

det kollektiva lärandet. 

Ohlsson (1996) skriver fram hur man inom barnomsorgen lär sig av 

varandra på olika sätt genom samtal och genom att arbeta tillsammans. Det 

gemensamma meningsskapandet utvecklas inom ramarna för utförandet av 

de gemensamma arbetsuppgifterna. Ohlsson beskriver balansgången mellan 

regel och undantag, hur den ordning som gäller ger en ram åt uppgiften, 

samtidigt som ramarna är vida och tänjbara beroende på vilken situation som 

råder. Arbetet har en tydlig här-och-nu-karaktär, och om situationen så krä-

ver kan man frångå ramarna. Detta har att göra med att alla barn är olika och 

att det individuella bemötandet är viktigare än ramen i vissa fall, de har en 

frihet i att hitta egna lösningar utifrån sina erfarenheter kring ett specifikt 

barn, något som har betydelse för det lärande som sker (Ohlsson 1996). 

I en senare studie av Ohlsson (2013) studeras tre lärarteam och kollektiva 

lärprocesser i samband med teamens arbete. En slutsats i denna studie är att 

känsloladdade konflikter och kritisk återkoppling ledde till att teamlärande 

startade, och att om gruppen kunde hantera det känsloladdade på ett bra sätt 

kunde det leda till ökad kollektiv kompetens, medan i team där man inte tog 

upp känsloladdade frågor eller inte kunde hantera dem på bra sätt kunde inte 

den kollektiva kompetensen utvecklas. Ohlsson lyfter vidare vikten av ge-

mensamma uppgifter och hur de kan hanteras på ett bra sätt, men skriver 

också att det finns en skillnad mellan teamets officiella uppgift och teamme-

dlemmarnas olika tolkningar av uppgiften (Ohlsson 2013). 

Stedt (2013) har studerat villkor för lärares samarbete, och konstaterar att 

friktion kan utgöra både hinder och möjligheter för lärarnas samordning och 

lärande. Friktion uppstår, enligt Stedt, då en lärares handlingar leder till att 

en annan lärare hindras i sina möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. 

Stedt konstaterar att då lärarna utför arbetet i en gemensam fysisk kontext 

villkorar de varandras möjliga handlingar och påverkar på så sätt varandras 

handlingsutrymme. Samtidigt främjar en gemensam fysisk kontext, där lä-

rarna ser varandra i handling, lärarnas möjligheter att lära sig av varandra 

(Stedt 2013). 

Inom skolans värld finns både exempel på lärare som arbetar tillsammans 

och ser varandra i handling, och lärare som oftast arbetar ensamma och inte 

ser andra lärare i arbetet. Flertalet studier poängterar betydelsen av att se 

varandra i handling som en viktig aspekt av det kollektiva lärandet.  

En gemensam handlingsarena i telecombranschen 

Döös och Wilhelmson (2011) har gjort en studie av kollektivt lärande på en 

enhet för forskning och utveckling på det internationella telecombolaget 

Ericsson där kontexten speglar stora teknologiskiften och snabba förändring-
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ar, både inom arbetsplattformar och organisatoriskt i verksamheten. Syftet 

med studien är förutom att studera hur kollektivt lärande uppstår i denna 

kontext dessutom att närmare studera länken mellan individuellt och kollek-

tivt lärande. Fyra team studerades med hjälp av fokusgrupper, intervjuer och 

observationer. Perspektivet är organisationspedagogiskt. Forskarlaget kunde 

konstatera att det fanns ett stort kollektivt kunnande över hela organisation-

en, samtidigt som processerna för hur detta kunnande uppstod var svåra att 

få syn på.  

Ett annat centralt resultat i Döös och Wilhelmsons studie är vikten av en 

gemensam handlingsarena. Genom att den gemensamma produkt som skapas 

är så komplex och omöjlig för en enda person att bemästra, är det kollektiva 

lärandet en förutsättning för att skapa den gemensamma produkt som sedan 

ska ut på marknaden. I detta sammanhang uppstår det kollektiva lärandet 

genom att de delar handlingsarena: genom att möta varandras lösningar i 

själva produkten, veta vem man ska fråga när problem uppstår, och hela 

tiden hålla sig uppdaterad med den senaste teknikutvecklingen, skapas ett 

gemensamt kunnande som vida överskrider det en enskild individ kan klara.  

En slutsats i denna studie är att kollektivt lärande kan ske på olika sätt i 

olika kontexter (Döös och Wilhelmson 2011). Det kollektiva lärandet i den 

kontext de här studerade sker genom interaktion på en gemensam handlings-

arena där tillräckligt många har utvecklat ett likartat sätt att förstå de tek-

niska lösningar man arbetar med (Döös och Wilhelmson 2011). I det sam-

manhang som här beskrivs fungerar den enskilde individens otillräcklighet 

som drivkraft bakom det kollektiva lärandet, och ligger i kombinationen av 

lusten att göra bra ifrån sig och omöjligheten att skapa tekniskt snygga lös-

ningar på egen hand; att förstå helheten är möjligt, men att ensam skapa och 

ansvara för alla delar i en teknisk lösning är omöjligt, här är det kollektiva 

kunnandet en nödvändighet för att lyckas (Döös, Wilhelmson och Backlund 

2001).  

Som tidigare konstaterats: hur förutsättningar för det kollektiva lärandet 

beskrivs verkar vara en kontextuell fråga. Samtidigt har flera studier poäng-

terat betydelsen av att se varandra i handling i kombination med att gemen-

samt reflektera över det som händer (Dixon 1994; Ohlsson 1996; Larsson 

2004). Men det kollektiva lärandet verkar kunna uppstå på olika sätt; i ett 

telekomsammanhang såg forskarna att förutsättningarna för det kollektiva 

lärandet fanns i uppgiftsbaserade handlingar på en gemensam handlingsa-

rena (Döös och Wilhelmson 2005, 2011). Eftersom kontextuella faktorer 

verkar ha så stor betydelse för hur det gemensamma lärandet tar sig i uttryck 

blir det intressant att undersöka hur det gemensamma lärandet gestaltas i det 

fall som denna avhandling handlar om. 
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Sammanfattning 

För att sammanfatta de för denna avhandling viktigaste punkterna i den tidi-

gare forskningen kan jag inledningsvis konstatera att det verkar finnas ett 

behov av en plattform, eller arena, där det professionella lärandet kan ske; 

reflektion kring arbetet i praktiken beskrivs som ett viktigt inslag i lärande-

processen. Det kontinuerliga formandet av en professionell identitet i förhål-

lande till andra är en viktig ingrediens i lärandeprocessen, liksom inompro-

fessionella gemensamma idéer och handlingsmönster. Andra faktorer som 

funnits vara av vikt för professionellas lärande är arbetsuppgiftens komplexi-

tet samt omvärldens betydelse. Intressant nog är det inom det psykoanaly-

tiska fältet svårt att definiera tydligt vad psykoanalys är och inte är, trots den 

gedigna utbildningen och hierarkiskt styrda utbildnings- och auktoriserings-

processen. Trots detta kan man tala om en professionell miljö och ett pro-

fessionellt etos inom den psykoanalytiska professionen, som kan förmodas 

ha stor inverkan på de gemensamma lärprocesserna.  

Forskare betonar olika saker, vissa lägger fokus på samspel hur lärandet 

är socialt konstruerat och villkor för detta, medan andra väljer att ha ett 

större fokus på individen och dennes konstruerande av kunskap och beskri-

ver villkor för det. Men gemensamt för mycket forskning inom både profess-

ionella gruppers lärande och kollektivt lärande är att man betonar betydelsen 

av den kontext som lärandet sker inom.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen. 

Avhandlingen skrivs inom arbetslivspedagogik genom att den belyser villkor 

för lärandeprocesser inom en arbetslivskontext. Den typ av kontext som 

studien behandlar karaktäriseras av att det är ett professionellt sammanhang, 

där psykoanalytiker frivilligt väljer att delta i utvecklandet av en ny behand-

lingsmetod. I avhandlingen kombineras en konstruktivistisk syn på lärande 

med handlingsteoretiska resonemang, och kontextens betydelse för möjliga 

lärprocesser betonas. Som utgångspunkter presenteras Ellströms modell av 

samspelet mellan omgivning och individens handlingar, samt Habermas 

(1996) teori om kommunikativa handlingar. I det introducerande kapitlet 

skrev jag att jag med villkor menar omständigheter som får en inverkan på 

lärprocesserna. Pedagogisk forskning har definierats som:  

Studiet av lärande och påverkansprocesser, och inte minst villkoren för sådana 
processer, med utgångspunkt från den lärande människan och hennes livsvill-
kor, både som enskild individ och som medlem i en kollektiv gemenskap 
(Qvarsell 2000, s 130).  

 

När vi talar om lärande är det förändringen av något som står i fokus och 

genom att använda ordet process indikeras att lärandet är dynamiskt och 

föränderligt till sin karaktär. Ohlsson (2008) beskriver lärande som en social 

process när individen på något sätt förändrar sitt sätt att tänka kring något, en 

definition som jag finner tilltalande eftersom det antyder en förändring i 

mentala processer utan att vara normerande. Jag återkommer till hur man 

kan se på lärande ur ett konstruktivistiskt och handlingsteoretiskt perspektiv. 

I denna studie är den lärande människan (som Qvarsell hänvisar till i cita-

tet ovan) en del av en grupp, spädbarnsanalysgruppen, som finns inom ra-

marna för en psykoanalytisk organisation. Jag tänker mig, i likhet med Hech-

ter (1987) och Granström (2009) att en grupp är en samling individer som är 

engagerade i en gemensamt orienterad aktivitet. Arrow, McGrath och Ber-

dahl (2000) beskriver en liten grupp som ett löst sammansatt system av inte-

ragerande självständiga medlemmar som delar kollektiv identitet. Dessutom, 

menar Arrow et al. (2000), har grupper temporära och psykologiska gränser, 

något som innebär att gruppens medlemmar är medvetna om att gruppen 

existerar och att de är medlemmar i gruppen. 
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För individen handlar tillhörigheten till en organisation både om rättigheter 

och förpliktelser (Ahrne 1990). Att tillhöra en organisation innebär att indi-

viden på något sätt har en koppling till organisationen, t.ex. genom medlem-

skap som är fallet i denna studie. Medlemskapet innebär både att man accep-

terats av organisationen i fråga, men också att man förpliktigar sig till något; 

man har accepterat att de andra medlemmarna i organisationen kan ha vissa 

förväntningar på ens agerande (Ahrne och Hedström 1999).  

En konstruktivistisk utgångspunkt 

Utifrån en konstruktivistisk utgångspunkt är det de mentala processer som 

sker då vi lär oss ny kunskap som är i fokus. Löfberg beskriver ett konstruk-

tivistiskt synsätt på kunskapsbildning som människans sätt att aktivt ”erövra 

ett vetande om världen ur vår interaktion med världen” (Löfberg 2001, s 55). 

Bourgeois (2002) poängterar att den konstruktivistiska modellen är en teore-

tisk modell vars funktion är att beskriva och tolka hur lärprocesser kan gå 

till, snarare än en föreskrivande modell. Bourgeois menar också att den kon-

struktivistiska modellen är en modell som beskriver lärande generellt och 

som är användbar när det gäller att identifiera både individuella och situat-

ionella villkor för lärande i olika kontexter.  

Det konstruktivistiska tänkandet har utvecklats från Piagets teori om lä-

rande. Teorin är, enligt Bourgeois (2002), konstruktivistisk på två sätt: för 

det första genom att den betonar individens mentala konstruktion av verklig-

heten. Individen aktiverar interna kognitiva strukturer för att handskas med 

nya situationer. För det andra genom att den fokuserar på hur de mentala 

strukturerna är konstruerade så att de kan förändras genom individens inter-

aktion med omvärlden och på så vis omformas till nya strukturer (Bourgeois 

2002). Det är när existerande mentala strukturer förändras som vi kan tala 

om lärande, menar Bourgeois. Kumulativ, eller mekanisk, inlärning innebär 

att helt nya mentala strukturer skapas; inga kopplingar till annat finns ännu, 

kunskapen är inte en del av någon annan mental struktur utan fristående 

(Piaget 1977). Lärande baserar sig på två separata men ändå sammankopp-

lade processer, assimilation och ackommodation. Assimilation handlar enligt 

Piaget om att tidigare strukturer aktiveras i en situation, och den nya kun-

skapen kan haka på redan existerande strukturer. I en assimilativ process 

behöver den redan existerande mentala strukturen inte förändras, däremot 

kan den stärkas genom assimilation. När vi stöter på kunskap som på något 

sätt strider mot våra tidigare mentala strukturer inträffar en kognitiv konflikt, 

och en obalans i den aktiverade strukturen uppstår (Piaget 1977). Vi kan lösa 

en kognitiv konflikt på två sätt. Ett sätt är genom homeostatisk reglering där 

individen försöker lösa konflikten utan att förändra existerande, assimilerade 

strukturer genom att bortse från den nya kunskapen eller tolka den på ett 

sådant sätt att den kan passa med tidigare strukturer. Vi kan också lösa en 
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kognitiv konflikt genom ackommodation, då existerande strukturer förändras 

så att den nya kunskapen kan passa in (Piaget 1977). Detta innebär att vi 

reorganiserar vad Piaget benämner scheman, och bryter ner delar av existe-

rande scheman eller mönster och förändrar dem så att den nya kunskapen 

passar in. Att rekonstruera kunskap på detta sätt upplevs som energikrä-

vande, eftersom man måste bryta ner existerande strukturer och acceptera 

och förstå något som är nytt och främmande för oss, men när man har ack-

ommoderat ny kunskap upplevs det ofta som att man har internaliserat och 

verkligen förstått något, och kunskapen är lättare tillgänglig i alla möjliga 

typer av situationer, än om vi bara mekaniskt lärt in något genom kumulativt 

lärande (Illeris 2009). 

Bourgeoises tolkning av Piaget är att det är enbart då ackommodation 

sker som vi kan tala om lärande, Bourgeois menar också att en kognitiv kon-

flikt är nödvändig för att lärande ska ske, men att en kognitiv konflikt inte 

räcker, den måste lösas genom ackommodation snarare än genom homeosta-

tisk reglering för att man ska kunna tala om att lärande har skett. Att ack-

ommodation måste ske för att man ska kunna tala om lärande menar jag 

begränsar lärandebegreppet. Jag har tolkat Piaget (1977) som att man kan 

tala om olika sorters lärande, kumulativt, assilmilativt och ackommodativt 

lärande och på så vis beskriva lärprocessen på olika sätt utifrån dessa be-

grepp, min tolkning av vad lärande innebär blir på så vis vidare än Bourgoi-

ses tolkning. Däremot håller jag med Bourgeoise om att frustration, dilem-

man och konflikter kan leda till att lärprocesser uppstår då individen utveck-

lar adekvat kunskap (även om lärande inte alltid är följden av en kognitiv 

konflikt, det beror på hur individen hanterar konflikten). 

De termer man väljer för att beskriva individens lärande tar ofta fasta på 

någon aspekt av kunskapandet som man finner vara väsentligt. Ett exempel 

på detta är begreppet meningsstruktur (Dixon 1994), ett begrepp som tar 

fasta på den meningsskapande process som sker när vi tolkar och strukture-

rar vår värld. Utifrån meningsstrukturer uppfattar och tolkar vi vår omvärld i 

en meningsskapande process som är unik för varje situation och människa. 

Medan meningsstrukturen som begrepp tar fasta på den meningsskapande 

aspekten i människans konstruerande av kunskap, tar begreppet tankenätverk 

(Döös 1997, 2001) bl.a. fasta på innebörden av den sociala sidan i konstrue-

randet. Tankenätverk kan beskrivas som den förståelse eller det kunnande en 

individ har om något (Wilhelmson och Döös 2012). Liksom meningsstruk-

turerna styr tankenätverk vad individen uppfattar och hur en situation tolkas, 

men begreppet tankenätverk är ett dynamiskt begrepp som tillåter öppenhet, 

med anknytningspunkter både till egna inre nätverk, men också till möten 

med andras nätverk. Begreppet pekar på en möjlighet till förändring. Ett 

nätverk måste aktivt upprätthållas, och ger en bild av ”växande erfarenhet 

med anknytningspunkter” (Döös 1997, s 173). Genom tankenätverket kan 

individen knyta an till både egna tidigare erfarenheter, men också till andras 

erfarenheter (Wilhelmson och Döös 2012). Dessa tänkta anknytningspunkter 
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gör att begreppet tankenätverk har en potential att beskriva kunskapsproces-

sen som en social, intersubjektiv process. Utifrån resonemang om intersub-

jektivitet skulle man kunna tolka begreppet tankenätverk som individens sätt 

att konstruera kunskap, i termer av ackommodation och assimilation genom 

intersubjektivt samspel med omgivningen. Tankenätverket är ens eget, och 

ligger till grund för framtida tankenätverk – men har formats i samspel med 

andra i en speciell kontext. Hur vårt tankenätverk ser ut påverkar de inter-

subjektiva processerna genom att de styr hur vi uppfattar och kommunicerar 

med andra människor i vår omvärld.  

Begreppet tankenätverk kan dock leda tanken till att lärande enbart är en 

process som sker i våra tankar, en mental process. Så är inte fallet, lärande 

och handling hänger samman, de mentala processerna kommer till uttryck 

genom handling, något som kan ske på flera olika sätt. En viktig del kan vara 

att vi sätter ord på tanken, presenterar den på något sätt så att den blir möjlig 

att skriva om, samtala om och reflektera över, detta betraktar jag som en 

form av handling. Senare i detta kapitel presenteras Habermas teorier om 

kommunikativt handlande (Habermas 1996), som jag ser som ett sätt att 

beskriva den sociala process som sker då vi tillsammans med andra klär våra 

tankar i ord och försöker förstå varandra, något som är en viktig förutsätt-

ning för att vi ska kunna lära tillsammans. 

Handling i kontext 

Utifrån en konstruktivistisk syn på hur kunskap konstrueras kan man se lä-

rande som ett resultat av individens aktiva handlande och i flera studier po-

ängteras lärandets handlingsdimension (t.ex. Schön 1983; Ellström 1992; 

Molander 1993; Ellström 1996; Ohlsson 1996; Döös och Wilhelmson 2005; 

Rönnström 2006). För att förklara omvärldens betydelse för vårt lärande och 

vårt handlande används ofta kontextbegreppet. Vårt lärande sker i relation 

till en kontext, påverkas av kontexten och påverkar kontexten i ett ständigt 

pågående samspel mellan individer, individers handlingar och den omgiv-

ning som dessa handlingar äger rum i (Löfberg 1990). Löfberg (1990, 2001) 

menar att kontexten sätter ramarna för vilken kunskapsutveckling som är 

möjlig och sätter lärandet i termer av assimilation och ackommodation i 

direkt relation med omvärlden (eller kontexten) på två sätt: dels genom att 

våra handlingar sker i samspel med en omvärld och får konsekvenser, dels 

genom att det pekar på betydelsen av den meningsskapande process som 

sker i och med att vi ser och förstår vår omvärld. Kontext kan beskrivas som 

ett socialt sammanhang där individernas meningsskapande sker (Wozniak 

1993). Tankenätverken skapas i samspel med omgivningen och i en kontext, 

lärandet går inte att separera från dess kontext. Men begreppet kontext an-

vänds på många olika sätt av olika forskare.  
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Det finns en omvärld som vi tolkar på olika sätt, inom vilken vi handlar 

och som på olika sätt svarar på våra handlingar. Här är flera saker betydelse-

fulla, som jag vill differentiera mellan med hjälp av Habermas. Dels finns 

det en omvärld i vilken handlingar utförs, denna omvärld skapar vi aktivt 

mening i genom att vi ser och förstår den. Att se och förstå omvärlden sker 

genom en meningsskapande akt, som i sin tur formas av det som Habermas 

(1996) kallar vår livsvärldskontext. Det är utifrån vår tolkning av omvärlden 

som vi uppfattar olika handlingsmöjligheter, de processer som på olika sätt 

formar hur vi tolkar och förstår vår omvärld är på så vis viktiga för kontext-

begreppet. Men kontextbegreppet hänvisar också till att mening skapas i ett 

socialt sammanhang.  

I forskning kring lärande är det många som knyter samman lärandet, lä-

randets handlingsdimension och kontexten. Ofta används någon av synony-

merna sammanhang eller omgivning istället för begreppet kontext ( se t. ex. 

Ellström 1992; Löfberg 1995; Ohlsson 1996 ; Döös och Wilhelmson 2005). 

Jag kommer i min förståelse för vad kontext innebär att utifrån en läsning av 

främst Ellström (1992) och Habermas (1996) göra en tolkning av hur kon-

textbegreppet kan förstås. 

Genom begreppet handlingsutrymme kan man beskriva individens upp-

levda och faktiska handlingsutrymme, handlingsutrymme menar Parding 

(2010) är en central del av professionellt arbete och påverkar professionellas 

arbetsvillkor. Aronsson (1990) gör en åtskillnad mellan subjektivt och objek-

tivt handlingsutrymme, där det subjektiva står för ett upplevt handlingsut-

rymme, medan det objektiva avser faktiskt handlingsutrymme. Individen 

kan, menar Aronsson, påverka det objektiva handlingsutrymmet genom sina 

handlingar. Individen utför en handling ensam eller tillsammans med andra, 

men vilka möjliga handlingar som kan ske, eller individens handlingsut-

rymme, påverkas av kontexten och individens upplevelse av kontexten. 

 Ellström (1992) har skapat en modell som syftar till att tydliggöra sam-

spelet mellan individens handlande och dennes omgivning. Ellström använ-

der begreppet omgivning, men modellen menar jag kan bidra till att klargöra 

relationen mellan handling och kontext. Modellen kan användas för att förstå 

relationen mellan kontext och individ på så sätt att kontexten bildar en bas 

för hur individen förstår sin uppgift och genomför handlingar, och individens 

handlingar påverkar kontexten genom de konsekvenser handlingarna för 

med sig. Man kan även analysera hinder och förutsättningar för lärande med 

hjälp av den nedan beskrivna handlingsmodellen där kontextens betydelse 

blir central (Ellström 1992). 

 42 

Det finns en omvärld som vi tolkar på olika sätt, inom vilken vi handlar 

och som på olika sätt svarar på våra handlingar. Här är flera saker betydelse-

fulla, som jag vill differentiera mellan med hjälp av Habermas. Dels finns 

det en omvärld i vilken handlingar utförs, denna omvärld skapar vi aktivt 

mening i genom att vi ser och förstår den. Att se och förstå omvärlden sker 

genom en meningsskapande akt, som i sin tur formas av det som Habermas 

(1996) kallar vår livsvärldskontext. Det är utifrån vår tolkning av omvärlden 

som vi uppfattar olika handlingsmöjligheter, de processer som på olika sätt 

formar hur vi tolkar och förstår vår omvärld är på så vis viktiga för kontext-

begreppet. Men kontextbegreppet hänvisar också till att mening skapas i ett 

socialt sammanhang.  

I forskning kring lärande är det många som knyter samman lärandet, lä-

randets handlingsdimension och kontexten. Ofta används någon av synony-

merna sammanhang eller omgivning istället för begreppet kontext ( se t. ex. 

Ellström 1992; Löfberg 1995; Ohlsson 1996 ; Döös och Wilhelmson 2005). 

Jag kommer i min förståelse för vad kontext innebär att utifrån en läsning av 

främst Ellström (1992) och Habermas (1996) göra en tolkning av hur kon-

textbegreppet kan förstås. 

Genom begreppet handlingsutrymme kan man beskriva individens upp-

levda och faktiska handlingsutrymme, handlingsutrymme menar Parding 

(2010) är en central del av professionellt arbete och påverkar professionellas 

arbetsvillkor. Aronsson (1990) gör en åtskillnad mellan subjektivt och objek-

tivt handlingsutrymme, där det subjektiva står för ett upplevt handlingsut-

rymme, medan det objektiva avser faktiskt handlingsutrymme. Individen 

kan, menar Aronsson, påverka det objektiva handlingsutrymmet genom sina 

handlingar. Individen utför en handling ensam eller tillsammans med andra, 

men vilka möjliga handlingar som kan ske, eller individens handlingsut-

rymme, påverkas av kontexten och individens upplevelse av kontexten. 

 Ellström (1992) har skapat en modell som syftar till att tydliggöra sam-

spelet mellan individens handlande och dennes omgivning. Ellström använ-

der begreppet omgivning, men modellen menar jag kan bidra till att klargöra 

relationen mellan handling och kontext. Modellen kan användas för att förstå 

relationen mellan kontext och individ på så sätt att kontexten bildar en bas 

för hur individen förstår sin uppgift och genomför handlingar, och individens 

handlingar påverkar kontexten genom de konsekvenser handlingarna för 

med sig. Man kan även analysera hinder och förutsättningar för lärande med 

hjälp av den nedan beskrivna handlingsmodellen där kontextens betydelse 

blir central (Ellström 1992). 



 43 

 

 

Figur 1. Modell av mänskligt handlande, särskilt samspelet mellan individ och om-
givning. Hämtad från Ellström (1992), s. 74. 

Omgivningen delar Ellström (1992) in i tre delar, den sociala omgivningen, 

den fysisk materiella omgivningen samt den kulturell-symboliska omgiv-

ningen. Den sociala omgivningen utgörs enligt Ellström av andra människor 

samt verksamhetens sociala-organisatoriska strukturer; till den sociala om-

givningen hör bland annat vilka regler och normer för handlande som präglar 

verksamheten. Dessa regler och normer har en inverkan på individens upp-

levda handlingsutrymme (Ellström beskriver inte sin modell i termer av 

handlingsutrymme, det är mitt tillägg). Den fysisk-materiella omgivningen, 

består enligt Ellström (1992) av den fysiska miljön (som kan vara både av 

naturen eller av människan skapad), samt av ting omkring oss som verktyg 

skapade för att underlätta vårt arbete. Den fysisk-materiella omgivningen 

påverkar individens reella handlingsutrymme genom att skapa handlingsmöj-

ligheter. Den kulturellt symboliska omgivningen består av ”olika typer av 

information (data), individuella och kollektiva kunskaper, samt ideologisk-

kulturella föreställningar om vad som är önskvärt eller möjligt att göra och 

inte göra i olika sammanhang (organisationskulturer)” (Ellström 1992, s 74). 

Den kulturellt symboliska omgivningen har en inverkan på individens hand-

lingsutrymme genom att individen genom kunskap om olika handlingsmöj-

ligheter kan få ett vidgat handlingsutrymme.  

I ett arbetslivssammanhang kan kontextbegreppet referera till omgivning-

en och delas in i inre och yttre kontext, där den inre kontexten handlar om 

organisationen, dess ledarskap och kultur medan den yttre kontexten handlar 
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om det omgivande samhället, krav från kunder, efterfrågan och konkurrens 

(Kock 2010; Kock och Ellström 2010). Kontextbegreppet kan också referera 

till det meningssammanhang som en individ eller grupp befinner sig i. Jag 

kommer att återkomma senare till denna tolkning av kontextbegreppet i 

samband med Habermas (1996) livsvärldsbegrepp.  

Lärande som samspel mellan olika handlingsnivåer 

Då vi utför en uppgift påverkas våra handlingar bl.a. av hur mycket erfaren-

het vi har av uppgiften sedan tidigare. Individer handlar utifrån tidigare kun-

skaper och erfarenheter i förhållande till en uppgift i syfte att uppnå ett visst 

mål, menar Ellström (1992). Handlingen kan karaktäriseras på basen av vil-

ken nivå av kunnande som den baserar sig på. 

Handlingarna är till sin karaktär är olika (detta representeras i den ovan 

återgivna modellen genom nivå 1-3) och Ellström utgår i sin modell från 

Rasmussens resonemang (Rasmussen 1985) om hur handlingar regleras på 

olika nivåer, den sk. SRK modellen (Skill-based level, Rule-based level, 

Knowledge-based level). I grundmodellen från 1992, finns tre handlingsni-

våer med, men i senare resonemang kring villkor för lärande (Ellström 2011; 

Nilsen, Nordström och Ellström 2011) finns fyra handlingsnivåer beskrivna. 

Nivå 1 representerar en handling som vi kan så bra att vi gör den automa-

tiskt och med relativt lite ansträngning och som baseras på färdighet (skill-

based action) (Ellström 2011; Nilsen et al. 2011). Denna handlingsnivå kan 

jämföras med Dixons (1994) resonemang kring experter. En expert har fun-

gerande meningsstrukturer inom ett område, men dessa fungerande struk-

turer har blivit omedvetna för experten och handlingen automatisk, en expert 

behöver inte inför varje situation som uppstår slösa energi på att fundera 

över hur han eller hon ska tänka och handla. Det är inte så att kunskapen 

glöms bort, men den behöver inte medvetandegöras var gång en handling 

utförs. Ofta kan färdighetsbaserade handlingar vara svåra att verbalisera. 

Handlingar på denna nivå kan jämföras med begreppet kunskap-i-handling 

(Schön 1983) och är viktiga i ett professionellt sammanhang eftersom tanke-

kapacitet frigörs till att tänka på annat. Handlingar på nivå 1, den färdighets-

baserade nivån, kan utföras nästan automatiskt-  

Handlingar på nivå 2, regelbaserad handling (rule-based action), karaktä-

riseras av mer medveten kontroll (Ellström 2011; Nilsen et al. 2011). På 

denna nivå använder man sig även av tidigare egna erfarenheter eller andras 

erfarenheter som man fått ta del av. Denna nivå kan jämföras med Schöns 

begrepp reflektion-i-handling (Schön 1983) och innebär att man kan testa 

hur regler och procedurer fungerar genom att experimentera och pröva sig 

fram och utvärdera utfallet.  

Nivå 3 är en kunskapsbaserad nivå där handlingarna är medvetet kontrol-

lerade (knowledge-based action). Handlandet på denna nivå baserar sig ofta 

på kommunicerbar, teoretisk kunskap (Ellström 2011; Nilsen et al. 2011). 
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Man handlar ofta på denna nivå i samband med nya och obekanta situationer 

där man inte har tidigare erfarenheter. På denna nivå finns ett behov av re-

flektion och tolkning, och till skillnad från handlingar på den regelbaserade 

nivån finns det utrymme för att analysera situationen i fråga.  

Nivå 4 domineras av reflekterande handling (reflective action). På denna 

nivå reflekterar man inte bara över handlingen i sig och dess utfall, utan även 

över själva uppgiften och målet med uppgiften (Ellström 2011; Nilsen et al. 

2011). Denna handlingsnivå kan jämföras med Schöns begrepp reflektion-

över-handling (Schön 1983).  

I takt med att det sker ett lärande kring en uppgift byter handlingen karak-

tär och nivå. Villkor för lärande kan i förhållande till de fyra handlingsnivå-

erna förstås som både strukturella och subjektiva (Ellström 2001). Struktu-

rella villkor kan handla om uppgiftens karaktär; en komplex uppgift anses 

t.ex. ge mer utrymme för lärande. Subjektiva villkor för lärande handlar om 

individens möjligheter att identifiera och utnyttja möjligheter till lärande, 

t.ex. genom motivation och kunskap och förståelse för uppgiften. Det kan 

även finnas en skillnad mellan hur en uppgift är beskriven, och hur den ut-

förs. Man kan förstå det som att arbetsprocessen har en explicit och en im-

plicit dimension (Ellström 2010b). Den explicita dimensionen handlar om 

hur en uppgift är formellt beskriven och organiserad, medan den implicita 

dimensionen handlar om hur uppgiften tolkas av den som utför den i prakti-

ken. Dessa dimensioner kan jämföras med ‟theories-in-use‟ och ‟espoused 

theory of action‟ (Argyris och Schön 1974) där ‟espoused theory of action‟ 

är teorin så som den är formulerad. Det är ofta detta man berättar för andra 

att man gör, eller skulle göra i en given situation. Theories-in-use däremot 

handlar om det man verkligen gör i en situation, och är svåra för en individ 

att själv sätta ord på, dessa handlingar behöver observeras för att kunna be-

skrivas.  

Reflektionen är ett sätt för individen att medvetandegöra betydelsen av en 

handling i en kontext, och är i sig en handlingsakt som avspeglar hur man i 

en viss kontext tänker kring något. Schön (1983) har studerat professionella 

aktörer och deras sätt att reflektera kring sitt arbete. Han beskriver bland 

annat reflektion-i-handling genom att i detalj gå igenom en konversation 

mellan en psykoterapistudent och dennes handledare, där de diskuterar ett 

pågående fall. Schön visar, hur handledaren genom sina frågor och tolkning-

ar upprätthåller professionens gängse sätt att förhålla sig till patienter. Schön 

beskriver den reflekterande praktikern och reflektion-i-handling, en reflekt-

ion som sker medan man handlar, kontra reflektion-över-handling, en re-

flektion som sker efteråt. Molander (1993) föredrar att tala om den uppmärk-

samma och lärande praktikern eftersom han menar att det sällan finns tid för 

reflektion just medan handlingen pågår, reflektionen kommer efteråt. När ny 

kunskap utvecklas på detta sätt kopplat till professionella individers expertis 

bottnar den i en kontext och i den aktuella verksamheten (Molander 1993). I 

Ellströms modell (se figur 1) finns reflektionen med som ett led i en på-
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gående process beroende på vilken nivå handlingen sker på. Reflektionen 

påverkas både av den sociala omgivningen genom normer, värderingar samt 

av den kulturellt symboliska omgivningen genom individuella och kollektiva 

kunskaper. Hur vi reflekterar gemensamt och kommunicerar har en inverkan 

på lärprocesser. 

Lärande och kommunikativa handlingar 

Habermas teori om kommunikativt handlande innebär att kommunikations-

akten ses som en handling. Habermas refererar till talets modell främst för 

att kunna analysera vad det innebär att två subjekt kommer överens och han 

använder talhandlingen som modell för hur man kan analysera mänskligt 

handlande, men poängterar att förståelseorienterade handlingar inte måste 

vara verbala, lika lite som alla verbala handlingar är förståelseinriktade. 

Rönnström (2006) argumenterar för att kommunikativa handlingar kan ses 

som själva stommen i varje lärande- och påverkansprocess, därför är det 

enligt Rönnström relevant att uppmärksamma kommunikativa handlingar i 

pedagogiska studier av sociala praktiker. När vi kommunicerar med varandra 

lägger vi grunden för ett lärande, Habermas använder begreppet vetande för 

att det är öppet och kan innebära en mängd olika former av kunskap. Den 

kunskap om lärande kring utvecklandet av spädbarnsanalys jag avser att 

behandla ser jag som språkligt förmedlad och relaterad till handling, den 

bearbetas språkligt av informanterna då de förmedlar något till mig, samt 

språkligt mellan informanterna i deras samspel med varandra och genom 

handling då informanterna möter patienter.  

 Habermas (1996) skiljer mellan framgångsorienterat och förståelseorien-

terat handlande. Det framgångsorienterade handlandet handlar om att nå ett 

på förhand definierat mål, och är målrationellt. Man strävar efter att genom 

målinriktat handlande nå ett specifikt mål. Denna handling kan vara icke-

social och följa regler för hur vi ska handla och kallas då instrumentellt 

handlande. Ett strategiskt handlande är också inriktat mot ett specifikt mål, 

men socialt i och med att man värderar hur ett visst handlande påverkar nå-

gon annan. Ordet ”orienterad” är viktig här eftersom det indikerar att man 

handlar utifrån ett sätt man tror ska leda till framgång, det innebär inte att 

detta handlande verkligen leder till framgång. Kommunikativa handlingar, 

däremot, styrs av förståelseorientering och innebär att deltagarna i kommu-

nikationen primärt eftersträvar att nå inbördes förståelse.  

Tabell 1. Handlingstyper. Källa: Habermas 1996, s 100. 

 Framgångsorienterat Förståelseorienterat 

Icke-socialt Instrumentellt handlande  

Socialt Strategiskt handlande Kommunikativt handlande 
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Det finns vidare, enligt Habermas, olika typer av strategiskt handlande. En 

handling kan förvisso vara både kommunikativ och strategisk på en gång, 

men avgörande är den inbördes förståelsen, menar Habermas.  

Kommunikativa handlingar är sociala och förståelseinriktade handlingar, 

som bygger på att deltagarna når ömsesidig förståelse kring något med inter-

subjektiviteten som grund, dvs. genom att vi kan förstå varandra (Habermas 

1996). Inbördes förståelse är viktigt här, och innebär att deltagarna i ett sam-

tal eller annan interaktion enas om en giltig överenskommelse eller ”inter-

subjektivt erkänner giltighetsanspråk som de reser ömsesidigt”(Habermas 

1996, s 125). Man handlar utifrån den inbördes förståelse man når, alltså 

påverkar förståelsen för något vårt handlande.  

Förståelseorienterat handlande innebär att deltagarna gemensamt kan de-

finiera en situation och nå samförstånd kring det samtalet handlar om. Om 

deltagarna inte kan finna samförstånd i den mån som en situations hand-

lingsmöjligheter kräver, kan de inte uppnå sina mål med hjälp av kommuni-

kativt handlande. I varje tolkad situation finns en repertoar av möjliga hand-

lingar, för varje handlingsalternativ finns fakta, normer och upplevelser som 

både möjliggör och begränsar handlandet (Habermas 1996). 

Habermas menar att det finns en skillnad mellan ”normativt tillskrivet 

samförstånd” och ”kommunikativt uppnådd inbördes förståelse” (Habermas 

1996, s 108) som bottnar i hur mycket de kulturella traditionerna styr vem 

som reser vilka giltighetsanspråk och av vem de måste accepteras. När vi 

samtalar kring något kan vi göra det på olika sätt. En person som deltar i ett 

samtal och påstår något i visshet om att det är sant bör enligt Habermas vara 

beredd att redovisa grunden till ett påstående. Det kan härstamma från erfa-

renhet, man kan också hänvisa till en normativ kontext. Om hänvisningen till 

den normativa kontexten inte håller, kan följden bli att det som blir föremål 

för prövning i samtalet är giltigheten för den norm som ligger till grund för 

påståendet och inte själva påståendet (Habermas 1996).  

Jag har inte för avsikt att redogöra för hela Habermas beskrivning av vad 

kommunikativt handlande innebär, men jag har lyft de delar av resone-

manget som jag menar kan bidra till en förståelse för villkor för lärande. 

Liksom Ellström (1992) betonar Habermas (1996) betydelsen av samspelet 

mellan individ och kontext. Habermas menar att om man ska förstå en indi-

vids handlingar i en given kontext behöver man ta hänsyn till den objektiva, 

den sociala och den subjektiva världen (Habermas 1996). Den sociala värl-

den är enligt Habermas uppbyggd genom institutionella ordningar, och i 

dessa ordningar ingår flera aktörer som har interpersonella relationer med 

varandra. Meningen med den sociala världen finner man i ”den normativa 

giltigheten (eller erkännandevärdigheten) hos normerna” (Habermas 1996, s 

123). Kulturellt traderat bakgrundsvetande innebär att det finns en inne-

hållsmässigt given tolkning av sammanhanget mellan objektiv, subjektiv och 

social värld; det kulturella vetandeförrådet har även en historisk anknytning, 

den är inte bunden till en given tidsligt begränsad situation, utan påverkas av 
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ett större sammanhang, både rumsligt och tidsligt (Habermas, 1996). Den 

subjektiva världen kan definieras som ”helheten av de upplevelser till vilka 

aktören själv har ett privilegierat tillträde” (Habermas 1996, s 124).  

Ellströms modell (se figur 1) har vissa likheter med Habermas resone-

mang. Både Ellström och Habermas betonar betydelsen av samspelet mellan 

individ och kontext, och ser det som att kontexten bildar en bas för hur indi-

viden förstår sin uppgift och genomför handlingar samtidigt som individens 

handlingar påverkar kontexten genom de konsekvenser handlingarna för 

med sig. Ellström har delat in modellen i två delar: den övre delen represen-

terar individen, och den undre delen representerar omgivningen. Man kan 

tänka sig att omgivningen i Ellströms modell representerar den objektiva och 

sociala världen i Habermas resonemang, Ellströms beskrivning av den kultu-

rell-symboliska omgivningen påminner om Habermas resonemang om ett 

kulturellt traderat bakgrundsvetande. Den subjektiva världen i Habermas 

resonemang skulle kunna motsvaras av individsidan i Ellströms modell. Man 

skulle kunna läsa in dessa resonemang om livsvärldskontext (bägge är be-

grepp Habermas använder för att förklara den subjektiva världen) i de pro-

cesser som handlar om tolkning och reflektion i Ellströms modell. Haber-

mas, till skillnad från Ellström, tar upp vikten av intersubjektiva processer i 

sitt resonemang om kommunikativa handlingar och går djupare in i resone-

mang kring meningsskapande processer. 

Intersubjektivitet och meningsskapande 

Ellström (1992) är i sin modell inne på betydelsen av tolkningar. Det är uti-

från vår tolkning av omvärlden och av uppgiften som vi uppfattar olika 

handlingsmöjligheter, kontexten är viktig för de processer som på olika sätt 

formar hur vi tolkar och förstår vår omvärld. Kontexten har en inverkan på 

de intersubjektiva processerna, att människan ses som intersubjektiv innebär 

att se en delad upplevelse som grunden för att kunna förstå varandra och 

skapa oss en gemensam bild av omvärlden. Varje subjektiv upplevelse av 

världen grundar sig på intersubjektivitet; den genom intersubjektivitet delade 

upplevelsen är en nödvändighet för att vi ska kunna förstå varandra och den 

värld vi lever i (Zahavi 2001, 2005). Habermas (1996) definierar intersub-

jektivitet som förmågan till ömsesidig kommunikation där kommunikation-

ens parter förstår varandra. 

Habermas diskuterar människans språkliga intersubjektivitet och menar 

att det är genom intersubjektivt delade övertygelser deltagare i ett samman-

hang binds samman ömsesidigt (Habermas 1996). Habermas använder be-

greppet talhandling. Talhandlingar är inte betydelsefulla för att de existerar, 

de blir betydelsefulla då en aktiv lyssnare tolkar och förstår dem, något som 

sker genom en intersubjektiv process (Habermas 1996). Intersubjektivitet 

kan kopplas samman med lärande genom att den är en del av individens 
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meningsskapande processer då vi förstår varandra. Intersubjektiva processer 

binder ihop människan med andra människor i den sociala omgivningen. 

Att se och förstå omvärlden sker enligt Habermas (1996) genom en me-

ningsskapande akt, som i sin tur formas av det som Habermas kallar vår 

livsvärldskontext. Livsvärldskontexten är väsentlig då vi vill förstå en aktörs 

handlingar, och innefattar dels individuella färdigheter, som intuitivt vetande 

om hur man hanterar en situation, och socialt invanda praktiker, som innebär 

att man har kunskap om vad man kan förvänta sig och lita på i en given situ-

ation. För aktören fungerar i en given situation livsvärlden som en ”hori-

sontbildande kontext för förståelseprocesserna” (Habermas 1996, s 127). 

Livsvärlden är så självklar för aktören, enligt Habermas, att den inte proble-

matiseras utan innebär ett implicit, intuitivt vetande som är holistiskt struktu-

rerat. Vi kan inte med lätthet göra livsvärldens vetande medvetet och därige-

nom möjligt att ifrågasätta.  

Habermas (1996) skiljer situationskontext från livsvärldskontext; bara en 

del av livsvärlden är relevant för en given situation, men den relevanta delen 

av livsvärlden har en kontextbildande funktion. ”Om livsvärlden betraktas 

som tolkningsresurs, kan vi föreställa oss den som ett språkligt organiserat 

förråd av bakgrundsantaganden som reproduceras i form av kulturell tradit-

ion.” (Habermas 1996, s 128) I denna avhandling ser jag t.ex. det psykoana-

lytiska sammanhanget som en relevant aspekt av livsvärlden för hur mina 

informanter förstår och tolkar sin omvärld.  

Meningsskapande och intersubjektivitet binder samman kontext och indi-

vid, de intersubjektiva processerna påverkar hur vi tolkar, reflekterar och 

skapar mening. Men Habermas tolkning av kontextbegreppet är intressant 

eftersom den innehåller en tanke om emancipation, eller möjligheten att 

frigöra sig från sin kontext. Livsvärldskontextens inverkan kan vara svår att 

får syn på (men är det som man i ett psykoanalytiskt sammanhang arbetar 

mycket med, att förstå sin egen livsvärld), men att i situationen gemensamt 

reflektera över och medvetandegöra t.ex. den kulturella traditionens inverkan 

på oss är möjligt. Vi är inbäddade i en kulturell tradition, men kan i situat-

ionen ta ett steg utanför den och betrakta dess inverkan på oss och på så sätt 

frigöra oss.  

En traditionstung kontext 

I denna avhandling betraktas det traditionstunga som viktigt i och med att 

den kulturella tradition man ingår i får stor betydelse för vilket handlingsut-

rymme en individ upplever sig ha i en given kontext, bl.a. genom att tradit-

ionen påverkar vilka möjligheter i kontexten som uppmärksammas, hur 

dessa möjligheter tolkas och vilka handlingar om sedan blir följden. Både 

Habermas (1996) och Ellström (1992) betonar den kulturella tradition som 

en handling sker i.  
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När interaktionsdeltagarna kommunicerar om sin situation, befinner de sig i 
en kulturell tradition som de samtidigt utnyttjar och förnyar; när interaktions-
deltagarna koordinerar sina handlingar via ett intersubjektivt erkännande av 
kritiserbara giltighetsanspråk, stödjer de sig på tillhörigheten i sociala grupper 
och bekräftar samtidigt dessa gruppers integration; genom att delta i interakt-
ion med kompetent handlande referenspersoner, internaliserar de uppväxande 
värdeorienteringar i sin sociala grupp och förvärvar generaliserade handlings-
kompetenser. (Habermas 1996, s 130) 

 

Detta citat belyser relationen mellan handling och kontext, de hänger intimt 

samman och påverkar varandra i dynamisk växelverkan. Här betonar Ha-

bermas intersubjektiviteten och att interaktionen med omvärlden sker genom 

intersubjektivt samspel. Habermas förstår handling som ”ett bemästrande av 

situationer” (Habermas 1996, s 126) där vi bemästrar en situation genom att 

känna till de underliggande normer och regler som den sociala världen i den 

situationen förväntar sig av oss att vi ska känna till och handla i enlighet 

med. Normreglerade handlingar, som baserar sig på en tanke om vad som är 

rätt och fel i en given situation, utförs på basen av kännedom om underlig-

gande normer och regler för en handlings riktighet och påverkar därigenom 

vårt handlingsutrymme. I en professionell miljö är många handlingar styrda 

av de underliggande normer och värderingar som präglar den professionella 

miljön; att den psykoanalytiska kontext som denna avhandling studerar be-

tecknas som traditionstung har att göra med faktorer som lång, formande 

utbildning, teoretisk och abstrakt kunskap i ett sammanhang som kan kallas 

professionellt. Det verkar finnas en inbyggd spänning i den professionella 

rollen mellan att å ena sidan ha en variation av tolkningsmöjligheter och 

möjliga sätt att utföra en uppgift, och å andra sidan förhålla sig till de inom 

professionen rådande värderingarna och normerna kring hur en uppgift skall 

utföras (Granberg 1995).  

Med traditionstung tänker jag mig att det är vikten av det som i Ellströms 

(1992) modell kallas den kulturell-symboliska omgivningen som avses. Det 

fall som denna avhandling fokuserar karaktäriseras av att det utspelas i en 

professionell miljö; i en professionell miljö kan man tänka sig att den kultu-

rell-symboliska kontexten spelar en särskilt betydelsefull roll. Att lyckas 

smälta samman teoretiska kunskaper med erfarenhet är en grundläggande 

aspekt av det som strukturerar den professionella kunskapen (Bromme och 

Tillema 1995), och hur man organiserar för denna sammansmältning innebär 

en viktig utgångspunkt för att studera villkor för lärande i en professionell 

kontext (Ellström 1996).  

I och med att jag valt att beskriva sammanhanget som en professions-

miljö, är det vissa aspekter i kontexten som framträder, bland annat vilken 

typ av kunskap det handlar om. En professionell verksamhet kännetecknas 

av en stark teoretisk grund, och i utförandet av en uppgift ingår att man ut-

nyttjar sin teoretiska bas i praktiken (Abbott 1988; Bromme och Tillema 

1995; Brante 2005). I sin definition av vad en profession innebär sätter Ab-
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bott (1988) tyngdpunkten på kunskapssystemet och abstraktionsgraden inom 

detta; psykoanalysen kan betraktas som en tradition där abstraktionsnivån är 

mycket hög. 

Enligt Freidson (2001) kan man tala om professionalism när aktörer i en 

organiserad verksamhet (eng. occupation) skapar en situation där de kan 

avgöra vem som är kvalificerad att utföra en viss uppgift och har kontrollen 

över vilka kriterier som ska gälla då arbetet evalueras, men det är väldigt få 

professioner som har full kontroll, enligt Freidson. I ett psykoanalytiskt 

sammanhang finns tydliga system för hur man utbildar och bedömer när 

någon är tillräckligt kvalificerad för att kallas psykoanalytiker. Den internat-

ionella organisationen IPA står för den yttersta kontrollen, genom de krav de 

ställer på de psykoanalytiska föreningar som anslutit sig till IPA. Men de 

lokala föreningarna i varje land är de som verkställer de från IPA härstam-

mande reglerna i hur de utbildar, evaluerar och examinerar psykoanalytiker 

och därtill bedriver psykoanalytisk verksamhet.  

Freidson diskuterar också professionalismens exklusivitet:  

The development of a specialized body of formal knowledge and skill requires 
a group of like-minded people who learn and practice it, identify with it, dis-
tinguish it from other disciplines recognize each other as colleagues by virtue 
of their common training and experience with some common set of tasks, 
techniques, concepts, and working problems, and are inclined to seek out each 
other‟s company, if only to argue with each other. (Freidson 2001, s 202) 

 

Freidson menar att just existensen av gränsdragningar för vem som får och 

inte får vara en del av den professionella gruppen, gör att man kan låta med-

lemmarna fokusera på en gemensam kunskap, färdighet eller disciplin. Ge-

nom att skapa system för vem som får respektive inte får tillträde skapar man 

ett skyddat utrymme inom vilket en kunskapsmassa och en expertis kan ut-

vecklas, praktiseras, förfinas och utvidgas. Innanför dessa gränser kan man 

vara oense och föra debatt om olika saker, men utåt sett är man en grupp 

som värnar om gemensamma intressen (Freidson 2001). Utan denna exklu-

sivitet menar Freidson att professionen inte skulle kunna överleva som en 

egen disciplin. När jag använder begreppet traditionstung hänvisar jag till 

detta att det finns gemensam kunskap av betydelse inom en särskild avgrän-

sad disciplin.  

Med traditionstung hänvisar jag också till de värderingar och ideologier 

som är rådande inom en profession. Ideologier i en profession handlar om 

värderingar och hur man ser på meningen med arbetet, menar Freidson 

(2001), och att utkristallisera sin roll som profession i kontrast mot andra 

professioner är en viktig uppgift för professionen. Professionalisering ska 

medföra kvalitet, dvs. en erfaren specialist med rätt utbildning kan nå resul-

tat bättre och säkrare än någon som har erfarenhet men saknar utbildning 

(Freidson 2001).  
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Att tillhöra en profession innebär att man måste förhålla sig till de inom 

professionen rådande värderingarna. Genom att förhålla sig och aktivt 

handla blir man en del av den kultur man handlar inom. Att handla i en pro-

fessionell kontext innebär att alla handlingar utförs mot bakgrund av under-

liggande värderingar. Det finns olika begrepp för att benämna detta feno-

men. Molander talar om ”orienteringssystem” (Molander 1993, s 150) då 

han beskriver vad som skapar riktlinjer för handlande i en ny situation. 

Dessa riktlinjer baserar sig på underliggande värderingar och förs vidare 

inom institutioner. Orienteringssystemen kan ses som en av de faktorer som 

påverkar lärprocesserna. Granbergs (1996) begrepp värderingsbas handlar 

om de värderingar som har inflytande på hur den professionelle utför sitt 

arbete. Värderingsbasen byggs upp av det professionella värdesystemet och 

det kontextuella värdesystemet. Det professionella värdesystemet byggs upp 

under hela utbildningstiden och baserar sig ofta på en hel teoribildning, 

Granberg tar upp exemplet med psykodynamisk teoribildning. Det kontextu-

ella värdesystemet utgörs av de värderingar som utvecklas i den aktuella 

kontexten och kan bestå av både individuella och kollektiva värderingar. 

Habermas (1996), å sin sida, identifierar en form av handling som han kallar 

normrelaterat handlande som innebär att ”medlemmar av en social grupp 

/…/ orienterar sina handlingar mot gemensamma värden” (Habermas 1996, s 

119), där en norm står för samförstånd i en social grupp. 

Ett ”gemensamt” vetande måste uppfylla vissa anspråksfulla villkor. Det exi-
sterar inte bara för att deltagarna har vissa gemensamma åsikter, inte heller 
om de vet att de har samma åsikter. Jag kallar det vetande ”gemensamt” som 
konstituerar ett samförstånd, varvid samförståndet utmynnar i det intersubjek-
tiva erkännandet av kritiserbara giltighetsanspråk. Samförstånd innebär att 
deltagarna accepterar ett vetande som giltigt, dvs. som intersubjektivt bind-
ande. (Habermas 1996, s 113) 

 

Habermas talar om ett gemensamt vetande som bygger på samförstånd kring 

en, som jag tolkar det, specifik kunskapsfråga. I arbetet med att komma fram 

till en gemensam situationsdefinition vore deltagarna hjälpta av en gemen-

sam situationsförståelse som baserar sig på traditioner och värdekonsensus 

(Habermas 1996), något som är kännetecknande för en professionell miljö.  

För att koppla tillbaka till Ellströms modell (se figur 1): i den är det den 

sociala omgivningen och den kulturell-symboliska omgivningen som främst 

formas av professionen. Här kommer vi åter in på kontextbegreppet: kontex-

ten får betydelse i och med att den skapar en fond för hur individerna tolkar, 

skapar mening och handlar, men det är en fond som kan medvetandegöras i 

en emancipatorisk process. Uppgiften som informanterna i avhandlingen 

utför är komplex och för att kunna utföra uppgiften på ett sätt som är i enlig-

het med professionens verksamhet krävs djupa teoretiska kunskaper. I ett 

sammanhang, som denna avhandling handlar om, där erfarna personer inom 

ett område (här psykoanalys) ska skapa nytt, blir reflekterandet kring detta 
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nya intressant att följa, eftersom den existerande kunskapen utmanas av det 

nya och synliggörs på så vis, och experten har ett språk att uttrycka sig med 

kring det som händer. 

Kollektivt lärande 

Kollektivt lärande är ett begrepp som ofta används i samband med gemen-

samma lärprocesser. När man talar om kollektiva lärprocesser röjer man ett 

underliggande ställningstagande: nämligen att det finns lärprocesser som inte 

är kollektiva. Kollektivt lärande kan betraktas som en form av gemensamt 

lärande och innebär en speciell typ av fenomen, där utgångspunkten är att 

allt lärande är grundat i sociala aktiviteter, men med kollektiva lärprocesser 

menar man något utöver det sociala.  

En viktig aspekt som ofta framhålls i beskrivningar av kollektivt lärande, 

är betydelsen av det gemensamma lärandets synergieffekt (Wilhelmson 

1998; Döös et al. 2001; Döös och Wilhelmson 2011). Synergieffekt innebär 

att kollektiva processer, grundade på interaktion och kommunikation, leder 

fram till nya, gemensamma föreställningar som inte hade varit möjliga för 

individerna att komma fram till på egen hand (Granberg 1996; Ohlsson 

1996; Wilhelmson 1998; Döös och Wilhelmson 2005; Granberg och Ohlsson 

2005). Wilhelmson (1998) uppmärksammar även betydelsen av symmetri 

mellan deltagarna i en dialog. Symmetri innebär att alla deltagares iakttagel-

ser och åsikter får samma tyngd i samtalet, och att man erkänner varandras 

erfarenheter som giltiga. En asymmetrisk situation innebär en situation där 

maktpositioner och åsikter befästs och ett värderande förhållningssätt hindrar 

ett öppet och gemensamt sökande efter nya möjligheter. Symmetriska relat-

ioner kan på så sätt ses som gynnsamt för kollektivt lärande. Habermas 

(1996) menar att intersubjektivt grundat kollektivt samförstånd inte kommer 

sig av att någon blivit manipulerad eller tvingad till ett visst synsätt, utan 

kräver en viss symmetri mellan deltagarna.  

En modell över relationen mellan enskilt och kollektivt lärande 

Ohlsson (1996) har utvecklat begreppet kollektivt lärande och skapat en 

modell över relationen mellan enskilt och gemensamt lärande, som kan an-

vändas för att illustrera det kollektiva lärandet. Ohlssons modell är skapad i 

ett barnomsorgssammanhang, men är tänkt att kunna gälla mera generellt för 

kollektivt lärande även i andra sammanhang. 
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Figur 2. Modell över relationen mellan enskilt och kollektivt lärande. Källa: Ohlsson 
1996, s 142. 

Modellen har tre strukturella dimensioner: specifikt- generellt, privat- offent-

ligt och enskilt-gemensamt. Dimensionen specifikt-generellt handlar om att 

man i en situation har erfarenhet från liknande situationer och kan känna 

igen sig, även om just denna situation är unik. Här rör sig individen mellan 

ett handlande som är situationsberoende och ett handlande som baserar sig 

på individens strategier, utvecklade för denna typ av situation. Den privata-

offentliga dimensionen handlar om hur den privata sfären offentliggörs och 

reflekteras över. Dimensionen enskilt – gemensamt handlar om samman-

hanget där samtalen sker och erfarenheterna synliggörs. I och med att en 

individ berättar om sina erfarenheter från den privata sfären rekonstrueras 

den konkreta erfarenheten och blir tillgänglig för fler i ett nytt sammanhang. 

Ohlsson (1996) konstaterar att det kollektiva lärandet formar hur indivi-

den uppfattar sitt konkreta arbete och därigenom formar det kollektiva läran-

det individens erfarenhetspotential. Det är viktigt för det kollektiva lärandet 

att erfarenheterna beskrivs i kollektivet så att kollektivet gemensamt kan 

problematisera och reflektera över erfarenheterna (Dixon 1994; Granberg 

1996; Ohlsson 1996; Wilhelmson 1998; Larsson 2004). 

Ohlsson (2001) betonar att individen inte är fri att konstruera vad hon vill. 

Den socialt utformade miljön hon befinner sig i innebär i sig en begränsning 

för individens lärande.  
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Vi kan beskriva det som att de egna konstruktionerna, den enskildes menings-
skapande och konstruktion av mentala strukturer, formas av de sociala kon-
struktionerna, vilka delvis samkonstrueras med individen men över vilka den 
enskilde i viss mån saknar kontroll och medvetande. Det innebär begränsning-
ar men även möjligheter för individen. Begränsningar på det sättet att de egna 
uppgiftstolkningarna måste legitimeras i organisationen för att komma till ut-
tryck och vidareutvecklas. Möjligheter genom att individen genom sitt tolk-
ande och handlande skapar sin relativa frihet och ger uttryck för sitt sätt att 
förstå uppgifter och de normer och regler som satts upp. Gränserna mellan det 
tillåtna och det otillåtna, mellan begränsningar och möjligheter, är därmed, 
såsom varande sociala konstruktioner, hela tiden stadda i förändring. Det gör 
att strukturella hinder och möjligheter, liksom kollektiva överenskommelser 
som regler och normer, inte existerar som något helt och färdigt. Snarare kan 
vi förstå dessa fenomen som latenta sociala konstruktioner vilka ständigt  
manifesteras och delvis nykonstrueras i nya sammanhang. (Ohlsson 2001, s 
47) 

 

Ohlsson pekar här på lärandets dynamiska karaktär och det ständigt på-

gående samkonstruerandet av gränser för t.ex. det tillåtna och det otillåtna, 

något som jag uppfattar som villkor för lärprocesser. Det finns en kritisk, 

emancipatorisk dimension i medvetandegörandet av dessa omedvetna lär-

villkor – om individen är omedveten om sina möjligheter och begränsningar, 

kan hon inte heller agera fullt ut för att främja lärandet. 

I denna avhandling ser jag det gemensamma lärandet som en väsentlig del 

i hur kunskap konstrueras, och att karaktärisera lärandet, vare sig det kan 

betraktas som kollektivt eller ej, kan ses som en beskrivning av vilken sorts 

lärande som är framträdande. Den organisation som är i fokus i min studie 

baserar sig på att väsentliga erfarenheter görs på privata mottagningar. Det 

finns en komplikation inbyggt i psykoanalytikeryrket så till vida att relation-

en mellan psykoanalytiker och patient är så känslig att utomstående anses 

störa den relation och det arbete som uppstår mellan psykoanalytiker och 

patient, så inte ens i ett inlärningsskede kan man få vara närvarande vid en 

aktiv analys.  

På grund av den terapeutiska relationens konfidentiella karaktär är det omöj-
ligt att bjuda in bisittare eller använda mikrofoner och videokameror i rum-
met. Därför får fallbeskrivningar och kliniska vinjetter fungera som ersättare 
för det slag av demonstrationer och observationer som är tillåtliga i andra di-
scipliner, alltifrån arkeologi till obstetrik. (Reeder 2007, s 50) 

 

I denna studie är det inte fullt så strikt som Reeder framhåller i citatet, det 

finns analytiker som spelar in sina sessioner på band (med patientens sam-

tycke) men att spela in sessioner på film är mycket ovanligt, och bisittare 

förekommer aldrig. Den specifika omständighet som Reeder tar upp i citatet 

ovan innebär att detta handlar om en situation då deltagarna inte kan arbeta 

tillsammans med en arbetsuppgift, något som karakteriserar den kontext 

denna avhandling handlar om.  
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Syfte och frågeställningar 

Studien genomförs i ett professionellt sammanhang där privatpraktiserande 

psykoanalytiker inom ramarna för en specifik kontext, den psykoanalytiska 

föreningen, under organiserade former bildar en grupp för att utveckla en 

spädbarnsfokuserad psykoanalytisk behandling.  

Avhandlingen syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemen-

samma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext.  

 

 Hur beskriver analytikerna sitt arbete med att i klinisk verksamhet 

utveckla en ny metod?  

 Hur beskriver analytikerna sitt arbete med att i gemensamma möten 

utveckla en ny metod? 

 Hur kan relationen mellan analytikernas kliniska arbete och de ge-

mensamma mötena och kommunikationen i samband med detta, 

förstås som villkor för lärprocesser? 

 

Studien har empirisk grund och bygger på 17 djupintervjuer med nio psyko-

analytiker gjorda mellan 2006 och 2012. Studien görs utifrån konstruktivist-

isk och handlingsteoretisk utgångspunkt.  
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Metod 

I detta kapitel redogörs för hur studien genomförts. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring etiska ställningstaganden. Avhandlingen kan betraktas som 

en fallstudie och bygger på kvalitativa intervjuer med psykoanalytiker som 

utvecklar en metod för att behandla spädbarn och förälder. Till en början var 

avhandlingen tänkt att bli en fenomenologisk avhandling i syfte att beskriva 

fenomenet spädbarnsanalys, men under arbetets gång kom avhandlingens 

inriktning att på ett avgörande sätt ändras till att bli en studie kring gemen-

samma lärprocesser i en traditionstung kontext. Detta skifte har präglat stu-

dien och även påverkat datainsamlingen. 

Arbetet har varit utforskande i den meningen att när frågetecken uppstått 

har jag gjort nya undersökningar genom att läsa relevant psykoanalytisk 

teoribildning, genom att videofilma några behandlingar och genom att delta i 

seminarier där metoden behandlades ur ett kliniskt perspektiv. Jag har främst 

använt mig av kvalitativa intervjuer som källa, men i de fall jag upplevt att 

dessa inte räckt till har jag sökt mig till andra källor, som texter, video-

material (insamlat av mig), och deltagande i seminariesammanhang och en 

studieresa tillsammans med spädbarnsanalytiker. Jag har använt mig av 

dessa källor i olika hög grad under studiens gång, störst tyngd har jag lagt 

vid de kvalitativa intervjuerna.  

Fallstudien och dess kontextrelation 

I denna studie vill jag förstå villkor för gemensamma lärprocesser i en viss 

kontext och har valt att använda mig av en fallstudieansats (Yin 1981; Ger-

ring 2007). Att använda sig av fallstudier förekommer i studier som i detalj 

studerar lärprocesser och har använts av bland andra Döös (1997) och Jo-

hansson (2011). I en fallstudie är det forskaren som ringar in vad som utgör 

fallet och vad som ska studeras (Gerring 2007; Yin 2009). Kontextbegreppet 

har jag valt att förstå, i likhet med Wozniak (1993), som ett sammanhang där 

individernas meningsskapande sker. Fallet här handlar om gemensamma 

lärprocesser som uppstår då psykoanalytiker utvecklar en metod för behand-

ling av spädbarn och föräldrar, och fallets kontext ser jag som metodens 

historiska bakgrund, att det sker i ett psykoanalytiskt sammanhang. Metod-

mässigt blir kontexten viktig eftersom kontexten har betydelse för möjliga 

tolkningar av det empiriska materialet och därmed har kontexten en inverkan 
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på hur lärprocesserna kan tolkas och förstås. För min del har detta lett till att 

jag inte nöjt mig med att intervjua informanter, för att kunna förstå och tolka 

det informanterna talar om har jag även bekantat mig med den psykoanaly-

tiska traditionen genom att läsa texter, delta på en studieresa, vara med på 

många seminarier och även delta i konferenser där forskning med psykoana-

lytisk ansats presenterats. 

I fallstudier är det inte meningsfullt att tala om extern validitet, som hand-

lar om att resultaten kan antas vara giltiga i en vidare population (Gerring 

2007). Däremot kan fallstudier ha en intern validitet, som handlar om en 

förklaringsmodells rimlighet i ett givet sammanhang (Gerring 2007). Fall-

studien menar jag är lämplig, när man intresserar sig för lärprocesser, ef-

tersom lärprocesser kan studeras över tid i ett sammanhang där möjliga be-

tydelsefulla aspekter inte på förhand kan isoleras och identifieras, utan iden-

tifieras och får sin betydelse i den kontext inom vilket de studeras. Liksom 

jag poängterat i avsnittet om mina teoretiska utgångspunkter, intresserar jag 

mig för ömsesidigheten mellan individens lärande och kontextuella aspekter, 

och fallstudien ger mig möjlighet att ta bägge i beaktande. Min analys av 

villkor för lärande i denna kontext, baserar sig på Habermas teori om kom-

munikativa handlingar (Habermas 1996), Ellströms modell kring relationen 

mellan handling och kontext (Ellström 1992), samt mitt eget bidrag med 

begreppsparet första- och andrahandsarena.  

Här kan det vara på sin plats att nämna att jag inte studerar specifika situ-

ationer. En situation är avgränsad i tid och rum, och sker i ett större sam-

manhang eller kontext (Döös 1997; Alvesson 2002). Alvesson (2002) be-

skriver hur han studerar en specifik situation, ett händelseförlopp i form av 

ett möte, avgränsat i både tid och rum, som han iakttar och dokumenterar i 

detalj och sedan analyserar. I denna avhandling studeras lärprocesser som 

sker under en längre tid i och med att jag gör intervjuer av och till under sex 

år. I och med att studien avgränsas till ett enda fall (gemensamma lärproces-

ser som uppstår då en grupp utvecklar en specifik metod), har jag haft möj-

lighet att lägga mycket energi på att förstå detta falls kontext och det sam-

manhang de lärprocesser jag studerar finns inom; jag kommer att berätta mer 

om det längre fram i kapitlet. Mitt genomförande av fallstudien baserar sig 

främst på intervjuer med informanter. Genom intervju kan man, menar jag, 

få detaljerad information om hur informanter tänker och resonerar kring en 

fråga, något som är väsentligt i konstruktivistiska studier av lärprocesser där 

individens aktiva konstruerande av kunskap står i fokus. 

Generaliserbarhet 

För att fundera över frågor kring en studies generaliserbarhet, föreslår Lars-

son (2009) att man ställer sig frågan: för vem och hur kan resultaten i denna 

studie vara intressanta? Löfberg (1990) och Reed (1993) sätter kontexten i 

relation till kunskapsbildning, i den mening att kontexten sätter ramarna för 
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vilken kunskapsutveckling som är möjlig. Vi måste studera kunskap i det 

sammanhang där den existerar, menar Reed, för att kunna avgöra hur kun-

skapen organiseras och omorganiseras för att passa i olika situationer och 

olika individers intentioner. Om vi ska skapa en teori om lärande, som håller 

på ett övergripande plan, så ska den kunna förklaras även utifrån en variation 

av kontexter (Reed 1993).  

För att forskning om lärande ska kunna kallas generaliserbar bör den 

följaktligen bidra med kunskap som kan användas även utanför den stude-

rade kontexten. Yin (1981) poängterar att fallstudiens styrka, att möjliggöra 

att man studerar något i dess kontext, samtidigt gör det svårt att skapa data 

som går att jämföra mellan olika kontexter och på så vis analysera kvantita-

tivt, vilket också har en inverkan på generaliserbarheten. Men att tro att det 

är kontexten som determinerar ett fenomen eller mönster, kan enligt Larsson 

(2009) ifrågasättas, eftersom mänskliga handlingar är komplexa och styrs av 

mer än bara en kontext. Kontexten kan alltså sägas ha betydelse för ett fall, 

men att generalisera utifrån kontext ska man vara försiktig med (Larsson 

2009). Villkor för lärande, som är denna studies fokus, varierar beroende på 

situation och kontext. Att direkt generalisera resultaten i denna studie till att 

gälla även i andra sammanhang låter sig inte göras, däremot kan resultaten 

vara intressanta även för andra som studerar villkor för lärande i en kontext. 

Resultaten i denna studie kan bidra till förståelsen för villkor för lärande 

även i andra kontexter, då likheter och skillnader mellan olika villkor kan 

iakttas och diskuteras. 

 Yin (2009) hänvisar till fallstudiens betydelse för analytisk generalisering 

som innebär att expandera och generalisera teorier kring något, och att suc-

cessivt utvidga en teori och dess empiriska tillämpbarhet är enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) och Yin (2009) både möjligt och önskvärt. Valda delar 

av Habermas teori kring kommunikativt handlande (Habermas 1996) och 

Ellströms modell kring relationen mellan mänskliga handlingar och omgiv-

ningen (Ellström 1992) används i den här avhandlingen på ett empiriskt 

material i syfte att förstå villkor för gemensamt lärande. Detta kan ses som 

ett bidrag till att utvidga dessa teoriers empiriska tillämpbarhet i fråga om 

villkor för lärandeprocesser.  

Generaliseringsaspekten kan även handla om att det kan finnas andra 

sammanhang där ett kunskapstillskott kan vara relevant (Larsson 2009). 

Första- och andrahandsarenan föreslås som begrepp för diskutera relationen 

mellan att enskilt utföra ett arbete och gemensamt reflektera över detta ar-

bete. Detta begreppspar kan vara användbara även i andra sammanhang.  

Vad avhandlingens bidrag kan bestå i för någon annan kan variera, men 

t.ex. problematiken med att utveckla nytt inom ramarna för en tradition be-

rörs i denna avhandling och kan ha likheter med andra fall, men även vad 

som händer då en eldsjäl i ett sammanhang dör och lämnar en grupp efter sig 

kan ha generella aspekter som går att finna även annorstädes. Framför allt 

handlar denna avhandling om hur gemensam kunskap kan utvecklas i ett 
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sammanhang där uppgifter utförs separat, och här är tanken att avhandlingen 

ska kunna bidra med ett generellt kunskapstillskott som går utöver den stu-

derade kontexten. Studien berör flera generella aspekter som går utöver detta 

specifika fall. Den detaljerade beskrivningen, som fallstudien innebär, möj-

liggör en jämförelse med andra situationer. Detaljrikedom och noggrann 

kontextbeskrivning kan få en generell kvalitet, eftersom det blir genom dessa 

beskrivningar andra forskare kan finna likheter och skillnader jämfört med 

det de studerar (Firestone 1993). 

Studiens design 

För att en fallstudie ska vara genomförbar krävs, enligt Yin (1981), att man i 

forskningsdesignen anger vilka områden man i huvudsak är intresserad av att 

studera, vilka individer som man kommer att samla information från i hu-

vudsak. I mitt fall är jag intresserad av lärprocesser, men eftersom lärande 

alltid har ett innehåll, det handlar om något, så har jag valt att studera lärpro-

cesser genom att undersöka ett specifikt kunskapsinnehåll (spädbarnsanalys) 

och hur det förändras. På så sätt har jag fått med lärandets kunskapsdimens-

ion. 

Jag har studerat hur en grupp psykoanalytiker utvecklar en ny metod för 

behandling av spädbarn och mödrar. Jag har intervjuat sammanlagt nio ana-

lytiker. De data som främst används som empiriskt material är insamlat ge-

nom kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat analytiker i två omgångar, och 

eftersom syftet med intervjuerna skiljer sig åt mellan de olika intervjuom-

gångarna har jag valt att separera dem i intervjurunda 1 och intervjurunda 2. 

I intervjurunda 1 var fokus på det kunskapsmässiga innehållet, dels utifrån 

psykoanalytisk teori, dels (och huvudsakligen) utifrån hur de upplevde att 

det var att arbeta med spädbarnsanalys i praktiken. I intervjurunda 1 inter-

vjuade jag inledningsvis fyra analytiker, därefter läste jag in mig på späd-

barnsanalys och gjorde några videoinspelningar på spädbarnsanalyssessioner 

innan jag intervjuade fyra analytiker till. På så sätt sträcker sig insamlandet 

av intervjuer i intervjurunda 1 över en period på fyra år. I intervjurunda 2 var 

syftet att förstå de kontextuella faktorer som ledde till de förändringar i kun-

skapsinnehåll som intervjurunda 1 tydde på (se intervjuguide 2). Denna 

andra intervjuomgång gjorde jag inom loppet av en månad. Jag har även 

samlat in övrigt material bestående av fallgenomgångar, videofilmer på be-

handlingssessioner, deltagit i seminarier och på en studieresa med gruppen 

samt gjort litteraturstudier. I följande avsnitt redogör jag för hur datain-

samlingen gick till samt motiv för genomförandet.  
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Val av studieobjekt och informanter 

Studieobjektet i denna studie är villkor för de gemensamma lärprocesser som 

uppstår i samband med att en grupp psykoanalytiker utvecklar en metod för 

att behandla spädbarn och deras mödrar. Gruppen arbetar med ett tydligt 

kunskapsinnehåll (spädbarnsanalys), något som gör det möjligt att upptäcka 

förändringar i kunskapsinnehållet och därigenom dra slutsatser om villkor 

för lärprocesser.  

Det finns en grupp som utvecklar behandlingsmetoden spädbarnsanalys, 

och möjliga informanter är därigenom lätta att identifiera, bestående av dem 

som är med i eller har varit med i spädbarnsseminariegruppen som organise-

ras av Svenska Psykoanalytiska Föreningens utbildningsinstitut. Även om 

det sker ett visst in- och utträde (personer som väljer att tillträda eller lämna 

gruppen) så består gruppen av drygt tio personer där de flesta är kvar sedan 

begynnelsen. Gruppen är förhållandevis homogen, alla i gruppen är i grun-

den utbildade till vuxenpsykoanalytiker med i de flesta fall lång erfarenhet. 

Några är dessutom barnanalytiker, vilket innebär att det lärande som jag kan 

iaktta sker inom ramarna för en psykoanalytisk kunskapsdomän. Samtidigt 

som kunskapsutvecklingen sker inom ett psykoanalytiskt område är den 

nydanande, i och med att gruppen utvecklar möjligheten att arbeta psykoana-

lytiskt med spädbarn, något som inte är vanligt förekommande inom psyko-

analys. Den psykoanalytiska miljön har jag identifierat som ett exempel på 

en traditionstung professionsmiljö, med en komplex uppgift som möjliggör 

för informanterna att utveckla de teorier och arbetsuppgifter de arbetar med. 

En fördel med valet av informanter är att de har ett utvecklat språkbruk som 

möjliggör detaljerade beskrivningar av de olika skeenden jag intervjuar dem 

om. Något som skiljer deltagarna i gruppen åt är utbildningsbakgrund innan 

de antogs till psykoanalytikerutbildningen. Av de nio informanter jag inter-

vjuat är fem psykologer och fyra läkare.  

Alla informanter i denna studie har under studiens gång ingått i den grupp 

som arbetar med spädbarnsanalys. Inledningsvis tog jag kontakt med dem 

som jag blev rekommenderad att ta kontakt med efter att jag kontaktat en 

seminarieledare i gruppen. Jag tog även kontakt med Björn Salomonsson, 

som under en period utförde en studie på spädbarnsanalys och även var med-

lem i gruppen (med vissa avbrott medan forskningen utfördes). Björn Salo-

monsson presenterade mig för gruppen och bjöd in mig till olika seminarie-

tillfällen där jag fick möjlighet att träffa analytiker. I samband med detta 

kontaktade jag de analytiker som var aktiva i gruppen. 

I intervjurunda 1 intervjuade jag åtta analytiker. När jag år 2012 skulle 

göra en förnyad, riktad datainsamling tog jag kontakt med dem jag tidigare 

intervjuat, en avböjde pga. sjukdom men hänvisade till en annan spädbarns-

analytiker som jag inte tidigare intervjuat men som gick med på intervju. 

Sammanlagt har jag intervjuat nio personer i olika omgångar, som kommer 

att redogöras för närmare nedan.  
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Datainsamling 

Intervjuer 

Det datamaterial som denna avhandling bygger på är transkriberade kvalita-

tiva, individuella intervjuer med sammanlagt nio psykoanalytiker. Tre av 

dessa analytiker intervjuade jag en gång, fyra analytiker intervjuade jag två 

gånger, två av analytiker intervjuade jag tre eller fler gånger i samband med 

genomgång av patientfall. Jag har valt att använda vissa fallgenomgångar 

som intervjuer, eftersom vi i samband med fallgenomgången kom in på om-

råden som hade direkt relevans för att förstå och beskriva den kliniska verk-

samheten. Jag har använt 17 intervjuer som bas i resultatredovisningen och 

som bas för analysarbetet, varav två är genomgångar av fall (B1:2 samt E1:2 

i uppställningen nedan). Intervjuerna varierade mellan en och två timmar. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades så snart som möjligt efter 

intervjutillfället 

Tabell 2. Tidpunkten för intervjuerna i intervjurunda 1 och 2. 

Intervjurunda 1 Intervjurunda 2 

2005 2006 2007 2008 2012 

A1 C1 E1 E1:2 A2 

B1 D1  F1 B2 

 B1:2  G1 E2 

   H1 F2 

    G2 

    H2 

    J2 
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Alla intervjuer är av samtalande karaktär, och i enlighet med vad Smith, 

Flowers och Larkin (2009) menar är ett bra sätt att intervjua på, eftersträvade 

jag att ställa frågor av en öppen karaktär som uppmuntrade till beskrivningar 

och att informanten skulle berätta så mycket och fritt som möjligt om det 

samtalet berörde.  

Tabell 3. Sammanställning av antalet intervjuer per intervjuperson. 

Analytiker A B C D E F G H J Totalt antal intervjuer 

Antal intervjuer 2 3 1 1 3 2 2 2 1 17 

 

Intervjurunda 1 

 
Inledningsvis intervjuade jag fyra psykoanalytiker (A, B, C och D) som ar-

betade med spädbarnsanalys och som jag blev rekommenderad att ta kontakt 

med av seminarieledaren. Dessa intervjuer handlade om vad det innebär att 

utföra spädbarnsanalys i praktiken. B gjorde jag en fallgenomgång med 

(B1:2), då vi lyssnade på en inspelad spädbarnsanalyssession samtidigt som 

vi läste en transkriberad text från sessionen. Efter att jag läst in mig mer på 

den litteratur spädbarnsanalytikerna tipsat mig om och fått göra videoinspel-

ningar på sessioner, gjorde jag nya intervjuer med analytiker jag inte tidigare 

intervjuat (E, F, G och H), där jag mera nyanserat än tidigare kunde intervjua 

analytikerna om hur det går till att spädbarnsanalysera. Tillsammans med en 

av dessa analytiker (E) gjorde jag en fallgenomgång, då vi tillsammans gick 

igenom två inspelningar från ett fall. Vi samtalade ingående om detta fall 

och hur analytikern arbetat och tänkt. Alla intervjuer i intervjurunda 1 utför-

des på respektive analytikers mottagning, där även behandlingarna de refere-

rar till ägt rum, något jag upplevde var till fördel för min förståelse för den 

fysiska miljö i vilken själva behandlingen äger rum. Som tabellen nedan 

visar, tog intervjuerna mellan knappt en timme och drygt två timmar att ge-

nomföra. 

Tabell 4. Längd på intervjuerna i intervjurunda 1, och datum när intervjuerna utför-
des. 

Analytiker Längd på intervjun (i minuter) Datum när intervjun gjordes 

A 60 5 november 2005 

B 130 16 december 2005 

B 75 6 februari 2006 

C 47 14 november 2006 

D 59 13 januari 2006 

E 91 19 oktober 2007 

E 92 17 november 2008 

F 72 23 maj 2008 

G 55 13 juni 2008 

H 62 29 maj 2008 
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Alla intervjuer är av samtalande karaktär, och i enlighet med vad Smith, 
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Intervjuerna i intervjurunda 1 gjordes under en längre tidsperiod, parallellt 

med flera andra utforskande aktiviteter (som jag kommer att redovisa för 

nedan). Jag intervjuade på nytt när jag upplevde att det var något jag inte 

förstod, behövde mera information om eller ville ha synpunkter kring från 

fler analytiker. För att få svaren att inte bli för generella utan knutna till en 

speciell situation bad jag analytikerna beskriva så konkret som möjligt och 

gärna med utgångspunkt i specifika exempel från olika behandlingssituat-

ioner, gärna nära i tid. Jag bad samtliga berätta om fall där de varit nöjda 

med utfallet och där de inte varit så nöjda med utfallet. Medan dessa inter-

vjuer gjordes hade jag en fenomenologisk utgångspunkt, och efter att ha 

varit på ett seminarium om fenomenologi bearbetade jag en intervjuguide jag 

fick i samband med detta seminarium. Den intervjuguiden användes i tre av 

intervjuerna (intervjuerna med F, G och H). 

Intervjurunda 2 

 
De intervjuer som gjordes i intervjurunda 1 räckte inte till för att tillräckligt 

bra förstå och beskriva villkor för de lärprocesser som ägt rum, eftersom de 

var insamlade i ett annat syfte. Utifrån de tidigare intervjuerna hade några 

dilemman utkristalliserats, och några antaganden från min sida. Jag överväg-

de olika möjligheter till datainsamling här: fokusgrupp, att jag skulle obser-

vera vid ett seminarium och sedan intervjua efteråt, men jag bedömde att det 

bästa sättet att få svar på de frågor jag hade var att intervjua var och en sepa-

rat. På så vis kunde jag även ställa direkta frågor som hade med den tidigare 

intervjun att göra.  

Intervjurunda 2 var en riktad datainsamling med fokus på villkor för lär-

processer. Jag tog kontakt med alla dem jag tidigare intervjuat (se mail i 

bilaga 3), och bokade tid för en ca två timmar lång intervjutid med A, B, E, 

F, G och H. D fick jag inte tag på, och C tackade nej men hänvisade till en 

annan, J, som tackade ja. Fem av dessa intervjuer skedde på informanternas 

mottagningar, medan två intervjuer utfördes i andra miljöer, en gång på ett 

café där vi fick sitta ostört, den andra gången var vi i Psykoanalytiska Före-

ningens lokaler i ett avskilt rum.  

Tabell 5. Längd på intervjuerna i intervjurunda 2, och datum när intervjuerna utför-
des. 

Analytiker Längd på intervjun (i minuter) Datum när intervjun gjordes 

A 65 21 maj 2012 

B 90 8 juni 2012 

E 126 9 maj 2012 

F 64 29 maj 2012 

G 64 8 maj 2012 

H 69 14 maj 2012 

J 106 11 maj 2012 
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Innan intervjurunda 2 funderade jag noga igenom hur man gör för att få ut så 

mycket som möjligt ur en intervjusituation. Sist och slutligen är det i inter-

vjusituationen det avgörs vad man får fatt i för data; efteråt kommer man inte 

längre än data tillåter (Hollway och Jefferson 2002). Hur får man informan-

ten att tala om just det man är ute efter? Att minnas? Att beskriva? Vill in-

formanten berätta om just det man frågar efter? Samtidigt ville jag undvika 

att styra informanten för mycket, eftersom det kan leda till att informanterna 

utelämnar potentiellt intressanta resonemang. 

I denna andra intervjuomgång var det meningen att intervjun skulle vara 

riktad, jag beskrev för informanterna att det förra gången handlat det om 

själva innehållet och nu var det processerna och kontexten kring innehållet 

och metodutvecklingen som skulle vara i fokus. Jag berättade, att det nu 

handlade om att göra en uppföljande, riktad datainsamling i syfte att förstå 

mer om de lärprocesser som sker i samband med att de har börjat arbeta psy-

koanalytiskt med mammor och spädbarn. Jag visade också en bild (se ap-

pendix 2 för intervjuguide och bild) för att illustrera att jag ville att intervjun 

skulle fokusera på relationen mellan den kliniska verksamheten och semina-

rieverksamheten, och hur de upplevde att seminarieverksamheten påverkat 

den kliniska verksamheten. 

Jag hade också valt ut tre teman från den första intervjuomgången där di-

lemman framträdde tydligt. Dessa tre dilemman visste jag hade varit uppe 

till diskussion i seminariesammanhang, dels för att jag själv varit med, dels 

för att de berättat för mig att detta tagits upp. De dilemman jag valde att ta 

upp handlade om svårigheten att fokusera (temat hade behandlats i semi-

narier samt i intervjuer), svårigheten att förhålla sig psykoanalytiskt till nå-

gon som så öppet ber om råd (frågan har behandlats både i intervjuer samt på 

ett seminarium där jag närvarade) samt hur man då tänker i fråga om att 

väcka så kallade känslostormar hos barnet (detta har behandlats i några in-

tervjuer, där man berättade att frågan varit uppe till seminariediskussion). 

Frågan handlar om hur man arbetar med barnet och föräldern, hur man 

handskas med att barnet blir upprört och skriker och hur barnets gråt an-

vänds i behandlingen. Det finns olika skolor kring hur sådant hanteras, men 

jag upplevde att problematiken kring känslostormar blev för djupt psykoana-

lytisk, och jag valde bort detta tema helt och hållet till förmån för problema-

tiken kring frekvens, som blev ett rimligare dilemma att fundera kring. Då 

intervjuerna senare analyserades konstaterade jag att frågan om känslostor-

mar inte var lika central för informanterna som frågan om frekvens, det var 

något alla tog upp som ett återkommande tema, och därför är det frekvens 

istället för känslostormar som behandlas i resultatkapitlen.  

Jag använde mig av intervjuguide 2 som bas, men intervjuerna var semi-

strukturerade i och med att jag mera använde guiden som en minneslista för 

vad vi skulle samtala om, än en exakt frågelista. För att få informanterna att 

minnas tillbaka bad jag dem börja med att beskriva sin bakgrund och hur de 
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kom in på först psykoanalys och sedan spädbarn. Intervjuerna var givande 

och satte min gamla förståelse i ett nytt ljus och förklarade en hel del av 

mina frågetecken. Ett frågetecken hade t.ex. berört varför de kände skuld om 

de arbetade för mycket med mamman. De kontextuella processerna omkring 

utvecklandet av metoden spädbarnsanalys blev tydligare. 

När det handlar om lärprocesser så handlar det om förändrade tänkesätt 

och om påverkansfaktorer, men jag bedömde det som en mer framkomlig 

väg att inte ställa frågan direkt, utan sträva efter att komma in på dessa frå-

gor på ett naturligt sätt under intervjuns gång, genom att be om utförligare 

beskrivningar av relevanta frågor. Fördelen med att inte direkt ställa frågan 

”Vad har du lärt dig?” är att jag inte behöver brottas med olika innebörder i 

vad man kan lägga i begreppet lärande. Istället får jag mandat att definiera 

lärande. Det är också jag, som genom informanternas berättelser kan besk-

riva lärprocesser, det är inte informanterna som beskriver lärprocesserna, de 

beskriver något de upplevt och erfarit. 

Övrigt material 

I mitt avhandlingsarbete har jag hela tiden varit inriktad på att förstå både 

kontextuella aspekter och innehåll, eftersom jag anser att det ger mig en 

bättre möjlighet att kunna förstå och analysera mitt material. Förutom att 

intervjua mina informanter vid ett flertal tillfällen, har jag för att få bättre 

möjligheter att tolka mitt material (med material menar jag de transkriberade 

intervjuerna) utforskat praktiken på ett flertal olika sätt. Detta har skett ge-

nom litteraturgenomgångar, genom att videofilma behandlingstillfällen med 

spädbarn och föräldrar i den mån det var möjligt, samt genom att delta (som 

åhörare) i seminarier och på en studieresa med seminariegruppen. Dessa 

aktiviteter har varit ett led i den datainsamlande process jag hela tiden be-

funnit mig i, där jag sökt svar på olika frågor och försökt öka min förståelse 

för vad jag kunde iaktta. Detta material har bidragit till att jag successivt fått 

en egen djupare förståelse för området och kunnat förbättra kvaliteten på 

mina intervjuer med spädbarnsanalytikerna. 

Litteraturstudier 

Mitt intresse för området spädbarnsanalys väcktes i och med att jag läste en 

text skriven av Johan Norman (Norman 1996), och denna text ledde mig till 

fler texter som handlade om psykoanalys med spädbarn. I samband med 

detta forskningsprojekt började jag mera fokuserat rikta in mig på att läsa 

psykoanalytisk litteratur som hade med spädbarnsanalys att göra. En av de 

första böckerna jag kom i kontakt med och som berörde mig djupt var På 

kroppen och på skriket – psykoanalys med små barn (Eliacheff 1994). Jag 

läste också så många texter om spädbarnsanalys skrivna av Johan Norman 

som jag lyckades komma över.  
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Jag hade läst en del innan jag påbörjade avhandlingen, eftersom jag hade ett 

intresse för psykoanalys och var bekant med Winnicott (1981, 1987, 1992, 

1993), Klein (1988) och Freud (2001, 2002, 2006). När jag ansåg att mina 

tidigare kunskaper inte var tillräckliga för att förstå innebörden i intervjuer-

na, började jag läsa en del av det mina informanter refererade till i intervju-

erna. Jag läste bland annat tre franska analytiker som arbetat psykoanalytiskt 

med små barn (Mannoni 1970; Dolto 1993; Eliacheff 1994) och bekantade 

mig med Bion (1962) och Ferro (1999, 2005) eftersom flera av mina infor-

manter hänvisade till dessa psykoanalytiska teoretiker. I samband med semi-

narierna kom jag i kontakt med fler texter (se nedan).  

Litteraturgenomgången har gett mig en inblick i den innehållsliga delen i 

mina informanters arbete. Ett exempel på vad denna kunskap kan innebära 

för mina informanter är hur de differentierar sig från andra. Jag kunde också 

genom att se på vilka teorier mina informanter framhöll som väsentliga få en 

inblick i hur de själva såg på att arbeta med spädbarn. Ett exempel på detta 

är att flera informanter höll sig till Melanie Kleins teorier om spädbarn. De 

gjorde också uttalanden om att inte känna sig så hemma på Anna Freud cent-

ret i London. Detta är intressant att notera, eftersom Anna Freud och Me-

lanie Klein på 50-talet hade en häftig dispyt om hur man kunde se på späd-

barn. Melanie Klein menade att spädbarnet hade ett rikt fantasiliv, medan 

Anna Freud med kraft motsatte sig detta. Denna historiska konflikt tar sig 

fortfarande i uttryck i hur spädbarnsanalytikerna i denna studie vill differen-

tiera sig från andra spädbarnsinriktningar. Jag har inte i avhandlingen skrivit 

mycket om denna historisk-kontextuella bakgrund som litteraturstudierna 

gjort mig uppmärksam på, men insikten om att dylika kontroverser finns 

beskrivna i den litteratur som jag fått ta del av, gör att jag tolkar uttalanden 

om hur analytikerna menar att de vill arbeta utifrån denna historiska fond. 

Seminariedeltagande 

Hösten 2008 fick jag, via inbjudan av Björn Salomonsson, möjlighet att följa 

med spädbarnsanalysgruppen på en studieresa till Paris där de i seminarie-

form träffade franska kolleger på Alfred Binét centret i syfte att diskutera 

psykoanalytiskt arbete med spädbarn. I diskussionerna om arbetssätt med de 

franska kollegerna kom de att beröra många aspekter som även var intressant 

för mig att ta del av. 

Jag upplevde även svårigheter med att på egen hand läsa psykoanalytiska 

texter som bland annat Bion, Klein, Ferro och Mannoni innebar, så jag an-

sökte om tillstånd av Psykoanalytiska föreningen att delta vid seminarier. Jag 

fick tillstånd av Psykoanalytiska föreningens styrelse att delta i utbildnings-

seminarier på Psykoanalytiska föreningen, såvida seminariets ledare god-

kände min närvaro. Jag fick vara med på de teoretiska delarna, men ganska 

ofta, när patientmaterial presenterades, föredrog den som presenterade att jag 

inte var med, och hänvisade då till sekretesskäl. Men jag har också fått när-

vara på en hel del presentationer av aktuella fall, där fallen sedan diskutera-
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des i gruppen. Vårterminen 2009 deltog jag vid fyra olika seminarieserier 

med relevans för spädbarnsanalytiker2, och även om jag inte gick varje gång 

fick jag en inblick i teorierna kring spädbarnsanalys. Förutom fördjupad 

läsning av Klein och Mannoni fick jag tillfälle att bekanta mig med litteratur 

som var riktad mot psykoanalytiskt arbete med spädbarn (bl. a. Acquarone 

2004; Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce och Woodhead 2005; Negri 

2007; Sorensen 2007; Watanabe 2007). Från och med höstterminen 2009 

valde jag att inte medverka i seminarier eller andra aktiviteter med späd-

barnsanalytikergruppen eftersom jag behövde distans och tid för reflektion. 

Förutom ovanstående deltog jag (som åhörare) i flera konferenser som hand-

lade om spädbarn och behandlingar av spädbarn. 

Videofilmer 

Ytterligare ett sätt för mig att öka min förståelse för den praktik jag stude-

rade var att jag valde att videofilma sessioner. I psykoanalytiska samman-

hang i Sverige är det inte vanligt med videokameror, men efter att ha varit på 

en WAIMH konferens (World Association for Infant Mental Health) i Paris 

sommaren 2006 där jag fick se ett antal videofilmer från olika behandlingar 

blev jag fast besluten att försöka få filmer på spädbarnsanalyssessioner för 

att få en bättre förståelse för hur det går till.  

En praktisk svårighet var att få forskningsmedel för att köpa videokame-

ror, något som möjliggjordes då jag erhöll medel från Wennborgska stiftel-

sen, för att kunna köpa två videokameror. Tack vare att det pågick ett forsk-

ningsprojekt för Karolinska Institutet fick jag småningom möjlighet att vide-

ofilma, eftersom mödrarna hittat till spädbarnsanalysen genom forsknings-

projektet och godkände att bli videofilmade. Men det var inte bara mamman 

som skulle godkänna videoinspelning. Innan mamman tillfrågades inför att 

jag skulle videofilma skulle analytikern ge sitt godkännande, och i de flesta 

fall bedömde analytikern att det inte var lämpligt för patienten eller arbetet 

av olika skäl att sessionen videofilmades. 

Resultatet var att jag fick videofilma sammanlagt fyra sessioner (varav två 

var med samma mor-barn par). Filmerna visade att sessionerna kunde se 

mycket olika ut, och att analytikerna arbetade olika. Som utomstående kunde 

jag inte få tillträde till rummet på annat sätt. Filmerna har gett mig en värde-

full insikt i hur arbetet bedrivs i praktiken och omständigheterna kring en 

behandling. 

                                                      
2. Dessa seminarieserier var: 1. Teknik och fallseminarium Antonino Ferro: intersubjektivitet i 

ett Bionianskt perspektiv. 2. Teoretiskt och kliniskt seminarium: det barnpsykoanalytiska 

mötet – en inblick i den franska barnpsykoanalysen (fokus Mannoni). 3. Teoretiskt och kli-

niskt seminarium: Psykoanalytiskt arbete med spädbarn och föräldrar: klinik och teori. 4. 

Teoretiskt och kliniskt seminarium: Melanie Klein från starten.  
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Deltog i annan forskning om spädbarnsanalys som bedömare 

Jag tog även chansen att delta som bedömare i Björn Salomonssons projekt, 

en kontrollerad randomiserad studie på spädbarnsanalys där 80 mamma-barn 

par slumpmässigt valdes ut att antingen delta i spädbarnsanalys eller i den 

behandling som BVC tillhandahöll. Jag såg filmer på mödrar och deras barn 

som sökt till projektet och fick bedöma samspelet mellan mamma och barn 

på en skala utarbetad av Björn Salomonsson. Detta material är sekretessbe-

lagt och tillhör ett annat forskningsprojekt, men var viktigt för min förståelse 

av vad som kan få mödrar att söka till en behandling med sitt spädbarn. 

Analysarbete i två faser 

En utforskande fas 

När man bearbetar data i en kvalitativ, empirisk studie är det alltid fråga om 

ett tolkningsarbete, eftersom data kan tolkas på många olika sätt (Gerring 

2007). Analysen av intervjudata har skett i två steg, den första analysen 

gjorde jag på basen av mina första intervjuer med A, B, C och D. Mitt arbete 

präglades till en början av att vara utforskande (Swedberg 2012) eller söka 

efter frågetecken som Löfberg (2001) skriver om, och detta ledde till att jag, 

när olika frågetecken uppstod, vidtog de åtgärder jag ansåg nödvändiga. De 

utforskande aktiviteterna beskrevs i föregående avsnitt, de var av olika slag 

beroende på frågetecknets karaktär, och var en del i analysarbetet eftersom 

jag använde mig av den ytterligare kunskap jag fick genom dessa utfors-

kande aktiviteter då jag analyserade data. Jag ställde frågor som: Hur kan 

detta förstås? Vilken mening har detta? Insamlandet av data och analys av 

data var två processer som skedde parallellt och korsbefruktade varandra i ett 

kontinuerligt sökande efter en bredare förståelse för det fenomen jag stude-

rade. Jag skrev hela tiden och utkristalliserade betydelsefulla teman och ka-

tegoriseringar som jag ville finna många innebörder i. Materialet är detaljrikt 

och mångfacetterat, det var inte en självklarhet vilka aspekter som skulle 

lyftas, men ju bättre kännedom jag fick om det insamlade materialet, desto 

lättare uppfattade jag att det var att göra avgränsningar.  

 När jag valde att intervjua E, F, G och H i intervjurunda 1 gjorde jag det 

för att skapa mig en bredare förståelse för vad spädbarnsanalys kunde inne-

bära, jag ville få flera personers perspektiv på spädbarnsanalys. Alla dessa 

intervjuer gjordes med en öppen ingång: jag hade inget speciellt som jag 

ville fokusera på i detta skede, mer än att jag ville få en bild av spädbarns-

analys som praktik och hur det kunde beskrivas, och intervjuerna och ana-

lysarbetet präglades av denna öppenhet. Den första fasen i avhandlingsar-

betet inleddes i samband med att jag fattade intresse för en praktik jag fått 

kännedom om men inte förstod vad det var: psykoanalys med spädbarn.  
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 Inledningsvis använde jag mig av fenomenologisk metod, utformad av 

Karlsson (1995) och försökte i enlighet med metoden uppnå en förståelse av 

informanternas vardagliga beskrivning av sin upplevelse. I detta skede var 

tillvägagångssättet förutsättningslöst och öppet på så vis att inget specifikt 

teoretiskt perspektiv eller filter lades på materialet. Jag strävade efter att 

beskriva vad analytikerna gör när de utför spädbarnsanalys i praktiken. Be-

skrivningen bearbetades och utvecklades under lång tid, frågor väcktes som 

jag genom olika utforskande aktiviteter försökte få svar på (de utforskande 

aktiviteter jag beskrivit ovan). En period arbetade jag mycket med att förstå 

vem som var patient – spädbarnet, mamman, båda eller relationen? Jag för-

sökte förstå det verksamma med metoden, hur analytikerna förklarar späd-

barnets förmåga att förstå, vad känslostormar har för betydelse. Jag kommer 

inte här att redogöra för alla mina frågor som jag undrade över och sökte 

svar på, men arbetet med dem var en del av analysarbetet. 

Det finns många olika sätt att analysera data på utifrån fenomenologisk 

metod. Giorgi (1999) beskriver fenomenologin som en vetenskap i kontrast 

mot experimentell psykologi, man samlar in upplevelsebeskrivning, tran-

skriberar och läser data flera gånger, bryter ner materialet till meningsenhet-

er, organiserar och fokuserar data utifrån ett speciellt intresse (t.ex. inlär-

ning), och slutligen syntetiserar och strukturerar man upp resultatet. Karlsson 

(1995) beskriver ett liknande fenomenologiskt arbetssätt, men sätter mera 

fokus på den hermeneutiska tolkningen av forskarens förförståelse än vad 

Giorgi gör. Jag har inspirerats av både Karlssons och Giorgis beskrivningar 

av fenomenologisk metod. Jag läste alla de transkriberade intervjuerna 

många gånger, bröt ner texten i mindre delar som jag tematiserade. Att läsa 

samma text många gånger är givande i och med att man blir öppen för nya 

dimensioner i texten när man själv befinner sig på ett nytt ställe jämfört med 

tidigare gånger man läst texten. Detta stämmer även på hur det är att bear-

beta ett datamaterial. Det måste bearbetas många gånger, för varje gång ser 

man nya saker som framträder. Till en början hade jag inget tydligt fokus för 

mitt intresse, jag försökte finna likheter och skillnader i hur de beskrev sitt 

arbetssätt. Den fenomenologiska analys jag gjorde syftade till att finna es-

sensen i vad spädbarnsanalys kan vara och besvara frågan: vad är spädbarns-

analys? 

 Länge arbetade jag med de konkreta exempel som analytikerna (i synner-

het analytiker B och analytiker E, som vardera ägnade timmar åt att sitta och 

tillsammans med mig lyssna på transkriberade sessioner från olika behand-

lingar) beskrivit för mig, men så småningom fick dessa exempel fungera 

som en fond för min egen förståelse för hur det övriga materialet kunde tol-

kas och jag valde att ta bort nästan alla beskrivningar av konkreta behand-

lingsfall. Fallgenomgångarna var oerhört viktiga för mig i min förståelse för 

vad en spädbarnsanalys kan innebära och har påverkat mig då jag tolkat 

materialet på så sätt att de bidragit med att skapa mening i det omfattande 

materialet genom att de bidragit med en konkret koppling till verkliga fall.
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materialet på så sätt att de bidragit med att skapa mening i det omfattande 

materialet genom att de bidragit med en konkret koppling till verkliga fall.
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 Under den utforskande fasen arbetade jag mycket med att sätta mig in i 

och förstå det psykoanalytiska och det spädbarnsanalytiska tänkesättet. Att 

jag läste så mycket teori som jag gjorde, ledde till att avsevärt förbättra min 

förmåga att intervjua kring detta ämne.  

En vändpunkt 

En viktig vändpunkt i avhandlingsarbetet var att arbetets syfte omformulera-

des under arbetets gång. Att finna en kärna i hur spädbarnsanalys skulle 

kunna beskrivas fann jag vara mycket svårt, och funderade på orsaken till 

detta. En orsak jag fan, var att metoden, såsom den beskrevs för mig, skif-

tade mycket över tid, och jag blev intresserad av att ta reda på varför. Som 

pedagog blev jag intresserad av lärandet i denna förändringsprocess. Jag 

bytte även handledare i samband med detta. Men trots perspektivskiftet 

kunde jag utgå från samma empiriska material, även om jag bedömde det 

som att det behövde kompletteras för att avhandlingens nya syfte skulle 

kunna besvaras (detta är orsaken till att det finns en intervjurunda 1 och en 

intervjurunda 2).  

Jag har samlat in en hel del data, t.ex. videofilmer, som sedan inte använts 

i den direkta analysen. Jag har heller inte använt mig av alla de fallbeskriv-

ningar och situationsbeskrivningar jag samlat in. Orsakerna till att välja bort 

vissa delar av datamaterialet (film och fallbeskrivningar) i presentationen av 

empiriska data handlar dels om att jag ville skydda de patienter som ingick 

på filmerna och i beskrivningarna. I och med att jag inte haft kontakt med 

mammorna själv och fallen var detaljerade ville jag inte att en mamma skulle 

kunna läsa texten och känna igen sig själv (risken att någon annan än mam-

man själv skulle känna igen fallen bedömde jag vara obefintlig). Men en 

annan orsak till mitt val handlade om vad jag tyckte jag behövde för att iden-

tifiera villkor för gemensamma lärprocesser. Att analysera en film från en 

session är förvisso intressant, men för mig var det intressantaste att det var så 

stora skillnader i arbetssätt, något som fick mig att fundera över möjliga 

orsaker till detta och kopplingen till det gemensamma sammanhanget. Efter 

vändpunkten i avhandlingsarbetet var fokus inte på att studera interaktionen i 

spädbarnsanalys, utan på psykoanalytikernas lärprocesser. Filmerna och det 

övriga materialet används indirekt, eftersom de påverkat min förståelse för 

ämnet, men inte i den direkta analysen av villkor för gemensamt lärande.  

Möjliga konsekvenser av att jag inte inledningsvis samlat in data med det 

fokus studien senare kommit att få är att jag samlat in mer data än vad som 

varit nödvändigt. Samtidigt tror jag att min förståelse för vad spädbarnsana-

lys innebär och möjlighet att uttala mig om lärande i relation till spädbarns-

analys påverkats positivt av det faktum att jag så ingående inledningsvis 

undersökte ämnet. 
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En teoretiserande fas 

Swedberg (2012) argumenterar för att teoretiserande bör vara en empiridri-

ven verksamhet, där formulerandet av teorier kommer efter ett första, under-

sökande skede. Man skulle, i enlighet med Swedbergs tankar kring teoretise-

rande, kunna dela in avhandlingsarbetet i två faser där den första fasen var 

undersökande och den andra fasen handlade om att bidra med kunskap om 

villkor för lärande i en traditionstung kontext. Arbetet med att försöka förstå 

vad spädbarnsanalys var i den första fasen ledde till att jag upptäckte att 

centralt för det sammanhang jag studerat var betydelsen av det gemensamma 

lärandet. Efter att jag gjort beskrivningen av arbetet i praktiken fanns det 

fortfarande många frågetecken kvar som jag var intresserad av att undersöka, 

en aspekt av spädbarnsanalys som jag dittills funnit var mycket viktig för 

analytikerna, men som jag inte tagit fasta på: det gemensamma. Att i detta 

fall tala om kollektivt lärande ser jag som resultatet av ett analysarbete, un-

derbyggt av empiri.  

Min utgångspunkt när jag började intressera mig för gemensamma lärpro-

cesser var den fenomenologiska analys jag gjort, som låg till grund för min 

förståelse av vad informanterna gör. Jag hade utifrån den initiala analysen 

kunnat konstatera, att de bilder jag fick av spädbarnsanalys på många sätt var 

motsägelsefulla och att en enda renodlad beskrivning av vad spädbarnsana-

lys är var svår att göra. Variationerna var många, och hur man beskrev me-

toden för mig varierade från person till person, och över tid. Jag misstänkte 

också att verkligheten skilde sig från berättelserna, nämligen att det kan vara 

svårt att i ord beskriva exakt hur man gör, möjligen betonar man saker i sin 

berättelse om det man gör, som sedan i praktiken inte är lika framträdande. 

Det var intressant för mig att notera att informanterna tydligt relaterade till 

två skilda sammanhang, ett där arbetet utfördes och ett där man samtalade 

om arbetet. 

I analysen av datamaterialet från intervjurunda 2 har fokus legat på att 

skapa kunskap kring villkor för gemensamma lärprocesser i en traditionstung 

kontext. I den teoretiserande fasen var analysen av data inte längre lika öp-

pen och förutsättningslös som i den utforskande fasen, nu analyserade jag 

materialet utifrån studiens forskningsfrågor och de teoretiska utgångspunk-

terna. Jag arbetade också utifrån att söka motsättningar i materialet, eller 

dilemman som analytikerna beskrev, och förstå varför just dessa frågor blev 

ett dilemma för analytikerna. Flera analytiker har upplevt samma frågor som 

problematiska, och i samband med dessa frågor blev det möjligt för mig att 

utkristallisera en lärandeprocess i innehållsliga termer: vad var det som för-

ändrades och hur förändrades det? Det fanns flera frågor jag kunde ha valt 

att beskriva, men eftersom analytikerna själva främst nämnde tre frågor som 

problematiska valde jag dem som exempel: frågorna om frekvens, fokus och 

rådgivande attityd.  
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Analysen av data skedde i växelverkan mellan att läsa om enskilt och ge-

mensamt lärande, och analysera intervjuer. Jag inledde med att läsa igenom 

intervjuerna. När jag läst igenom alla intervjuer flera gånger utan att leta 

efter något speciellt, läste jag igenom dem på nytt, stycke för stycke med 

fokus på lärprocesser. Jag letade efter tecken på förändrade synsätt, tecken 

på oförändrade synsätt, berättelser om flöde eller frustration. Det gick att 

urskilja ganska tydliga teman som på olika sätt återspeglades i alla berättel-

ser. I denna analysfas hade jag nytta av den kunskap om spädbarnsanalys jag 

vid detta skede förvärvat mig genom mina olika utforskande aktiviteter jag 

tidigare beskrivit. Den kunskapen hjälpte mig både att intervjua och att ana-

lysera materialet. 

Jag började med en grovindelning av materialet baserat på de kategorier 

jag tyckte mig se efter de första genomgångarna, med utgångspunkt i vad jag 

antog hade betydelse för lärprocesser. Vad jag antog har betydelse bottnar i 

de teoretiska utgångspunkter jag har, även om jag försökt att inte fastna i den 

utan tänka utifrån den situation jag hade för handen. Det sista momentet 

handlade om att abstrahera och teoretisera kring materialet, och lyfta blicken 

från det specifika fallet till en mer generell nivå.  

Resultatkapitlen så som de är utformade i avhandlingen är i sig resultatet 

av ett analysarbete i flera steg. Att finna centrala teman innebar ett analysar-

bete i sig, att utarbeta de kapitel som resultatkapitlen består av var även det 

ett analytiskt arbete där jag tog hjälp av det kunnande jag förvärvat mig un-

der den långa utforskandefasen. Jag har arbetat i ett kontinuerligt växlande 

mellan del och helhet. 

 Miles och Huberman (1991) beskriver en kvalitativ data-analys som be-

stående av tre pågående flöden: reducering av data, hur data presenteras samt 

slutsatser baserade på existerande data. Den första fasen, reducering av data, 

handlar om att välja, fokusera och abstrahera det data man har, att kategori-

sera, tematisera och summera hör också till denna första analysfas. Varje 

steg man gör baserar sig på ett analytiskt val och innebär att datamaterialet 

sorteras och organiseras på ett sådant sätt att en slutsats är möjlig att göra. 

Den andra fasen handlar om hur data presenteras. Miles och Huberman 

(1991) förordar att data presenteras i form av grafer och matriser, för att 

materialet skall bli tydligt och möjligt att förstå. Jag har enbart i begränsad 

utsträckning arbetat genom att skapa matriser (t.ex. har jag utformat tabellen 

”villkor för lärande i de olika faserna 1-4” på sid. 182 för att tydliggöra re-

sultaten). Den sista analysfasen handlar om att göra slutsatser på basen av 

det datamaterial man har för handen. Detta innebär att man i en kvalitativ 

analys från första början försöker förstå vad saker och ting kan betyda. De 

första tentativa resultaten skall man vara vaksam på emedan de kan visa sig 

vara felaktiga. Genom att analysen fortskrider kan slutsatser verifieras under 

skrivandets gång genom att man bearbetar sina data och testar om slutsatser-

na håller i en noggrann valideringsprocess (Miles och Huberman 1991). 

Skrivandet har varit det verktyg jag använt mig av för att komma vidare. Jag 
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har kontinuerligt skrivit om och bearbetat av texten, och texten presenteras 

för andra vid olika tillfällen (seminarier, handledare, läsgrupp). Detta konti-

nuerliga skrivande i växelverkan med kommentarer från andra har varit en 

värdefull del av analysprocessen. 

Betydelsen av teoretiska utgångspunkter 

I denna avhandling används ett handlingsteoretiskt resonemang som ut-

gångspunkt för analysen, där bl.a. begrepp utvecklade av Habermas (1996) 

är relevanta. Fokus för denna avhandling är villkor för gemensamma lärpro-

cesser; Habermas är enligt mig intressant att använda som en utgångspunkt 

tack vare sitt resonemang om det gemensamma skapandet av ny kunskap och 

hur kommunikation kring detta kan beskrivas. Här har jag valt att lyfta reso-

nemang kring förståelseorienterade och framgångsorienterade handlingar. 

Jag ser inte Habermas teori om kommunikativa handlingar som en perfekt 

beskrivning av hur kommunikation borde gå till, därtill är den för rationell 

och på många sätt utopisk, men teorin poängterar viktiga aspekter i hur vi 

kommunicerar med varandra som jag menar är till hjälp i en analys av en 

gemensam lärprocess. Hit hör betydelsen av intersubjektivitet som en grund 

för hur vi förstår varandra, att gemensamma diskussioner kan leda fram till 

bindande överenskommelser, att hur vi kommunicerar kan se ut på olika sätt 

och ha olika bakomliggande syfte. Jag har lyft dessa frågor i teorikapitlet.  

Med sin handlingsteoretiska grund är Ellströms modell (Ellström 1992) 

betydelsefull eftersom den sätter handlingen i relation till kontexten, något 

jag menar behövs för att relationen mellan kontext och gemensamma lärpro-

cesser ska kunna tydliggöras. Jag använder mig av både Habermas och Ell-

ströms begrepp i min analys av villkor för gemensamma lärprocesser, och i 

mitt resonemang kring det begreppsliga bidraget första- och andrahandsare-

nan. Teorierna används som en utgångspunkt, inte som ramverk; en viktig 

distinktion som handlar om att de tillhandahåller en begreppsapparat med 

vars hjälp jag menar att man kan föra en diskussion om villkoren för lärande 

i denna kontext. 

Metoddiskussion och etiska ställningstaganden 

Under arbetets gång har det dykt upp etiska problem av olika slag, som man 

kan förvänta sig under en avhandlingsprocess. Dessa problem har varit av 

olika karaktär. När man förhåller sig till etiska problem är det viktigt att 

känna till de etiska riktlinjer som utfärdats av vetenskapsrådet (Hemerén 

2011), men det finns situationer när dessa etiska riktlinjer inte räcker till. 

”Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig 

balans mellan olika intressen som alla är legitima” står det i inledningen till 

vetenskapsrådets rapport om god forskningssed. I detta avsnitt ämnar jag 
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diskutera de forskningsetiska dilemman jag befunnit mig i underarbetets 

gång, och hur jag har resonerat för att hitta en rimlig balans mellan olika 

intressen. Där riktlinjerna inte räckt till måste man följa sin egen känsla av 

vad som kan anses vara moraliskt försvarbart, genom att följa den linje där 

man känner sig bekväm med sina etiska val. Vetenskapsrådens etiska nämn-

der har inte svaren på hur man i en forskningsprocess ska agera, dem måste 

man söka inom sig själv (Gregory 2003). 

Val av forskningsområde 

Jag börjar med att resonera kring mitt val av forskningsområde. Gregory 

(2003) skriver om vikten av att reflektera över lämpligheten i valet av forsk-

ningsfråga om det område man studerar på något sätt är känsligt. Den psyko-

analytiska behandling jag studerar är ömtålig, dels för att psykoanalysen är i 

motvind och det är svårt för psykoanalytikerna att rekrytera nya personer 

som vill lära sig denna metod, dels är det få som känner till behandlingen 

och söker sig till den. Att beskriva och definiera den psykoanalytiska erfa-

renheten utifrån är vanskligt, menar Reeder (2009) eftersom dess värde 

”endast kan förstås genom inre erfarenhet av dess praxis” (Reeder 2009, s 

80).  

Varför ska just jag, som icke-analytiker skriva om denna behandling? En 

faktor som ledde mig till området och fick mig att intressera mig för just 

psykoanalys som område är nära släktingar till mig som arbetar som psykoa-

nalytiker. Detta för med sig både för- och nackdelar. Jag har genom hela min 

uppväxt blivit bekant med ett psykoanalytiskt förhållningssätt och intresserat 

mig för vad det innebär. Det innebär att jag sedan långt tillbaka i tiden har en 

förtrogenhet med psykoanalys, även om jag inte själv valt att bli psykoanaly-

tiker. Jag är väl förtrogen med metoden också av egen erfarenhet av att ha 

gått i analys. Något som är till hjälp, men inte en förutsättning, när jag ska 

intervjua psykoanalytiker. Jag har reflekterat mycket över detta, och hos mig 

själv letat efter en s.k. dold agenda utan att kunna finna någon. När jag in-

ledde mitt forskningsprojekt år 2005 hade jag en mycket positiv inställning 

till vad jag trodde att psykoanalys med spädbarn innebar. Men denna okri-

tiska initiala hållning har med tiden gett vika. I skrivande stund har jag en 

ganska pragmatisk inställning till metoden jag studerat. Mitt mål är inte att 

säga något om nyttan med psykoanalys eller utvärdera dess effekt, däremot 

är mitt syfte att bidra med kunskap om villkoren för lärande i denna kontext. 

Man skulle, i synnerhet från psykoanalytiskt håll, kunna ifrågasätta att jag 

är utomstående och lämpligheten i att jag som icke-psykoanalytiker forskar 

om omständigheterna kring att utveckla en psykoanalytisk metod. Jag ser 

inte att det skulle innebära ett problem, snarare tvärtom. I McNamee (2002) 

förs ett resonemang kring att låta en speciell grupp att sköta sin egen forsk-

ning, något som kan leda till epistemologisk isolation. Det kan ses som en 

styrka att jag inte är psykoanalytiker och har ett annat perspektiv på det som 

 75 

diskutera de forskningsetiska dilemman jag befunnit mig i underarbetets 

gång, och hur jag har resonerat för att hitta en rimlig balans mellan olika 

intressen. Där riktlinjerna inte räckt till måste man följa sin egen känsla av 

vad som kan anses vara moraliskt försvarbart, genom att följa den linje där 

man känner sig bekväm med sina etiska val. Vetenskapsrådens etiska nämn-

der har inte svaren på hur man i en forskningsprocess ska agera, dem måste 

man söka inom sig själv (Gregory 2003). 

Val av forskningsområde 

Jag börjar med att resonera kring mitt val av forskningsområde. Gregory 

(2003) skriver om vikten av att reflektera över lämpligheten i valet av forsk-

ningsfråga om det område man studerar på något sätt är känsligt. Den psyko-

analytiska behandling jag studerar är ömtålig, dels för att psykoanalysen är i 

motvind och det är svårt för psykoanalytikerna att rekrytera nya personer 

som vill lära sig denna metod, dels är det få som känner till behandlingen 

och söker sig till den. Att beskriva och definiera den psykoanalytiska erfa-

renheten utifrån är vanskligt, menar Reeder (2009) eftersom dess värde 

”endast kan förstås genom inre erfarenhet av dess praxis” (Reeder 2009, s 

80).  

Varför ska just jag, som icke-analytiker skriva om denna behandling? En 

faktor som ledde mig till området och fick mig att intressera mig för just 

psykoanalys som område är nära släktingar till mig som arbetar som psykoa-

nalytiker. Detta för med sig både för- och nackdelar. Jag har genom hela min 

uppväxt blivit bekant med ett psykoanalytiskt förhållningssätt och intresserat 

mig för vad det innebär. Det innebär att jag sedan långt tillbaka i tiden har en 

förtrogenhet med psykoanalys, även om jag inte själv valt att bli psykoanaly-

tiker. Jag är väl förtrogen med metoden också av egen erfarenhet av att ha 

gått i analys. Något som är till hjälp, men inte en förutsättning, när jag ska 

intervjua psykoanalytiker. Jag har reflekterat mycket över detta, och hos mig 

själv letat efter en s.k. dold agenda utan att kunna finna någon. När jag in-

ledde mitt forskningsprojekt år 2005 hade jag en mycket positiv inställning 

till vad jag trodde att psykoanalys med spädbarn innebar. Men denna okri-

tiska initiala hållning har med tiden gett vika. I skrivande stund har jag en 

ganska pragmatisk inställning till metoden jag studerat. Mitt mål är inte att 

säga något om nyttan med psykoanalys eller utvärdera dess effekt, däremot 

är mitt syfte att bidra med kunskap om villkoren för lärande i denna kontext. 

Man skulle, i synnerhet från psykoanalytiskt håll, kunna ifrågasätta att jag 

är utomstående och lämpligheten i att jag som icke-psykoanalytiker forskar 

om omständigheterna kring att utveckla en psykoanalytisk metod. Jag ser 

inte att det skulle innebära ett problem, snarare tvärtom. I McNamee (2002) 

förs ett resonemang kring att låta en speciell grupp att sköta sin egen forsk-

ning, något som kan leda till epistemologisk isolation. Det kan ses som en 

styrka att jag inte är psykoanalytiker och har ett annat perspektiv på det som 



 76 

sker än ett psykoanalytiskt, då man som utomstående kan få syn på sådant 

man inom gruppen tar för givet. Dessutom är det inte de psykoanalytiska 

aspekterna av metoden som jag studerar; jag har ett pedagogiskt perspektiv 

på gemensamma lärprocesser då en metod utvecklas.  

En styrka i mitt genomförande är, som jag ser det, att jag varit mån om att 

ordentligt utforska området jag studerar. 

Tankar kring informerat samtycke 

Enligt vetenskapsrådet skall man som forskare be sina informanter skriftlig-

en fylla i en blankett där de informeras om syftet med forskningen, att det är 

frivilligt att delta, samt att de när som helst kan dra sig ur. I januari 2007 

trädde nya regler i personuppgiftslagen (PUL) i kraft. Ändringarna ska un-

derlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför 

några risker för att de registrerades personliga integritet ska kränkas. För min 

studie gäller ostrukturerade uppgifter, eftersom jag inte har upprättat ett re-

gister över mina informanter och inte hämtat några uppgifter från ett register. 

Utifrån den information som både datainspektionen och vetenskapsrådet 

tillhandahåller, behöver jag då jag inhämtar informerat samtycke inte hän-

visa till PUL (Datainspektionen 2012). Jag har inhämtat både muntligt och 

skriftligt samtycke, muntligen har jag förklarat lite mera ingående för infor-

manterna vad projektet handlar om än jag gjort skriftligen. Enligt Veten-

skapsrådet skall man alltid, när forskning involverar människor, informera 

om forskningen och att man fritt kan välja om man vill medverka. Om sam-

tycke inte inhämtas får forskningen inte utföras (enligt Lag 2003:460 som 

trädde i kraft 1 januari 2004). Men ett samtycke gäller enbart om informan-

ten har fått information om forskningen. Så här uttrycker sig vetenskapsrådet 

om samtycket: ”Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till 

viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas 

tillbaka med omedelbar verkan.”  

Då man sammanställer informationen är det viktigt att tänka på att ta med 

all information som kan påverka informantens ställningstagande. En grund-

läggande princip i inhämtandet av samtycke är att deltagande i forskningen 

är frivilligt och att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Enligt etikprövningslagen skall informanten dessutom informe-

ras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen 

samt de metoder som kommer att användas. Informanten skall också inform-

eras om vilka följder och risker som forskningen kan medföra. Dessutom har 

informanten rätt att känna till potentiella intressekonflikter hos den undersö-

kande forskaren (Vetenskapsrådet 2012). 

Jag fick förnyat samtycke från samtliga informanter, en av informanterna 

hade en viss tvekan till att jag skulle använda citat från intervjuerna. Först 

efter att själv ha formulerat om vissa bitar av samtyckesblanketten kunde 

informanten känna sig trygg med att skriva på blanketten för samförstånd. 

 76 

sker än ett psykoanalytiskt, då man som utomstående kan få syn på sådant 

man inom gruppen tar för givet. Dessutom är det inte de psykoanalytiska 

aspekterna av metoden som jag studerar; jag har ett pedagogiskt perspektiv 

på gemensamma lärprocesser då en metod utvecklas.  

En styrka i mitt genomförande är, som jag ser det, att jag varit mån om att 

ordentligt utforska området jag studerar. 

Tankar kring informerat samtycke 

Enligt vetenskapsrådet skall man som forskare be sina informanter skriftlig-

en fylla i en blankett där de informeras om syftet med forskningen, att det är 

frivilligt att delta, samt att de när som helst kan dra sig ur. I januari 2007 

trädde nya regler i personuppgiftslagen (PUL) i kraft. Ändringarna ska un-

derlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför 

några risker för att de registrerades personliga integritet ska kränkas. För min 

studie gäller ostrukturerade uppgifter, eftersom jag inte har upprättat ett re-

gister över mina informanter och inte hämtat några uppgifter från ett register. 

Utifrån den information som både datainspektionen och vetenskapsrådet 

tillhandahåller, behöver jag då jag inhämtar informerat samtycke inte hän-

visa till PUL (Datainspektionen 2012). Jag har inhämtat både muntligt och 

skriftligt samtycke, muntligen har jag förklarat lite mera ingående för infor-

manterna vad projektet handlar om än jag gjort skriftligen. Enligt Veten-

skapsrådet skall man alltid, när forskning involverar människor, informera 

om forskningen och att man fritt kan välja om man vill medverka. Om sam-

tycke inte inhämtas får forskningen inte utföras (enligt Lag 2003:460 som 

trädde i kraft 1 januari 2004). Men ett samtycke gäller enbart om informan-

ten har fått information om forskningen. Så här uttrycker sig vetenskapsrådet 

om samtycket: ”Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till 

viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas 

tillbaka med omedelbar verkan.”  

Då man sammanställer informationen är det viktigt att tänka på att ta med 

all information som kan påverka informantens ställningstagande. En grund-

läggande princip i inhämtandet av samtycke är att deltagande i forskningen 

är frivilligt och att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Enligt etikprövningslagen skall informanten dessutom informe-

ras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen 

samt de metoder som kommer att användas. Informanten skall också inform-

eras om vilka följder och risker som forskningen kan medföra. Dessutom har 

informanten rätt att känna till potentiella intressekonflikter hos den undersö-

kande forskaren (Vetenskapsrådet 2012). 

Jag fick förnyat samtycke från samtliga informanter, en av informanterna 

hade en viss tvekan till att jag skulle använda citat från intervjuerna. Först 

efter att själv ha formulerat om vissa bitar av samtyckesblanketten kunde 

informanten känna sig trygg med att skriva på blanketten för samförstånd. 



 77 

Detta gällde risken att bli missförstådd, något som informanten hade erfa-

renhet av att bli. Jag undrade om detta gällde en rädsla att bli igenkänd och 

missförstådd inom gruppen, men så var det inte alls. Denna informant upp-

levde en trygghet inom gruppen, och menade att de känner varandra så bra, 

de kan identifiera varandra och varandras åsikter ändå, detta innebar inte ett 

orosmoment. Däremot fanns en rädsla att bli missförstådd utanför gruppen. 

Jag hade velat ha med citat just för att jag tänkte mig att analysprocessen blir 

mera transparent om jag visar direkta citat och att risken för missförstånd 

blir mindre. Men denna informant verkade uppleva det precis tvärtom och 

menade att citat ryckta ur sitt sammanhang lätt kan missförstås. Informanten 

skrev på samtyckesblanketten först efter tillägget att samtycket gäller enbart 

om informanten själv får läsa sina egna citat innan något går i tryck. Detta 

gick jag med på, och såg till att informanten fick läsa och godkänna sina citat 

innan avhandlingen gick i tryck.  

Flera av punkterna i det informerade samtycket kan vara lite knepigt i ett 

sammanhang där forskningen är en process där undringar leder till kunskap 

som i sin tur leder till nya undringar, något som under forskningsprocessens 

gång kan påverka både syfte och forskningens design. Det kan ibland (som i 

mitt fall) vara svårt att veta var forskningen landar. Idealet är ju, att man 

informerar informanterna så detaljerat som möjligt om vad deras deltagande 

innebär. Gregory (2003) diskuterar problematiken med att informanten ger 

sitt samtycke till att medverka i ett projekt, när detta de samtycker till att 

medverka i förändras. Ett sätt att förhålla sig är att gå tillbaka till informan-

terna om forskningen förändras, och få förnyat samtycke. Det kan vara be-

svärligt för informanten att behöva förhålla sig flera gånger, men ur ett etiskt 

perspektiv är det ändå bättre anser jag, att få reda på om det man givit sitt 

samtycke till att medverka i förändrats. För min del löste det sig genom att 

jag, då jag beslöt jag mig för att göra en riktad datainsamling med nya inter-

vjuer, även berättade jag om den nya inriktningen och i samband med den 

nya intervjun bad jag om förnyat samtycke. 

Fortfarande infinner sig frågan: samtycke till vad? Det är svårt för någon 

av oss inblandade, både för informanterna och för mig, att se den fulla vid-

den av vad de samtycker till. Flera forskare har ställt sig frågan vad ett in-

formerat samtycke innebär, bland annat Mauthner (2002) och Gregory 

(2003). Man skulle kunna ifrågasätta att man någonsin när det gäller forsk-

ning kan veta vad samtycket egentligen innebär, det ligger ju i forskningens 

natur att vara utforskande och nydanande. Vad man ger sitt samtycke till och 

vad forskningen och dess resultat kommer att leda till vet man först efteråt. 

Men här anser jag att forskningsprocessen måste ges företräde framför in-

formanternas eventuella behov av att veta exakt vad forskningen kan leda 

till. 
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Frågor om konfidentialitet 

I samband med inhämtandet av samtycke aktualiseras också frågor om kon-

fidentialitet. Vi bör (enligt Gregory 2003) sträva efter att kunna ge våra in-

formanter ett löfte om konfidentialitet. Även detta är något att fundera över i 

mitt fall. Konfidentialitet i förhållande till vem? Jag kan inte hemlighålla 

vilken grupp det handlar om, såvida jag inte avstår från att nämna portalfigu-

ren för denna metod, Johan Norman, vid namn, men även då skulle det vara 

svårt att dölja vilken grupp det handlar om. Att lova fullständig konfidentia-

litet på gruppnivå skulle innebära att jag fick transformera om innehållet i 

mitt material så mycket att det skulle bli obegripligt – och ett sådant age-

rande skulle enligt mig inte vara försvarbart forskarmässigt. Att det handlar 

om en psykoanalytisk kontext, och att informanterna inom denna kontext 

börjar arbeta med mödrar och spädbarn är grundmoment som avslöjar vilka 

det handlar om och som inte går att dölja, i synnerhet inte för dem som kän-

ner till området. Här anser jag att det skulle vara orimligt att lova konfiden-

tialitet på gruppnivå, men det är inte heller något någon av informanterna 

efterfrågat.  

På individnivå försöker jag värna om informanternas anonymitet i den 

mån det är möjligt. Men även detta är omöjligt att lova i en absolut mening: 

jag berättar inte för omvärlden vem som sagt vad, eller ens vilka i gruppen 

jag har intervjuat. Det är för en utomstående inte möjligt att identifiera de 

olika informanterna. Men inom gruppen har jag väldigt svårt att lova att jag 

helt skyddar dem från att känna igen varandra. Jag kan försöka, men jag har 

svårt att veta exakt vad de känner igen hos varandra, de känner varandra 

väldigt väl och kan troligen identifiera varandra i det jag skriver. Men vilket 

behov har det själva av att jag garanterar dem fullständig konfidentialitet 

inför varandra? Jag har arbetat ganska hårt med att avidentifiera för att de 

inte ska känna igen varandra. Men efter att ha läst Honneth (2003) ställde jag 

mig frågan: vilket behov har de själva av att inte känna igen varandra? Jag 

talade med några av dem om detta i samband med intervjurundan 2012 och 

kunde konstatera att de jag talade med inte var så oroliga för att bli igen-

kända av varandra. Det som verkar bekymra vissa av dem mer, är risken att 

bli missförstådd utanför det egna sammanget, något de varit med om förr.  

Transkribering och citat 

Jag skrev ut intervjuerna så snart jag kunde efter intervjutillfället. När jag 

skrev ut intervjuerna var jag väldigt noggrann, var noga med att skriva ut 

alla småord, pauser, skratt och uttryck. I dataanalysen har jag analyserat 

intervjuerna i denna form. Men för läsbarhetens skull har jag bearbetat cita-

ten något genom att ta bort onödiga småord, upprepningar och andra tal-

språksegenheter som gör det klumpigt att läsa texten. Jag har varit noga med 

att inte ta bort sådant som bidrar till tolkningen av ett citat.  
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Frågor om konfidentialitet 
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I den mån jag lagt in egna kommentarer för att göra det tydligare för läsa-

ren, tydliggörs dessa med hjälp av hakparenteser: [hakparenteser]. Om något 

ord varit svårt att höra då intervjun transkriberades markeras detta med (OH) 

för ohörbart. Av anonymitetshänsyn har jag valt att kalla intervjupersonerna 

en könsneutral bokstav. Detta är inte för att jag skulle anse att kön är en ovä-

sentlig faktor (tvärtom), men för att i den mån det går skydda intervjuperso-

nernas identitet. Alla citat har gjorts om så att namn på patienter är helt bort-

plockade, även specifika detaljer som skulle kunna få en enskild patient att 

känna igen sig. Förkortningen I står för Intervjuare (och för att inte blanda 

ihop intervju-person I med intervjuaren hoppade jag över I då informanterna 

fick sina bokstäver). 

Då citaten kortats ner har detta tydliggjorts med följande markering: /…/. 

När en intervjuperson påbörjat en tanke men inte fullföljt meningen har detta 

märkts ut med tre punkter: …  när tre punkter står utskrivna utan snedstreck 

är det alltså inte min förkortning av citatet utan handlar om ofullständig me-

ning.  

Jag har valt att ha med citat för att öka transparensen, men i ett citat finns 

risken att informanterna känner igen varandra. Jag skulle ha kunnat minska 

den risken genom att inte ange vilken informant som sagt vad. Men detta 

hade påverkat transparensen i studien menligt, och eftersom transparensen 

blir lidande är det två intressen som kolliderar, principen om transparens och 

åskådlighet versus individskydd. På grund av informanternas egna uttalan-

den om att de känner varandra väl och att de själva inte uttryckt ett behov 

eller en önskan om att skyddas från varandra, har jag valt att följa principen 

om transparens.  

Bindningar…? 

Det är också viktigt att jag funderar över relationerna i forskningsprocessen. 

Enligt vetenskapsrådet är varje forskare skyldig att redogöra för kommersi-

ella intressen och andra bindningar (Hemerén 2011). Rent formellt är jag 

anställd av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms univer-

sitet. Ingen har beställt avhandlingen och det finns ingen som förväntar sig 

något speciellt, rent formellt. Det finns alltså inga kommersiella intressen 

eller bindningar. Men informellt? Psykoanalytikersläktingen skulle kunna 

innebära en begränsning och en bindning. Men både släktingen och jag har 

varit tydliga med att hålla en distans. Detta har möjligen varit en komplice-

rande, men inte omöjliggörande faktor. Det är en bindning jag är medveten 

om och som jag eftersträvat att inte låta påverka genom att reflektera över 

vad det kan innebära och hur jag ska hantera denna bindning. Vilken inver-

kan det haft på informanterna att de känner till detta släktskap är lite svårt 

för mig att säga. Hur har det påverkat intervjuerna? Har det lett till att de 

ställt upp mot sin vilja? Har det lett till att de berättat mer/mindre?  Jag tror 

inte att det påverkat intervjuerna nämnvärt, mitt argument här är att psykoa-
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nalytiker är vana vid olika typer av situationer där man måste särskilja det 

privata från det professionella. Psykoanalytiker är vana vid situationer där 

man träffar handledare, sin analytiker, sina patienter etc. i alla möjliga och 

omöjliga sammanhang och konstellationer just i och med att de ska gå i ana-

lys själva hos någon innan de kan bli färdiga analytiker. Att en släkting till 

en kollega intervjuar dem bedömer jag som rimligt att de kan hantera. 

Nu följer fem resultatkapitel. I tidigare forskning betonas ofta kontextens 

betydelse för lärande, och eftersom det handlar om en professionsmiljö är 

syftet med första resultatkapitlet att som bakgrundskapitel beskriva utgångs-

punkter för den professionella miljö som mina informanter befinner sig i. 

Detta kapitel baserar sig i första hand på texter. Här beskriver jag närmare 

den professionella kontext som metoden spädbarnsanalys utvecklas inom, 

utbildningen till spädbarnsanalytiker och hur organisationen kring metoden 

är strukturerad. Jag redogör även för metoden spädbarnsanalys och vad den 

innebär, i teorin. Efter detta första inledande kapitel kommer fyra kapitel 

som alla baserar sig direkt på det empiriska materialet, 17 intervjuer med 

spädbarnsanalytiker står som grund för dessa kapitel. Det andra, tredje och 

fjärde resultatkapitlet tar upp olika aspekter som jag menar påverkar villkor 

för lärprocesserna. Den första centrala aspekten berör gruppens utveckling 

över tid och beskrivs i resultatkapitel två. Tidsförloppet innebär en dynamisk 

aspekt som är viktig att beskriva för att förstå det lärande som äger rum. Den 

andra centrala aspekt som jag menar påverkar villkor för lärprocesser är 

deras enskilda arbete, detta beskrivs i resultatkapitel tre som behandlar psy-

koanalytikernas upplevelse av att utföra behandlingen spädbarnsanalys. Den 

tredje aspekten handlar om det arbete de gör tillsammans, och behandlas i 

resultatkapitel fyra som handlar om den gemensamma arena, seminarieare-

nan, där analytikerna träffas regelbundet för att presentera sitt arbete för 

varandra och reflektera över arbetet. Det femte och sista resultatkapitlet be-

handlar hur tänkandet kring centrala frågor (frågor kring fokus, frekvens och 

förhållningssätt) förändrats. Anledningen till att jag fokuserar på just dessa 

teman är att de varit återkommande i intervjuerna och är frågor som trätt 

fram i det empiriska materialet. Ordningsföljden på kapitlen avgörs av vad 

jag ansett att man bör känna till för att kunna gå vidare till nästa kapitel. 
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Resultatkapitel 1: Spädbarnsanalysen tar form 

I detta inledande resultatkapitel redogörs för den professionella miljö och 

kontext som spädbarnsanalysmetoden utvecklas inom. En bakgrund till me-

toden informanterna arbetar med redogörs också för. Syftet med detta kapitel 

är att kontextualisera denna studie i fråga om att redogöra för hur organisat-

ionen kring spädbarnsanalysen är strukturerad, vad utbildningen till att bli 

spädbarnsanalytiker innebär, samt redogöra för den teoretiska referensramen 

kring spädbarnsanalys. Detta kapitel baserar sig på skriftliga källor och web-

baserad information.  

Övergripande organisatorisk struktur 

Spädbarnsmottagningen, där flera av informanterna i denna avhandling arbe-

tar, är en del av en omfattande organisatorisk struktur. Utbildningen till 

spädbarnsanalytiker och behandlingen psykoanalys med spädbarn och för-

äldrar organiseras via Svenska Psykoanalytiska Föreningen som grundades 

1934 (SPaF 2012). Svenska psykoanalytiska sällskapet grundades 1968, och 

innebar i praktiken att en del av medlemmarna i Svenska Psykoanalytiska 

Föreningen bröt sig ut och skapade en ny förening med inriktning mot holist-

isk psykoterapi och psykoanalys. Under 2010 slogs Svenska Psykoanalytiska 

Föreningen och Svenska Psykoanalytiska Sällskapet åter samman och den 

nya föreningens namn är Svenska psykoanalytiska föreningen (SPaF). SPaF 

är (liksom de bägge föreningarna var innan sammanslagningen) ansluten till 

International Psychoanalytical Association (IPA) och European Psychoana-

lytical Federation (EPF) (SPaF 2012). 

Överst i hierarkin finns IPA som genom sina riktlinjer och bestämmelser 

sätter en yttre struktur för vad som kan tillåtas inom de olika föreningar som 

tillhör IPA. IPA grundades 1910 av Sigmund Freud (Gillespie 1982). IPAs 

mål är att företräda psykoanalys och är den organisation som på internation-

ell nivå ackrediterar och reglerar professionen. IPA verkar för psykoanaly-

tisk verksamhet genom fem strategiska aktiviteter: forskning, verksamhet 

riktade mot en allmänhet, utveckla nya psykoanalytiska grupper, profession-

ella och vetenskapliga aktiviteter samt medlemsservice (IPA 2012). Ett syfte 

är också att skydda psykoanalysen från eroderande influenser, menar Reeder 

(2006), och därför har enhetliga regler för utbildning och medlemskap utar-

betats. 
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IPAs regelverk påverkar utbildningarna till psykoanalytiker. Här finns 

t.ex. regelverk som avgör vad som krävs för att någon ska kunna examineras.  

Bestämmelserna handlar t.ex. om hur många fall man ska ha erfarenhet från 

för att kunna examineras, samt riktlinjer kring hur täta och långa dessa be-

handlingar ska vara för att räknas. Detta finns det en het debatt kring, men i 

takt med att förutsättningarna för att bedriva traditionell psykoanalytisk be-

handling (dvs. 4 gånger i veckan) försämrats på grund av indragna stöd och 

ett lågt söktryck har också kraven på vad som räknas som godtagbar behand-

ling i utbildningssyfte minskat.  

Sammantaget finns alltså en organisatorisk struktur som innebär att den 

internationella psykoanalytiska föreningen IPA sätter bestämmelserna yt-

terst, dessa tillämpas av SPaF. SPaF bedriver utbildning till psykoanalytiker 

via sitt utbildningsinstitut. I utbildningsinstitutet finns fyra olika verksamma 

kommittéer: Handledarkommittén, Antagningskommittén, Seminariekom-

mittén och Barn- och ungdomsanalyskommittén (även kallad BK). Ordfö-

randena för kommittéerna sitter i institutets styrelse, liksom institutets rektor, 

sekreterare och en representant för institutets mottagning. BK är den kom-

mitté som har mest betydelse för spädbarnsanalysgruppen, eftersom det är 

denna kommitté som har mandat att tillsätta spädbarnsseminariets ledare.   

Genom SPaF kan klienter söka psykoanalys och psykoterapi för vuxna, barn 

och ungdomar och för spädbarn och deras föräldrar. Under åren 2006-2010 

arbetade drygt tio legitimerade psykoterapeuter och psykoanalytiker på psy-

koanalytikernas spädbarnsmottagning som intresserade klienter kan kon-

takta. Mottagningen förmedlar kontakten mellan sökande och psykoanalyti-

ker, men själva konsultationerna och behandlingarna sker på varje psykoana-

lytikerns egen klinik.  

Utbildningen 

För att få söka till psykoanalytikerutbildningen måste man ha antingen lä-

karexamen, psykologexamen, legitimation som psykoterapeut eller annan 

motsvarande akademisk examen, dessutom krävs erfarenhet från psykiatrisk 

verksamhet. Den som har rätt behörighet intervjuas av minst två erfarna psy-

koanalytiker för att bli antagen. Psykoanalytikerutbildningen består av egen 

psykoanalys, seminarieutbildning, eget kliniskt psykoanalytiskt arbete under 

handledning samt författande av en vetenskaplig uppsats där man förväntas 

integrera psykoanalytisk teori och praktik (Antagningskommittén 2011). 

Detta innebär, att när man blir legitimerad psykoanalytiker har man samman-

lagt minst 9 års utbildning, varav minst 4,5 år är inom det psykoanalytiska 

fältet. 

Den egna psykoanalysen kallas utbildningsanalys och den ska ske med en 

”frekvens på 4-5 sessioner per vecka, 45-50 minuter under minst tre år hos 

psykoanalytiker med förordnande som utbildningsanalytiker” 

(Antagningskommittén 2011, s 1). Seminariedeltagande är obligatoriskt och 
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(Antagningskommittén 2011, s 1). Seminariedeltagande är obligatoriskt och 
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seminarierna fokuserar både på teori och på det kliniska arbetet. Syftet med 

seminarierna är att ”etablera och fördjupa den kunskap som en kliniskt verk-

sam psykoanalytiker behöver” (Antagningskommittén 2011). Att arbeta kli-

niskt är en viktig del av utbildningen, och en kandidat ska ”bedriva minst tre 

psykoanalyser med en frekvens av fyra – fem gånger per vecka, 45 – 50 min 

per session under handledning av en av Institutet förordnad handledare. /…/ 

För godkänd slutevaluering av det psykoanalytiska arbetet under handled-

ning skall ett av fallen ha pågått minst tre år, övriga minst två år.” 

(Antagningskommittén 2011, s 2). För att få gå utbildningen förbinder sig 

kandidaten till att ”följa de yrkesetiska regler som utfärdats av Svenska psy-

koanalytiska föreningen och skall inte medverka i sammanhang där han/hon 

saknar frihet att handla efter dessa.” (Antagningskommittén 2011, s 3) 

Utbildning till spädbarnsanalytiker är en vidareutbildning. För att bli späd-

barnsanalytiker ska man följa seminariet och samtidigt ha utbildningsfall 

under handledning och avslutningsvis evalueras och godkännas. Kraven på 

vad som räknas som en utbildningsanalys har förändrats under åren, då me-

del för utbildningsanalyser dragits in har det blivit svårare att få patienter, 

något som i sin tur har gjort att man sänkt kraven.  

Informanterna i denna studie är samtliga utbildade psykoanalytiker. De är 

dessutom (eller blir under studiens gång) med ett undantag examinerade som 

spädbarnsanalytiker. Detta innebär en studiegång på mer än 10 år för respek-

tive informant. Denna gedigna utbildning kan ses som en socialisering in i 

den traditionstunga kontext och den professionella miljö ett psykoanalytiskt 

sammanhang innebär och blir då en viktig förutsättning för de lärprocesser 

som sker i samband med utvecklandet av en metod för att behandla späd-

barns och deras mödrar.  

Utbildningsinstitutet på SPaF ordnar utbildningsseminarier för dem som 

är intresserade av att arbeta med spädbarn och föräldrar, seminarierna syftar 

till att integrera teori och praktik. Den viktigaste mötesplatsen för de psyko-

analytiker som arbetar med spädbarnsanalys är just dessa regelbundna semi-

narier som ordnas varannan vecka. Seminariet presenteras på följande sätt:  

Detta är ett kliniskt och teoretiskt seminarium för dem som kan tänka sig vilja 
börja arbeta med spädbarn (under 2 års ålder) och föräldrar med psykoanaly-
tisk teknik. Vi följer pågående fall vecka för vecka och diskuterar teknik och 
teori utifrån det kliniska materialet. Seminariet bygger på Johan Normans er-
farenheter och teoretiska synsätt som publicerats i nedanstående artiklar. De 
psykoanalytiska tankemodellerna och teorierna flätas in i det kliniska arbetet. 
(Yassa 2009, s 3) 

 

Inom ramarna för utbildningsinstitutet finns Barn- och ungdomsanalyskom-

mittén, BK. Eftersom de flesta examinerade spädbarnsanalytikerna väljer att 

fortsätta i gruppen även efter utbildningen, finns det inom gruppens verk-

samhet dubbla uppdrag: att fungera som en bas för praktiserande spädbarns-
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analytiker, samt att utbilda nya spädbarnsanalytiker (den grupp jag studerar 

är i huvudsak redan examinerade men fortsätter att följa seminariet).  

Vad är psykoanalys? 

Enligt IPA är psykoanalys en behandling som baserar sig på att människan 

har ett omedvetet som påverkar känslor och beteende (IPA 2012). Som me-

tod baserar sig psykoanalys på en begreppsapparat kring omedvetna mentala 

processer som ursprungligen utvecklades av Sigmund Freud, och som sedan 

vidareutvecklats av hans efterföljare. En psykoanalytisk behandling syftar, 

enligt IPA, till att undersöka hur de omedvetna faktorerna påverkar nuva-

rande relationer och beteendemönster och hjälpa individen att handskas med 

sin verklighet. Patienten kallas i detta sammanhang analysand, och under en 

intensiv psykoanalytisk behandling gestaltas analysandens inre värld och blir 

möjlig att utforska för analysanden och analytikern tillsammans. Tillsam-

mans strävar man efter att förstå analysanden och åstadkomma meningsfulla 

förändringar. Den psykoanalytiska behandlingen består av regelbundna sess-

ioner som är 45-50 minuter långa tre till fem gånger i veckan. Frekvensen 

varierar beroende på psykoanalytisk inriktning och kultur (IPA 2012).  

På spädbarnsmottagningens hemsida berättar man att föräldrar till barn 

som är i åldern 0-24 månader söker hjälp hos mottagningen av olika skäl, 

barnet kan vara svårt att trösta, ha bekymmer med att äta eller sova. Föräld-

rar som söker upplever ofta att de har hamnat i mönster tillsammans med 

barnet, som inte känns bra och som kan vara svåra att ändra på egen hand. 

Psykoanalytikerna förstår barnets symptom som ett sätt för barnet att kom-

municera hur det mår.  

Barnen försöker, utifrån sina begränsade möjligheter, förmedla ett behov av 
att bli förstådda och hjälpta. I denna påfrestande situation har föräldrarna ofta 
svårt att orka bära barnets känslor och en ond cirkel kan växa fram med trötta 
olyckliga föräldrar och spädbarn som gråter, inte sover och inte äter som de 
ska. Erfarenheter baserade på kliniskt arbete med spädbarn och forskning på 
den allra tidigaste utvecklingen visar att spädbarnet inte på egen hand kan 
skydda sig för påfrestningar. Föräldrarna behöver vara förmedlare i mötet med 
verkligheten genom den praktiska omvårdnaden och genom att tänka och 
känna tillsammans med sitt späda barn. Man kan säga att barnets personlighet 
växer fram i relationen med föräldrarna. Spädbarnets förnimmelser och käns-
lor behöver svar från föräldrarna och på det sättet skapas ett sammanhang 
inom barnet. Dessa tidiga erfarenheter hos barnet och föräldrarnas förmåga att 
förstå är således särskilt viktiga då de ligger till grund för barnets senare ut-
veckling och dess förmåga till empati och symboliskt tänkande. 
(Spädbarnsmottagningen 2012) 

 

Behandlingen går, enligt texten på hemsidan, ut på att man tillsammans ge-

staltar det som är problematiskt, detta blir möjligt med analytikerns hjälp. 
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Man menar också, att spädbarnet förstår mycket av det som sker under be-

handlingstimmarna. Målet med behandlingen är att ”främja och fördjupa den 

tidiga anknytningen mellan mamman/pappan och barnet och därmed skapa 

trygghet och tillit i relationen” (Spädbarnsmottagningen 2012). En utgångs-

punkt för analytikern är att man menar att samspelet mellan föräldrar och 

barn utgör grunden för hur barnet uppfattar sig själv; ”Grunden till empati 

och förmågan till kärleksfulla relationer skapas i nära, trygga relationer från 

tidigaste barndom.” (Spädbarnsmottagningen 2012). En spädbarnsanalys 

pågår, enligt Salomonssons studie, i medeltal 14 gånger (Salomonsson 

2010), men detta är som sagt ett medeltal. En spädbarnsanalys kan pågå 

mycket längre än så.  

Johan Norman och spädbarnsanalys 

Grundaren till spädbarnsanalys var Johan Norman, en aktiv medlem i 

svenska psykoanalytiska föreningen och psykoanalytiker, och författare. I en 

författarpresentation presenteras han så här:  

Johan Norman, född 1937. Leg läkare, med dr. Privatpraktiserande psykoana-
lytiker för barn, ungdomar och vuxna, liksom även för spädbarn. Handledare 
och utbildningsanalytiker. Ordförande för svenska psykoanalytiska föreningen 
1989-93. Olika internationella uppdrag, främst gällande barn- och ungdoms-
psykoanalys. Ett antal publikationer i olika internationella tidskrifter, företrä-
desvis om barn- och ungdomspsykoanalys. (Norman och Ylander 1999, s 197) 

 

Utifrån en psykoanalytisk referensram formulerade Johan Norman en metod 

att behandla spädbarn, som han kallade spädbarnsanalys. Den 28 februari 

2001 presenterade Johan Norman vid ett sammanträde med BK ett detaljerat 

förslag för att påbörja en utbildning i psykoanalytiskt arbete med spädbarn 

(Monzardo 2001), som därefter blev verklighet. För att läsaren ska få en 

bakgrund till spädbarnsanalys, som står för lärandets vad-fråga i denna av-

handling, kommer jag att kortfattat beskriva spädbarnsanalys utifrån texter 

av Johan Norman.  

Fyra grundläggande antaganden ligger enligt Johan Norman som grund 

för metoden: 1) Det går att bygga upp en relation mellan analytikern och 

barnet. 2) Barnet har en medfödd subjektivitet och ett själv som finns som en 

grund för intersubjektivitet och hållande. 3) Barnet har en unik flexibilitet 

fram till jagfunktioner och ett verbalt lexikalt språk etablerats. 4) Barnet kan 

bearbeta vissa aspekter av språket (Norman 2001b). Dessa antaganden gör 

att det är möjligt att, enligt Johan Norman, betrakta spädbarnet som patient, 

något som inom psykoanalytiska kretsar kan vara ett kontroversiellt påstå-

ende.  

Johan Norman ansåg sig vara den första som börjar bedriva psykoanalys 

med spädbarn i Sverige. Psykoanalys med mycket små barn är en företeelse 
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som inte utövats av psykoanalytiker i Sverige av flera skäl (Norman 1996). 

Ett av skälen, menade Norman, var att man var rädd att analytikerns kontakt 

med spädbarnet skall störa barnets relation till modern. Ett annat argument 

har varit att psykoanalys är en talkur – och eftersom ett spädbarn inte kan 

tala blir det en omöjlighet att spädbarnet skulle kunna vara analysand. 

Sålunda valde man att vänta med analys tills barnet var så stort att det kunde 

tala. Norman å sin sida argumenterade för att barnets relation med analyti-

kern inte stör kontakten mellan barnet och modern, tvärtom kan moderns och 

barnets kontakt utvecklas och bli bättre om man kommer till rätta med tidiga 

störningar i utvecklingen. Dessutom menade Norman att det är möjligt att 

kommunicera med spädbarnet och inleda psykoanalys med barnet innan 

barnet kan tala eftersom barnet förstår tal innan det själv kan tala. Enligt 

Norman (2001b) förstår barnet kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och talets 

melodi, innan det förstår de lexikala aspekterna,  

För att bemöta påståendet att det skulle vara bättre att vänta tills man kan 

utföra barnanalys med barnet, istället för att ingripa direkt, anser Norman 

(Norman 2004) att det finns några viktiga frågor att ta hänsyn till: dessa 

handlar om huruvida negativa infantila erfarenheter kan bearbetas och re-

konstrueras, och i så fall, hur långt upp i åldern kan erfarenheter rekonstrue-

ras? Norman skriver att vi vet att spädbarnet föds med en stor förmåga att 

differentiera mellan olika sinnesintryck, men utan förmåga att hantera sina 

behov, detta är en förmåga som spädbarnet måste bygga upp i interaktion 

med ett primärt objekt (det primära objektet är oftast modern). Norman ar-

gumenterar för att det finns en kritisk period under vilken spädbarnet har en 

flexibilitet i förmågan att ändra representationer av sig själv och av andra, en 

flexibilitet som upphör i och med att spädbarnet blir äldre och får ett mera 

utvecklat jag (Norman 2002). Ytterligare ett argument för Norman att bed-

riva psykoanalys med spädbarn var av kunskapsutvecklande karaktär 

(Norman 2004). Inom psykoanalysen arbetar man med ett flertal olika teorier 

om människans utveckling som bottnar i spädbarnstiden, men dessa teorier 

är ofta konstruerade utifrån analyser med lite större barn och vuxna genom 

att arbeta sig baklänges från en given punkt i utvecklingen (Norman 2004).  

Norman intresserade sig för vad man kan få syn på om man istället för att 

utgå från ett större barn eller en vuxen och dennes erfarenheter och omed-

vetna minnen från spädbarnsperioden arbetar med spädbarn som just nu be-

finner sig i denna fas i utvecklingen (Norman 2004). Därtill menade Norman 

att det råder osäkerhet kring hur man kan förklara spädbarnets mentala 

funktioner. Spädbarnsobservationer och observationer i experimentell forsk-

ning kan ge oss värdefull information om spädbarn, men ger inte specifik 

kunskap om interaktionen mellan spädbarn, mor och analytiker i en klinisk 

psykoanalytisk situation, menade Norman och undrade hur man kan man se 

på t.ex. överföring/motöverföring i en psykoanalytisk situation där analysan-

den är ett spädbarn och modern är närvarande (Norman 2004). 
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som inte utövats av psykoanalytiker i Sverige av flera skäl (Norman 1996). 
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Norman menade att den psykoanalytiska metoden är ett bra sätt att bli in-

satt i den tidigaste personlighetsutvecklingen (Norman 2002). Ett grundanta-

gande här var att den emotionella utvecklingen under spädbarnstiden lägger 

grunden för en människas fortsatta lärande och utveckling. Med detta anta-

gande som utgångspunkt är det viktigt att veta så mycket som möjligt om 

vad som sker under denna period i en människas liv – och hur vi kan göra 

för att komma tillrätta med eventuella problem som kan uppstå. Norman 

(2002) skrev också att han ansåg att det går bra att utveckla en metod för 

spädbarnspsykoanalys, som är psykoanalys där metoden är anpassad för 

analysandens förutsättningar. Detta var Normans uttalade projekt, och målet 

med hans verksamhet.  

Norman beskrev sitt arbete så här: 

När ett arbete med ett barn ska börja blir det ofta så att de vuxna pratar med 
varandra och om barnet – så är det i allmänhet när vuxna umgås med barn. 
Övergången från denna vardagliga, sociala interaktion till den psykoanalytiska 
situationen märks ganska tydligt. Det blir en annan rytm, den är långsammare 
och styrs av barnet. Barnet får tid och utrymme. I den analytiska situationen är 
min uppmärksamhet binokulär. Jag är uppmärksam på vad som pågår med 
barnet, jag intresserar mig för vad barnet intresserar sig för, hur det sitter, kry-
per, dess blickar, allt det gör och låter, vardagligt och inte vardagligt i alla de-
taljer. Samtidigt är jag uppmärksam på vad som pågår i mig själv, känslor, 
tankar, spänningar, och allt jag själv erfar och kommer att tänka på när min 
uppmärksamhet är förbunden med barnet. Jag riktar mig direkt till barnet och 
formulerar i ord och gester något av det som jag erfar. I början finns inget 
speciellt att fästa sig vid, så kommentarerna är mycket enkla men med tiden 
händer det ibland saker. (Norman 2008b, s 7) 

 

Norman menade att han använde sig av samma redskap och modeller i sitt 

arbete med spädbarn som han gjorde i sitt arbete med vuxna.  

En modell – fallet Lisa 

I ett föredrag den 20 maj 1996 i den Svenska psykoanalytiska föreningen 

håller Johan Norman ett föredrag som hette: Att tala med spädbarn, att an-

vända ord i psykoanalytiskt arbete med små barn som ännu inte kan tala. I 

detta föredrag beskriver Norman fallet Lisa, som blev det fall som för honom 

kom att vara startpunkten för det som Johan Norman senare skulle kalla 

spädbarnsanalys. Detta fall, fallet Lisa, refererar analytikerna till i intervju-

erna med mig; det får status av ett modellfall som representerar vad späd-

barnsanalys är. Fallbeskrivningen har senare omarbetats och publicerats i 

Svenska Psykoanalytiska föreningens skriftserie  

Norman beskriver i texten sin inledande kontakt med Lisas mamma. 

Mamman hade kommit ensam till det inledande mötet, men Norman bad att 

hon skulle ta med Lisa till nästa möte.  
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Mitt första intryck av Lisa var att hon var en mycket uppmärksam liten flicka. 
Hon var sex månader gammal och hon såg ut som en ganska frisk vanlig sex 
månaders flicka. Mamman satte sig på en stol med Lisa i knät. Det verkade 
som om Lisa undvek sin mamma. Mammans ansikte uttryckte förtvivlan och 
hopplöshet medan Lisa föreföll obesvärad av moderns sinnestillstånd och fort-
satte att titta en liten bit vid sidan om mammans ansikte. Det var som om hen-
nes blick snuddade precis förbi. Det var smärtsamt att se de två tillsammans. 
Den söta lilla baby-Lisa som undvek att möta moderns blick och att titta i 
hennes ansikte, och modern som var så nedstämd att hon nästan var oför-
mögen att hålla Lisa i sitt knä. (Norman 2008a, s 39) 

 

Till en början var Johan Norman osäker på hur han skulle hantera situation-

en: 

Det var ingen tvekan om att mamman fortfarande var förfärligt deprimerad. 
Jag tänkte att det verkligen var en knipa som vi alla befann oss i, för mamman 
genom att depressionen sannolikt skulle behöva en mycket lång analys om 
hon av egen kraft skulle kunna återvinna sitt barn, och för Lisa som inom en 
mycket kort tid skulle introjicera ett modersobjekt som närvaron av en från-
varo, och för mig, ja vad skulle jag ta mig till? (Norman 1996, s 2) 

 

Han nämner de teoretiker han vid detta tillfälle hade närmast till hands, Me-

lanie Klein, Donald Meltzer, Wilfred Bion, Serge Lebovici, Francoise Dolto 

och Caroline Eliacheff. Lebovici, Dolto och Eliacheff har i olika texter be-

skrivit hur de talar direkt med spädbarnen, detta verkade Norman finna in-

spirerande, och det är också det han prövar. Första gången han får träffa Lisa 

är det mycket påtagligt att Lisa undviker sin deprimerade mamma med 

blicken. I texten beskriver Johan Norman hur han omedelbart börjar tala med 

Lisa, formulerar i ord det han föreställer sig har inträffat i Lisas inre värld, 

på så vis skapar han en emotionell länk till Lisa, de får kontakt. Johan Nor-

man talar med Lisa, och hon tittar tillbaka, med vidöppna ögon. Senare un-

der sessionen börjar Lisa gnälla och vända sig mot sin mammas kropp, hon 

drar och biter i mammans blus och börjar gråta.  

Situationen var skrämmande eftersom Lisas mamma såg så plågad ut. Hon tit-
tade ut genom fönstret och hennes gensvar till Lisa var avvisande. Hon gjorde 
några försök att trösta Lisa, men de var ytliga och utan emotionell närvaro. 
Men Lisa fortsatte sina försök att nå sin mamma. (Norman 2008a, s 40-41) 

 

Norman beskriver sedan hur behandlingen fortskrider. Lisa grät, mamman 

var plågad och Johan Norman försökte sätta ord på det som hände under 

behandlingstimmarna och tänkte att verbaliseringen av det plågsamma och 

hans känslomässiga närvaro skulle göra det möjligt för dem alla att uthärda. 

Lisas mamma blev småningom mer mottaglig för Lisa, som svarade med en 

storm av känslor. Efter en tids behandlingar förändrades detta, och det blev 

lugnare.  
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…Lisa och hennes mamma började uppmärksamma varandra på ett nytt sätt. 
Lisa började titta in i mammas ögon och ansikte. Första gången tog Lisa bara 
en snabb blick på moderns ansikte men slutligen fäste hon sin blick på 
mamma. (Norman 2008a, s 41-42) 

 

Sessionerna var tysta, Johan Normans kommentarer kom mer sällan i takt 

med att det emotionella samspelet blev mindre spänt, samtidigt som Lisa och 

hennes mamma fann en tidigare förlorad glädje och tillit i sin kontakt. Johan 

Norman skriver att det var ”intressant att notera att mammans depression 

lättade påtagligt när Lisas avvärjande upphörde, vilket naturligtvis bidrog till 

den goda cirkeln” (Norman 1996). 

Något händer med Lisa och hennes mamma, och Johan Norman beskriver 

detta något med traditionella psykoanalytiska referensramar. För Johan 

Norman fick arbetet med fallet Lisa en speciell innebörd, Lisa blev hans 

analysand (Norman 2008a). Han beskriver det som att det överraskade ho-

nom att han fick en så direkt och bra kontakt med flickan, det överraskade 

honom också att flickan, även verkade få mamman med sig (Norman 1996). 

I sitt föredrag från 1996. ”Att tala med spädbarn” skriver han så här:  

Jag har funnit att det i psykoanalytiskt arbete med spädbarn och små barn till-
sammans med deras mammor är fruktbart att jag formulerar i ord och talar di-
rekt med barnet om det som jag tycker mig förstå av barnets emotionella till-
stånd och inre värld, och de villkor som gäller för barnet. När jag vänder mig 
till barnet och talar med det på detta vis är det något som kommer att inträffa 
som verkar fruktbart för barnet, för mamman och deras förhållande. Detta in-
tresserar mig i hög grad. Något händer som jag inte vet hur jag ska beskriva 
eller hur jag ska förstå. (Norman 1996, s 1) 

 

Johan Norman ställer sig frågan: hur fungerar det när han talar med barnen? 

Han vet bara att han talar med barnen och att något sker. För att förstå vän-

der han sig bland annat till den lingvistiska forskningen, som enligt Norman 

entydigt visar på barnens stora kompetens redan från födseln att upprätta 

distinktioner mellan stavelser, språk och olika människors tal. Men han 

kommenterar samtidigt att  

Såvitt jag kunnat se har den [Norman hänvisar till den lingvistiska forskning-
en] inte varit inne på de frågor vi kan ställa oss. Det är ju så att experimentsi-
tuationen alltid skall hållas ren, medan den kliniska situationen är en helhet 
där ett otal fenomen samverkar så att en emotionell kontext skapas och ut-
vecklas. (Norman 1996, s 5) 

 

Norman söker i detta fall svar utanför den egna referensramen, men känner 

sig uppenbarligen inte tillfredsställd. Även senare i texten refererar han till 

forskning utanför det psykoanalytiska området, forskning kring det nyfödda 

spädbarnet och deras förmåga att känna igen olika fysiska fenomen som färg 

och form och mänskliga ansikten.  
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Men här kommer jag in på ett fenomen som är mycket intressant, nämligen att 
sinnena fungerar sammankopplade med varandra redan från födelsen, det be-
tecknas som amodala representationer, dvs. representationer som är oberoende 
av ett speciellt sinnesorgan. Ett av de mest slående experimenten är det med 
napparna som genomfördes av Melzoff och Borton (1979) som gäller kopp-
ling mellan taktila och visuella sinnesintryck. Man hade två sorters napp, den 
ena med slät och den andra med ojämn yta. Barnet fick suga på den ena sor-
tens napp och när man sedan visade en bild av napparna föredrog barnet att 
titta på den napp som det hade sugit på. Att med munnen känna på föremål 
skapar för spädbarnet en bildföreställning av föremålet. Detta finns redan från 
födelsen. (Norman 1996, s 14) 

 

Detta exempel på forskning kring spädbarn tycker Norman är intressant, dvs. 

att spädbarn har en förmåga att skapa en mental föreställning av något det 

suger på. Norman är intresserad av hur barnet tänker, och skapar sin före-

ställningsvärld. 

Behandlingens struktur och analytikerns sätt att vara (det sätt att vara på 

som en analytiker får lära sig under sina många år av utbildning) leder till att 

något händer i rummet, menar Norman. Genom att något sker mellan 

mamma och barn i rummet kan analytikern hjälpa att tolka vad som sker, 

härbärgera och stödja, samt fungera som en modell för mamma och barn. 

Mamma och barn internaliserar denna nya upplevelse tillsammans, och sam-

spelet med analytikern internaliseras också. Den empatiska bindningen till 

analytikern blir väsentlig både för spädbarn och förälder. En empatisk bind-

ning är förutsättningen, och om det skapas en empatisk länk mellan analyti-

ker och paret moder-spädbarn och modern så kan en förändringsprocess bli 

möjlig. 

Texten från 1996 är den första jag sett som Johan Norman skrivit om 

spädbarnsanalys, han har utvecklat och förfinat sitt resonemang senare, men 

fallet Lisa är intressant eftersom så många av analytikerna använder det fal-

let som referens.  

Kan spädbarnet vara patient? 

Något som är grundläggande för metoden är att man ser spädbarnet som 

patient. Men hur är det möjligt3? Normans texter har fått kommentarer i olika 

sammanhang (bl.a. Flink 2001a, b). I en artikel från 2001 beskriver Norman 

sin hypotes på följande sätt:  

…that the interaction between the infant and the analyst may be able to acti-
vate and retrieve those parts of the infant´s inner worlds that have been ex-

                                                      
3Denna fråga: hur kan man behandla ett spädbarn, som inte talar, med en behandling som kan 

beskrivas som en talkur, var det som först väckte mitt intresse för behandlingen i fråga. Nu är 

det inte det avhandlingen kommit att handla om, men frågan är fortfarande intressant. 
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cluded from containment and be conductive to a vitalization of the emotional 
disturbance that can then become worked through in the mother – infant rela-
tionship. (Norman 2001b, s 83) 

 

Just detta påstående, där spädbarnet ses som patient i en psykoanalytisk be-

handling, har fått motreaktioner, och kan studeras t.ex. genom diskussionen i 

International Journal of Psychoanalysis. I sin kommentar till Johan Normans 

artikel ”The psychoanalyst and the baby: a new look at work with infants” 

(Norman 2001b) inleder Flink (som till sin utbildning är legitimerad läkare 

och psykoanalytiker) med följande ord: 

Research is about crossing boundaries – into new areas of knowledge or new 
theories that supersede the prevailing ones. Dr Norman wishes to demonstrate 
that he has crossed boundaries by announcing a kind of psychoanalytical tran-
scendentalism; he wants to show that by adopting psychoanalytic technique 
and theory in work with infants it is possible to transcend the limits of an in-
fant´s language acquisition. I would like to express some serious doubts about 
this. (Flink 2001a, s 805) 

 

Det Flink ifrågasätter i sitt brev är att Norman skriver om kunskapen om 

spädbarnets inre värld, något som Flink menar är omöjligt att ha något be-

grepp om utan att barnet kan tala och på något sätt konceptualisera sin inre 

värld. Flink menar att kommunikation måste baseras på någon form av reso-

nemang, något som enligt Flink inte kan ske utan ömsesidigt verbalt utbyte 

och förståelse för gemensamma begrepp.  

…I don‟t find that Norman convincingly shows that there are, or can be, mu-
tually shared concepts in terms of words, sentences or other means between 
himself and infants to make assumptions, on the part of the infant, to under-
stand the meaning of what is communicated from him (Flink 2001a, s 805-
806). 

 

Flink ifrågasätter vad spädbarnet kan ha förstått, liksom att Normans tolk-

ning av exempelvis barnets huvudrörelser är den enda riktiga tolkningen. Det 

kanske fanns en annan orsak till huvudrörelsen, än den tolkning Norman 

gjorde? I och med att man inte kan samtala om tolkningen med barnet utifrån 

ett gemensamt språk, och genom att inte ta i beaktande andra möjliga tolk-

ningar, ser inte Flink att Norman är trovärdig i sin tes att spädbarnet förstår 

det Norman säger. Flink tror, i motsats till Norman, inte att det är möjligt att 

nå icke-härbärgerade delar i spädbarnets inre, och konstaterar att det är mera 

troligt att detta i så fall sker via modern, som är närvarande och som förstår 

innebörden i det Norman säger och tar det till sig. Hennes möjlighet att för-

stå Norman, ligger enligt Flink i hennes erfarenhet av och möjligheter till 

kommunikation, och menar att samma brist på erfarenhet och kommunikat-

ionsmöjlighet gör det svårt att prata om att spädbarn ”förstår” (Flink 2001a). 
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I sitt svar till Flink hänvisar Norman (2001a) å sin sida till skilda ut-

gångspunkter vad gäller begreppet att förstå. Enligt Norman utgår Flink från 

Cavells definition av förstå, och menar att denna definition ligger utanför det 

psykoanalytiska fältet, inom vilket Norman gör sin tolkning. Han menar 

vidare att det är svårt att använda sig av en begreppsapparat skapad inom en 

annan vetenskaplig disciplin, i detta fall modern lingvistisk filosofi. Såsom 

Norman tolkar Flink och Cavell, menar de att mening och det mentala livet 

förutsätter ett språk, och innan ett språk har etablerats finns där ingenting 

som kan kallas subjektivitet, tanke, mening och förståelse (Norman 2001a).  

Norman (2001a) menar att han inte funnit något utöver det vanliga vad 

gäller relationen patient-analytiker, det som för Norman är nytt är att han 

som patient även börjat se spädbarn, något han inte gjort tidigare. Detta me-

nar han är en utveckling av det psykoanalytiska fältet. Norman säger sig 

kombinera spädbarnsobservation och en psykoanalytiskt orienterade mor-

barn terapier på ett nytt sätt, men argumenterar för att inget av det han intro-

ducerar är helt nytt. 

This means that in the clinical situation the analyst concentrates his evenly 
suspended attention on the infant, directing his communication to the infant 
according to the impression he receives. All this is simple and well-known 
psychoanalytic thought. (Norman 2001a, s 807) 

 

Norman uppfattar Flinks kritik som kritik mot att det skulle vara relationen 

analytiker – spädbarn och inte modern som fungerar som motorn i proces-

sen. Norman menar att det synsätt som Flink förespråkar dominerar fältet, 

och att hans poäng med hela artikeln var just att visa att hans erfarenhet visar 

på något annat än traditionell moder-barn terapi, nämligen att han skapar en 

direkt kontakt med spädbarnet. Norman menar att det är olika utgångspunk-

ter gällande begreppen förstå, mening, språk och tolkning som leder till 

Flinks skepticism (Norman 2001a). 

Normans tolkning av spädbarnets förståelse görs inom ramarna för den 

psykoanalytiska erfarenheten och den baserar sig på den emotionella relat-

ionen mellan analytiker och spädbarn. Spädbarnets förståelse är beroende av 

den emotionella kontexten och den emotionella länken mellan spädbarn och 

analytiker. För att förklara detta vänder sig Norman till Bion (1962) och 

tesen xKy, som ungefär betyder: x söker kunskap om y. I detta sammanhang 

karaktäriseras K-länken av önskan att veta mer och önskan att skapa en relat-

ion till den Andre. Inom ramarna för denna emotionella länk skapas mening 

och begrepp och delas av de parter som ingår i samspelet. Och det är i fråga 

om de områden mellan modern och spädbarnet där det inte är xKy, dvs. öns-

kan om kunskap som gäller, utan avvisande och ogillande, som analytikern 

kommer in och visar på detta område och aktiverar den emotionella länken 

som på detta område saknas. Genom interaktionen med analytikern får späd-

barnet en andra version av det som spädbarnet, utifrån relationen med mo-
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dern, inte kan hantera. Gradvis internaliserar spädbarnet detta alternativa sätt 

att hantera det icke-härbärgerade området och ett tänkande objekt (”thinking 

object”) etableras i spädbarnets jag (”reality ego”) (Norman 2001a, s 808). 

Norman menar att Flink missar det fundamentala i psykoanalys, att basen är 

den ömsesidiga uppmärksamheten och mottagligheten för varje kvalitet och 

känsla som skapas i relationen, genom att påstå att kommunikation måste 

basera sig på delad uppfattning i form av ord och meningar. 

Norman (2001a) skriver att han talade med Lisa utifrån det han uppmärk-

sammade där och då, i rummet. Han skriver att hon tittade honom i ögonen, 

men att hon inte ville titta på mamma. Lisa svarade genom att snegla på 

mamma men samtidigt undvika mammas blick. Detta, att Lisa gärna ser 

Norman i ögonen men nogsamt undviker mammas blick måste tolkas på 

något sätt, inom ramarna för den verklighet som utspelar sig i rummet. Givet 

alla andra kända variabler är det en rimlig tolkning, att Lisa vänder på huvu-

det i en viss situation för att slippa titta på mamma. Norman beskriver noga 

en situation, och han menar att inom ramarna för denna situation är hans 

tolkning rimlig, och att rada upp alla andra möjliga tolkningar är inte me-

ningsfullt (såsom Flink föreslår). 

Flink svarar med att tolka Normans svar som ovillighet att ta in och dis-

kutera åsikter från andra discipliner, och avslutar sitt svar med följande ord: 

What would be really useful would be to bring the different views together in 
a fruitful dialogue. If we adopt the attitude of defending everything in Freud‟s 
ideas against new knowledge we end up as a fundamentalistic sect that con-
cerns less and less people. (Flink 2001b, s 991) 

 

Man kan se det som att Norman argumenterar för att den gemensamma 

meningshorisonten byggs upp i en komplex situation, där det ständiga kun-

skapssökandet och sökandet efter mening ger rimliga tolkningar av t.ex. 

barnets möjliga förståelse av situationen. Flink menar å sin sida att det finns 

fog att ifrågasätta vad spädbarnet förstår och inte förstår, och att Normans 

bortförklarande av skepticismens giltighet sker i Freuds anda och inte är 

fruktbar. Norman svarar att eftersom både filosofin och psykoanalysen tar en 

livstid att sätta sig in i får man mötas i en fruktbar diskussion i gränssnittet. 

Jag tar med denna ganska långa redogörelse här i avhandlingen, eftersom 

den, med Flink som en representant för omvärldens tvivel, speglar en syn på 

spädbarnet och relationen mellan spädbarn och analytiker som analytikerna 

försöker förmedla i intervjuerna med mig.  

Salomonssons beskrivning av spädbarnsanalys som MIP 

Det finns en studie i detta sammanhang, ”Baby Worries” (Salomonsson 

2010), en doktorsavhandling som handlar om psykoanalys med spädbarn och 
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deras mödrar. Salomonsson kallar metoden MIP – Mother Infant Psychoana-

lysis, medan jag i denna avhandling använder det empiridrivna ordet späd-

barnsanalys. I sin avhandling studerar Salomonsson effekten av psykoanalys 

med spädbarn, samt beskriver hur det psykoanalytiska arbetet med spädbar-

nen och deras mödrar går till. Salomonsson listar upp tio karakteristiska drag 

(eng. salient features) för spädbarnsanalysen:  

 

 Analytikern eftersträvar att etablera en terapeutisk relation med spädbar-

net.  

 Analytikern antar att spädbarnet kommer att använda sin primära inter-

subjektivitet (Trevarthen och Aitken, 2001) för att bli härbärgerad (Bion, 

1962).  

 Analytikern antar att spädbarnet bearbetar icke-lexikala aspekter av inter-

ventionen. Analytikern antar att ”det flytande tillståndet i spädbarnets per-

sonlighet” (Winnicott 1941) möjliggör att barnet kan förändras snabbare 

än äldre barn och vuxna. Analytikern hjälper barnet att frigöra känslorna 

bakom symptomen. I denna process ses modern i första hand som en 

samarbetspartner.  

 I sitt gensvar på interaktionen mellan analytiker-spädbarn hjälper moderns 

”primära moderliga upptagenhet” (Winnicott 1956) henne att förstå späd-

barnet och att etablera en sundare relation. 

 Om moderns personliga konflikter stör spädbarnets utveckling eller tera-

piprocessen, talar analytikern med modern om detta.  

 Analytikern ser moderns roll som mer framträdande än faderns i upp-

komsten och botandet av patologiska processer hos spädbarnet. Faderns 

deltagande accepteras, men kan reducera fokusen på relationen mellan 

analytiker-spädbarn och spädbarn-moder. 

 Analytiskt härbärgerande som innebär acceptans av, fokus på och tolk-

ning av smärtsamma affekter är centralt för den terapeutiska processen. 

 Uppmuntrande, stödjande och vägledande interventioner spelar inte en 

stor roll i behandlingen.  

 

(Salomonsson 2010, s 14, min översättning) 

 

Vissa av punkterna innebär bekymmer för spädbarnsanalytikern, åtminstone 

i det initiala skedet när metoden är ny för analytikern. Hur metoden skall 

genomföras i praktiken är inte en självklarhet alla gånger, vissa aspekter av 

detta kommer i denna avhandling att behandlas som dilemman för analyti-

kerna. 

Familjerna söker enligt Salomonsson av varierande orsaker, det kan vara 

problem med sömn eller mat, amning (vissa barn vill inte amma alls, andra 

hela tiden), upplevd oro eller ångest hos mor eller barn. Familjerna söker för 

att de fått tips via barnavårdscentralen eller hittat information t.ex.  på nätet. 

Salomonsson (2002) beskriver spädbarnsanalysmodellen så att analytikern 
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beskriver för barnet de känslor analytikern förmodar ligga bakom barnets 

symtom och beteende. Modern engageras genom att närvara vid dialogen 

analytiker-barn. Genom behandlingen tydliggörs och framträder barnets 

känslor, vilket hjälper modern att reagera känslomässigt på barnets kommu-

nikation. Analytikern uppmärksammar även mammans känslor. Man efter-

strävar att ha flera (helst fyra) sessioner i veckan för att främja en psykoana-

lytisk process. Enligt Salomonsson tyder erfarenheter av psykoanalytiskt 

arbete med spädbarn och deras mödrar på djupgående och förvånansvärt 

snabba resultat, både vad gäller att reducera symtom och en förbättrad relat-

ion mellan mor och barn (Salomonsson 2002, 2007).  

Nyligen har Salomonsson gett ut en ny bok som beskriver en nyutvecklad 

variant av metoden, som betonar flexibilitet i förhållande till yttre ramar och 

som friare följer patientens varierade behov (Salomonsson och Winberg 

Salomonsson 2012). Denna nya variant av metoden är tänkt att kunna an-

vändas i samarbete med mödravårdscentraler för att få större spridning. Sa-

lomonsson ingår i den studerade gruppen, men har vid de tillfällen då hans 

egen forskning så krävt, valt att periodvis inte delta i gruppens arbete.  

Detta kapitel har beskrivit en bakgrund till den vad-fråga som informanterna 

i denna avhandling arbetar med att utveckla, uttalar sig om och lär kring. 

Nästa kapitel, resultatkapitel 2, kommer att beskriva gruppens utveckling 

över tid, i kapitlet är vad-frågan underordnad, för att sedan återkomma som 

fokus för resultatkapitel 3.  
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Resultatkapitel 2: Faser och skäl 

Detta kapitel beskriver spädbarnsgruppens utveckling över tid. En sak som 

är viktig att komma ihåg då man läser detta avsnitt är att det inte är tänkt 

som en historiebeskrivning över vad som hände. Detta är baserat på enskilda 

personers röster och minnen kring vissa frågor. Detta kapitel baserar sig på 

samtliga intervjuer. Att vara nydanande i en traditionstyngd miljö är utma-

nande och ställer analytikerna inför frågeställningar, som de individuellt 

hanterar på olika sätt. Förutsättningarna för både det egna och gemensamma 

lärandet påverkas starkt av den situation som gruppen befinner sig i. 

 Jag inleder med att göra en schematisk översikt över skeendena i metod-

utvecklingen och beskriver det som fyra olika faser, senare i kapitlet redo-

görs för vilka skäl analytikerna anger för att arbeta med spädbarnsanalys. 

Denna fasbeskrivning, samt skälen till att analytikerna väljer att arbeta med 

spädbarnsanalys är viktig som fond för de övriga resultatkapitlen. Jag utgår 

från olika material för att beskriva de olika faserna, därför finns vissa skill-

nader i hur jag kan beskriva de olika faserna. Under fas två och tre gjorde jag 

intervjuer med informanterna kring hur de arbetar med spädbarnsanalys i 

praktiken, dessa faser har jag därför material att beskriva detaljerat. Fas ett 

och fyra har informanterna berättat för mig om, och min beskrivning av 

dessa faser färgas av detta.  

Fas 1 – En eldsjäl driver en fråga 

I intervjuerna med analytikerna framkommer att spädbarnsanalysen grunda-

des av en stark visionär, Johan Norman, som har en tes och en idé som han 

driver kraftfullt. Han är en betydelsefull gestalt inom den psykoanalytiska 

föreningen, har varit ordförande och har tidigare drivit på utvecklandet av 

barnanalysarbetet. Till en början är Johan Norman den enda som i sin kli-

niska verksamhet arbetar enligt denna metod, och han startar och leder en 

seminarieserie där han presenterar sitt kliniska arbete. Småningom skapas en 

utbildning till spädbarnspsykoanalytiker, även kallat spädbarnsanalytiker, 

som syftar till att analytiker, vare sig de har barnanalytisk erfarenhet eller ej, 

ska få kompetens att arbeta med mödrar och deras spädbarn i enlighet med 

den metod som kallas spädbarnspsykoanalys, eller spädbarnsanalys. Alla 

mina informanter har gått den utbildning som Johan Norman startade. 
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Utbildningen startar, och fler börjar arbeta enligt metoden i sin egen kli-

nik, först i utbildningssyfte, sedan inom ramen för sin egen kliniska verk-

samhet. I intervjuerna med analytikerna framgår att metoden till en början 

går ut på att analytikern träffar mamma och barn fyra gånger i veckan och 

har ett tydligt fokus på barnet, på ett speciellt sätt, genom hela behandlingen. 

Johan Norman är noga med att det är han som handleder, inte gruppen. 

Några analytiker som jag intervjuat och som deltagit under denna period 

verkar ha motiverats av att han hade en så tydlig vision: det unika och gi-

vande i en psykoanalytisk process där barnet står i centrum. Johan Norman 

är engagerande och entusiasmerande, han är bra på att få folk med sig. Att 

analytikern träffar mamma och barn fyra gånger i veckan med fokus på bar-

net anser Johan Norman vara viktigt för att djupgående processer ska komma 

igång.  

På det här stadiet är gruppens gemensamma projekt att utveckla teorier 

kring spädbarnsanalys, att förstå vad det är och hur barnet påverkas av en 

psykoanalytisk behandling. Det är av intresse hur barnet förstår sin omgiv-

ning, Johan Norman försöker utveckla teorier kring detta, men är enligt en 

av analytikerna noga med att säga att han inte vet hur barnet förstår sin om-

givning och hur metoden fungerar, det är något han vill utforska. Det är ut-

vecklandet av metoden som står i centrum. Flera av informanterna uttrycker 

en känsla av att vara med och utforska något nytt och spännande. 

Johan Norman var drivkraftig och fick saker att hända, samtidigt som han 

kunde provocera folk i sin omgivning. 

J: Han kunde provocera några, inte alla, men Johan var en stark figur inom 
föreningen så han kunde ta beslut, det var olika beslut inte bara det [att starta 
spädbarnsanalys]… Han ville någonting och då gjorde han det, han var inte 
den här personen som kollar och går långsamt. Han ville någonting och han 
drev igenom det. Det är sådana saker som ibland kan vara kontroversiella, vad 
gäller hans personlighet och hans sätt att presentera någonting. Han tyckte att 
så här är det, det här är bra och så här ska vi göra. Det är en personlighets-
fråga.  
I: Hade det blivit någon utbildning för att arbeta med spädbarn om han inte 
drivit igenom det? 
J: Det är en svår fråga. Man kan säga samma sak om barnanalys, det är inte 
bara Johan, men det är klart att han drev och organiserade och satte upp och 
höll i. Han hade en väldig energi. Det är svårt att sätta igång saker om det inte 
finns sådana personer, men saken i sig är viktig och intressant och tilltalar 
många människor. 
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Tänka fritt? 

Johan Norman är en stark ledargestalt med en tydlig vision av att ha barnet i 

centrum i behandlingen och betydelsen av att skapa en emotionell länk direkt 

till spädbarnet. Denna vision, och hur den ska genomföras i praktiken, för-

medlar Johan Norman till deltagarna i seminariet genom handledning och i 

olika utbildningsseminarier. Flera av de analytiker jag intervjuar har varit 

med ända från det att Johan Norman startade utbildningen och berättar om 

sina upplevelser från denna tid. Här utkristalliserar sig den första fasen: Jo-

han Norman ses som experten i sammanhanget, alla andra är nybörjare på att 

arbeta med spädbarn och föräldrar, även om de är erfarna som psykoanalyti-

ker. Innan det hade blivit en utbildning av seminarierna, var det Johan Nor-

man som i syfte att utveckla en metod kring att arbeta med mammor och 

spädbarn samlade en grupp analytiker omkring sig och berättade om sina 

erfarenheter från sin egen verksamhet. Som en analytiker uttrycker det: ”Vi 

kunde komma med synpunkter, men jag tror att största funktionen var att 

Johan behövde resonans kring sin kreativitet och allt det han prövade.” 

Småningom formaliserades Johan Normans seminarieserie och då var det 

naturligt att Johan Norman skulle ansvara för denna utbildning. Johan Nor-

man drev sina frågor med kraft. När seminarierna omformades till att bli en 

utbildning, var det hela tiden den av Johan Norman utformade metoden som 

stod i centrum. Johan Norman hade skrivit texter om metoden som de andra 

fick läsa, och i seminarierna berättar han mera och spelar upp ljudinspelade 

band för att illustrera. En analytiker berättar att man på så vis fick det ”på-

tagligt in i rummet”, och att Johan Norman berättade levande, och beskriver 

att man fick höra ljudinspelningar från sessioner. Men att få en tydlig bild av 

vad som hände och vad metoden innebar var svårt, en analytiker säger att 

”det är lätt att tänka, men vad är det här för någonting?”. Det var svårt att 

bara på basen av att lyssna och läsa om spädbarnsanalys riktigt förstå vad det 

hela gick ut på, det krävdes erfarenhet av egna fall för att kunna skapa me-

ning.  

Men det var till en början svårt att få patienter – det fanns inte många som 

kände till metoden, som var helt ny. Trots att behandlingarna var kostnads-

fria eftersom de bedrevs i utbildningssyfte var det relativt få patienter som 

kontaktade spädbarnsmottagningen. Gruppen satte ut några annonser i dags-

tidningarna, de patienter som hittade till behandlingarna kom antingen via 

dessa annonser eller via någons rekommendation. I arbetet med de egna fal-

len hade deltagarna sedan en bild av hur Johan Norman presenterat metoden 

och hur han arbetat, det var också till en början Johan Norman som funge-

rade som handledare. Allt detta präglade analytikernas arbete i den egna 

praktiken i hög grad, och seminarierna präglades av att Johan Norman hand-

ledde kring en metod som han utformat.  

Johan Norman var noga med hur handledningen skulle gå till. En av ana-

lytikerna beskriver hur Johan Norman hade en ”hierarkiskt sett överposition-
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ledde kring en metod som han utformat.  

Johan Norman var noga med hur handledningen skulle gå till. En av ana-
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ering gentemot eleverna”. Kommunikationen i gruppen under denna tid är 

inte symmetrisk, Johan Normans ord väger tyngre än andra deltagares ord. 

För vissa analytiker verkar Johan Normans ord väga tyngre än den egna kli-

niska erfarenheten. 

Bilden som framträder av Johan Norman som handledare är att han var en 

mycket karismatisk person, en stark ledare med tydliga åsikter. Många ana-

lytiker såg upp till Johan Norman, i följande citat beskrivs det som att han 

har ett alldeles speciellt sätt att närma sig det lilla barnet. 

H1: Den metoden som Johan hade arbetat fram, den bygger mycket på att man 
har en känsla för att man kan skapa den här kontakten [till spädbarnet], han 
utgick ju från Bions teori. Att jobba med att etablera den här emotionella län-
ken med spädbarnet och genom att ge det den här uppmärksamheten och tona 
in och så. Och sen en förmåga till ett reveritänkande4 utifrån att kunna före-
ställa sig världen utifrån det lilla barnet. Och det där tyckte jag var – Johan var 
en unik person, där kom vi alla till korta, han hade ju en sådan enorm erfaren-
het också. 

 

Analytikern beskriver här hur Johan Norman hade en känsla för barnet som 

var speciell, han kunde föreställa sig världen utifrån det lilla barnet, han var 

unik, ”där kommer vi alla till korta”. De jag intervjuar ger ett intryck av att 

ha ett stort förtroende för Johan Norman som spädbarnsanalytiker, han hade 

mycket erfarenhet av att arbeta med mödrar och spädbarn och hade skrivit 

om dessa erfarenheter i ett flertal sammanhang. Han hade en övertygelse 

som han ville föra ut, han visste vad han ville, och blev inte ifrågasatt.  

H2: Ja, han var ju… det här var ju någonting som Johan var väldigt angelägen 
om och som han ville sprida vidare, och det var han väldigt duktig på att göra. 
Han var duktig pedagogiskt och duktig i handledningssituationen, att fånga in 
det som var viktigt och centralt och sen föra in det till de psykoanalytiska teo-
rierna. /…/ Det blev ju naturligt att han fick sin auktoritet genom det, vi utgick 
ju från det. Det var inget någon ifrågasatte.  
I: Tycker du så här efteråt att det hade funnits fog att ifrågasätta något? 
H2: Nja, kanske något mer än vad vi gjorde i alla fall. (Skrattar till).  

 

I citatet ovan blir det tydligt att Johan Norman sågs som en auktoritet med en 

tydlig vision av hur man skulle arbeta. I andra intervjuer framgår att han 

kommenterade direkt om man inte höll sig till metoden. Normans auktoritet 

var inget man ifrågasatte enligt H, även om det möjligen hade funnits fog för 

det. A bekräftar bilden av att Johan Norman hade en stark position. 

                                                      
4. Ordet reveri som introduceras här, syftar till dröm och är ett vedertaget begrepp inom Bions 

teori. Einar Jakobsson har i Eftertankar översatt termen med ”drömskhet” Bion, W. R. (1993). 

Eftertankar. Psykoanalytiska studier. Stockholm, Natur och Kultur. 
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A2: Ja, men inom den psykoanalytiska föreningen /…/ hade han en väldigt 
grundmurad position. Jag tror nog att de flesta, även de som inte sysslade med 
barn, uppskattade Johan mycket.  

 

Johan Norman är noga med att man hela tiden ska ha med barnet och foku-

sera på barnet. En av analytikerna uttrycker det som att ”Han slog ner direkt 

på om man tappade kontakten”. Att Johan Norman poängterade kontakten 

till spädbarnet bekräftas av andra analytiker. Samtidigt finns tydlig kritik 

redan från början hos vissa av analytikerna, mot att fokusera så starkt på 

barnet. En analytiker säger: 

A1: Då tycker jag i och för sig att vi har överdrivit.  Eller man kan vända på 
det, vi har underskattat betydelsen av mammans intryck av analytikern, hen-
nes identifikation med analytikern. Vi har underbetonat det för att framhäva 
det nya i det här fokuset. 

 

Här indikerar analytikern att man underskattat mammans roll i syfte att 

framhäva det nya i detta speciella fokus. Det finns alltså ett syfte med ut-

vecklandet av metoden, som handlar om att framhäva något nytt, det nya är 

fokus på spädbarnet. En annan analytiker är inne på något snarlikt och säger 

att Johan Norman ”överbetonat kommunikationen till barnet”. 

F2: …Jaa… Om vi går långt tillbaka så var väl Johan mera så att det var han 
som visste och kunde rätta folk. Men jag tycker nog att det är högt i tak [nu] 
och att man är ganska tillåtande. 
I: Men Johan var inte riktigt det? 
F2: Det var väl mera… Det är länge sedan nu. Det ska vara så här, det ska 
vara fyra gånger i veckan och att man pratar med barnet. Det här är bara så-
dant som faller mig in nu. Det hävdade han mycket i seminarierna, men själv 
jobbade han inte riktigt så. Det hör man på hans inspelade band, det är klart att 
han pratade mycket med mammorna också. Men han var nog lite grann i 
undervisningen att det skulle vara på det här sättet.  

 

Den tydliga vision Johan Norman drev handlade till en del om att fokus 

skulle vara på barnet hela tiden, och att man skulle träffa mamma och barn 

fyra gånger i veckan. Detta var det flera analytiker som hade problem med, 

och F:s berättelse visar att han inte själv verkade arbeta riktigt så strikt mot 

barnet som han ville lära ut. Det finns också informanter som berättar att han 

i något sammanhang uttryckt en åsikt om att det inte är så viktigt att man 

träffas fyra gånger i veckan, det kan vara psykoanalys ändå. Han hade en 

vision som han ville förmedla, men han gjorde inte exakt så själv, och gav 

själv uttryck även åt andra idéer än dem han ville förmedla, vilket skapade 

en dubbelhet. Johan Norman var kreativ och åstadkom mycket, men det 

fanns inte utrymme för andra att växa vid sidan om, han gav inte utrymme 

för andras kreativitet. A kände av detta och berättar så här: 
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A2: Han hade ju också en mycket styrande sida, han ville ha det på sitt sätt, 
och så länge man fogade sig i det var allting bra. Men om man inte gjorde det 
så kunde han bli ganska ordentligt avståndstagande. 

 

Två av analytikerna (A och F) berättar att Johan Norman uttryckte respekt 

för dem som kliniker, att han respekterade deras arbete. Ett exempel på 

detta:  

A2: Jag uppfattade att han hade ett stort förtroende för mig som analytiker. Så 
när han talade med mig om hur jag jobbade så upplevde jag aldrig att det var 
”von oben”. Utan det var mer som en kollega som ändå hade grundläggande 
respekt för det jag gjorde.  

 

Johan Norman kunde vara styrande och dominerande, men samtidigt re-

spektfull, får jag intrycket av genom mina informanters utsagor. 

Men, mitt i detta utvecklingsarbete, så tydligt styrt av Johan Norman med 

sin starka auktoritet, insjuknar han i cancer. Innan metoden hunnit bli till-

räckligt utvecklad och sätta sig i gruppen, dör Johan Norman och en mycket 

osäker situation uppstår.  

 I denna beskrivning av fas ett har jag velat tydliggöra hur Johan Norman 

under denna period sågs som en auktoritet, en mästare som många av analy-

tikerna såg mycket upp till. Han hade en vision, och var noga med att de som 

skulle lära sig metoden spädbarnsanalys skulle hålla sig till denna metod. 

Han ansåg att det var viktigt med en hög frekvens samt att man hade barnet i 

fokus hela tiden. Men berättelserna om Johan Norman tyder också på att han 

inte var helt entydig i dessa frågor. Kommunikationen i seminarierna under 

denna tid präglas av Johan Normans auktoritet och av att han blir avstånds-

tagande gentemot den som inte följer honom. 

Fas 2 – Eldsjälen försvinner 

Under utvecklingsarbetet med metoden drabbas Johan Norman av en elak-

artad cancer och dör efter en tids sjukdom. Det är en konstig och tung tid för 

alla inblandade, en period flera analytiker berättar om. Det är under denna 

period jag gör mina första intervjuer med A, B, C och D. De beskriver en 

osäkerhet kring vad som ska hända med metoden. Ingen kan ersätta Johan 

Norman, som den centrala person han var. På ett officiellt plan tillsätter man 

i enlighet med föreningens stadgar en person som både är utbildningsanaly-

tiker och färdigutbildad spädbarnsanalytiker till ny ledare. Denna person tar 

på sig att leda gruppen vidare, och försöker göra så i Johan Normans anda.  

Det blir stundom ett hätskt klimat, man slåss om sina bilder av Johan 

Norman och hur det kunskapsmässiga arvet ska förvaltas. Det blir en tydlig 

rätt- och-fel- mentalitet som upplevs som kvävande av vissa analytiker, flera 

beskriver hur ett renlärighetstänk präglar gruppen. Starka röster menar att 
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man ska vidmaktålla det Johan Norman värnade om mest: fokus på barnet 

och att man ska träffas fyra gånger i veckan. Men de egna erfarenheterna 

från kliniken indikerar att många analytiker har problem med just dessa bi-

tar.  

När Johan Norman dör blir det tydligt att det fanns en hel del motsätt-

ningar i det han förespråkade. Vad förespråkade han egentligen? Det fram-

kommer i intervjuerna att Johan Norman har lämnat efter sig lite olika upp-

fattningar: kan man bedriva psykoanalys med mindre än att man träffas fyra 

gånger i veckan? Ja och nej. Det visar sig att Johan i något sammanhang 

också menat att man visst kan bedriva psykoanalytisk verksamhet i konsul-

tationsliknande sammanhang också. Ska man ha fokus bara på barnet, vad 

händer då med mamman? Vissa analytiker upplever nu att det fanns en skill-

nad i vad Johan Norman gjorde och vad han sa att han gjorde, och på vad 

han lärde ut. Arbetade Johan själv så strikt gentemot spädbarnet som han 

lärde ut att de andra skulle göra? Vissa analytiker indikerar att han inte 

gjorde det. Han tog hand om mammorna också, men talade inte om det och 

fokuserade inte på det i utlärandet av metoden. De som lyssnat på hans band 

menar att han också talade mycket med mamman. Men eftersom ingen varit 

med honom i rummet får man gå på hur han säger att han arbetar. Hur han 

arbetade själv synliggjordes också via hans ljudband, men ingen har enligt F 

lyssnat på allt, och det var han som valde ut vad de andra skulle lyssna på. 

För analytikerna fick otydligheten gentemot mamman konsekvenser. Det 

var problematiskt för dem att arbeta med spädbarnet på det sättet som Johan 

Norman förespråkade. Vissa tyckte det var väldigt problematiskt att inte få 

arbeta med mammorna mer, flera rapporterar att de tappat flera fall på grund 

av att mammorna inte tyckt att det var meningsfullt och valt att sluta behand-

lingen. Och detta är något de får tillfälle att diskutera i gruppen. Flera har 

känslan att man måste fokusera betydligt mera på mamman för att det ska gå 

att arbeta på ett meningsfullt sätt, men till en början uttrycker man starka 

känslor av att det man gör om man arbetar mera med mamman är förbjudet. 

 Men förutom innehållsliga oenigheter finns även oenighet kring hur hand-

ledningen i gruppen skulle gå till. Johan Norman var mycket noga med att 

det skulle finnas en handledare och att den handledaren skulle leda gruppen. 

Men starka röster i gruppen vill inte ha det så. Johan Normans förste efter-

trädare blir motarbetad i gruppen, är det flera som upplever, och slutar små-

ningom i gruppen. Gruppen kommer sedan att periodvis ha två ledare, ef-

tersom föreningens stadgar innebär att en utbildningsanalytiker ska hålla i 

gruppen formellt, men ibland får någon i gruppen som inte är utbildningsa-

nalytiker dispens att tillsammans med utbildningsanalytikern leda semi-

narier. De delar då på uppdraget, som består både av att planera, skicka ut 

information och hålla i själva seminarierna. Att de väljer att vara två kan 

komma sig av att det är så svårt att utse en person som ledare för gruppen. 

Johan Norman hade fungerat som gruppens pappa, säger en analytiker, när 

inte han finns är det svårt för en enda att ta över.  
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 Men förutom innehållsliga oenigheter finns även oenighet kring hur hand-
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ningom i gruppen. Gruppen kommer sedan att periodvis ha två ledare, ef-
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komma sig av att det är så svårt att utse en person som ledare för gruppen. 

Johan Norman hade fungerat som gruppens pappa, säger en analytiker, när 

inte han finns är det svårt för en enda att ta över.  
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Vilsenhet kring metodfrågor 

När gruppen blir lämnad utan ledare är situationen oklar. Johan Norman 

finns med som en mycket formande faktor för alla analytiker i gruppen, men 

det är inte lätt att följa Johans metod när erfarenheterna från den egna prakti-

ken gör sig gällande. Det är inte alla mamma-barn par som det går att arbeta 

”i Johans anda med” på det sättet som han förespråkat.  

H1: Det är som ett trauma i gruppen att han gick bort så tidigt. Enligt min 
uppfattning, det hann aldrig riktigt sätta sig hos oss andra den här metoden. 
Det är en stor grej i sig, hur gruppen har handskats med att han gick bort. 

 

Hur gruppen hanterar Johan Normans bortgång är en viktig ingrediens i for-

mandet av ny kunskap, det finns mycket sorg och saknad att bearbeta, han 

lämnar ett stort tomrum efter sig och ett arv, ett påbörjat projekt att utveckla 

spädbarnsanalys. Detta arv, hur ska det förvaltas? Men det finns också en 

öppning, Johan Norman har som auktoritet och initiativtagare kunnat forma 

behandlingen, men nu är det upp till gruppen att ta över detta uppdrag. Det 

finns många frågetecken. Ska behandlingen även i fortsättningen kallas 

spädbarnsanalys? Hur ska den presenteras? Vad innebär behandlingen? Vad 

ska nu hända med metoden, ska man fortsätta gå i Johan Normans anda och 

ha fokus på spädbarnet/barnet, eller ska man utveckla metoden i någon an-

nan riktning? Och hur gör man när man har två personer i analysrummet?  

Det finns många metodfrågor att ta ställning till, och några av analytiker-

na uttrycker en stark känsla av osäkerhet inför hur man ska arbeta. En av 

dem säger att ”det finns mycket metodfrågor vi är ganska vilsna kring” (C1). 

I gemensamma samtal reflekterar man kring metodfrågor, och analytikerns 

egen åsikt om vad spädbarnsanalys är påverkas av gruppens diskussioner. 

Men det finns en vilsenhet i gruppen, och det är varken tydligt hur metoden 

ska utvecklas eller vad den ska kallas.  

B1: Jo, alltså den här verksamheten är… några kallar den för spädbarnsanalys, 
fast jag gillar inte det uttrycket för att man kan ju inte bedriva psykoanalys 
med spädbarn riktigt på det sättet utan det är ju helt enkelt så att mamman el-
ler pappan och barnet träffar en psykoanalytiker som intresserar sig för mam-
man och barnet. Vi försöker alltså arbeta upp en kommunikationskanal med 
barnet. Och med mamman förstås, men problemet med mamman och pappan 
är att de kan känna sig lite utanför. 

 

Citatet ovan speglar ett tvivel i lämpligheten av att kalla metoden just späd-

barnsanalys, ett tvivel som flera analytiker visar. Analytikern i citatet ovan 

anser inte att man kan bedriva psykoanalys med ett spädbarn på ett sådant 

sätt, att termen spädbarnsanalys skulle vara motiverat. Andra kommentarer 

till varför termen spädbarnsanalys inte är motiverad, handlar om att det är 

relationen som är i fokus. 

 103 

Vilsenhet kring metodfrågor 

När gruppen blir lämnad utan ledare är situationen oklar. Johan Norman 

finns med som en mycket formande faktor för alla analytiker i gruppen, men 

det är inte lätt att följa Johans metod när erfarenheterna från den egna prakti-

ken gör sig gällande. Det är inte alla mamma-barn par som det går att arbeta 

”i Johans anda med” på det sättet som han förespråkat.  

H1: Det är som ett trauma i gruppen att han gick bort så tidigt. Enligt min 
uppfattning, det hann aldrig riktigt sätta sig hos oss andra den här metoden. 
Det är en stor grej i sig, hur gruppen har handskats med att han gick bort. 

 

Hur gruppen hanterar Johan Normans bortgång är en viktig ingrediens i for-

mandet av ny kunskap, det finns mycket sorg och saknad att bearbeta, han 

lämnar ett stort tomrum efter sig och ett arv, ett påbörjat projekt att utveckla 

spädbarnsanalys. Detta arv, hur ska det förvaltas? Men det finns också en 

öppning, Johan Norman har som auktoritet och initiativtagare kunnat forma 

behandlingen, men nu är det upp till gruppen att ta över detta uppdrag. Det 

finns många frågetecken. Ska behandlingen även i fortsättningen kallas 

spädbarnsanalys? Hur ska den presenteras? Vad innebär behandlingen? Vad 

ska nu hända med metoden, ska man fortsätta gå i Johan Normans anda och 

ha fokus på spädbarnet/barnet, eller ska man utveckla metoden i någon an-

nan riktning? Och hur gör man när man har två personer i analysrummet?  

Det finns många metodfrågor att ta ställning till, och några av analytiker-

na uttrycker en stark känsla av osäkerhet inför hur man ska arbeta. En av 

dem säger att ”det finns mycket metodfrågor vi är ganska vilsna kring” (C1). 

I gemensamma samtal reflekterar man kring metodfrågor, och analytikerns 

egen åsikt om vad spädbarnsanalys är påverkas av gruppens diskussioner. 

Men det finns en vilsenhet i gruppen, och det är varken tydligt hur metoden 

ska utvecklas eller vad den ska kallas.  

B1: Jo, alltså den här verksamheten är… några kallar den för spädbarnsanalys, 
fast jag gillar inte det uttrycket för att man kan ju inte bedriva psykoanalys 
med spädbarn riktigt på det sättet utan det är ju helt enkelt så att mamman el-
ler pappan och barnet träffar en psykoanalytiker som intresserar sig för mam-
man och barnet. Vi försöker alltså arbeta upp en kommunikationskanal med 
barnet. Och med mamman förstås, men problemet med mamman och pappan 
är att de kan känna sig lite utanför. 

 

Citatet ovan speglar ett tvivel i lämpligheten av att kalla metoden just späd-

barnsanalys, ett tvivel som flera analytiker visar. Analytikern i citatet ovan 

anser inte att man kan bedriva psykoanalys med ett spädbarn på ett sådant 

sätt, att termen spädbarnsanalys skulle vara motiverat. Andra kommentarer 

till varför termen spädbarnsanalys inte är motiverad, handlar om att det är 

relationen som är i fokus. 



 104 

Betydelsen av Fallet Lisa som modell 

Som en modell för vad spädbarnspsykoanalys innebär berättar flera av ana-

lytikerna om fallet Lisa, som tidigare framgått var fallet Lisa Johan Normans 

första fall som han berättat och skrivit om. Fallet Lisa presenteras i resultat-

kapitel 1 och handlar om en mamma som söker Johan Norman med sin sex 

månader gamla flicka. Mamman var så deprimerad att hon var svår att få 

kontakt med, Johan Norman började då prata med barnet istället. Ju mer han 

pratade desto mer kontakt fick han och flickan ”kom till liv” som en analyti-

ker uttrycker det, och fortsätter:  

B1: Och det var ju en överraskande händelse och allteftersom de höll på och 
han pratade med ungen så fick ungen liv i mamman. Och det är det som är 
psykoanalys med spädbarn, att man pratar med barnet och barnet faktiskt kan 
få igång en mamma på det här sättet. Men det här är ju ett sorts scenario, ett 
fall, men om man träffar en mamma som är full av liv och bekymrad blir det 
ju alldeles- det är oundvikligt att man också pratar med mamman. Vilket gör 
att den här typen av interventioner att vi måste ta hand om det här smärt-
samma, gör att mammans tålighet, mammans förmåga att härbärgera ungens 
smärtsamma tillstånd ökar. På det sättet går ju den här arbetsmetoden också 
via mamman.  

 

Fallet Lisa beskrivs av flera av analytikerna, som ett exempel på vad späd-

barnsanalys är, det var där Johan Norman inledde sin beskrivning av vad 

spädbarnsanalys är, och detta fall står för den första föreställningen. Det är 

först när analytikerna får erfarenhet av egna fall som bilden om fallet Lisa 

som modell för behandlingen kan utmanas och ersättas med andra bilder av 

vad spädbarnsanalys är. I och med att analytikerna får egen erfarenhet kon-

staterar de att när mamman är mera kontaktbar och full av liv går det inte att 

bara prata med spädbarnet.  

Fallet Lisa har fungerat som modell för flera analytiker, trots att förutsätt-

ningarna för fallet Lisa är ganska specifika för just det fallet, med ett starkt 

barn och en mycket deprimerad mamma. Det här är också ett exempel på hur 

teoretisk kunskap kan krocka med erfarenheterna i praktiken. I teorin kunde 

man arbeta med ett spädbarn på det exklusiva sätt som Johan Norman upp-

levde att han lyckades med och teoretiserade kring. Men när teorierna skulle 

omsättas i praktiken av de andra analytikerna höll det inte. Det fungerade 

inte för dem att arbeta med spädbarnet på det intensiva sätt som Johan Nor-

man förespråkade. Men att kritisera teorin och utveckla den var till en början 

knepigt. I fas 1 för att Johan Norman var en stark ledare för gruppen och 

hade en tydlig vision, i fas 2 för att gruppen efter Johan Normans bortgång 

värnade om hans idéer och tankar. Johan Normans åsikt, vare sig han finns i 

gruppen eller ej, verkar väga tyngre för flera analytiker än deras egen upp-

fattning och erfarenhet. Gruppen fortsatte att värna om icke hållbara idéer 

efter att Johan Norman inte längre fanns kvar. 
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Renlärighetstänk 

Informanterna beskriver för mig en stämning i gruppen som uppstod och 

som gjorde att man värnade om Johan Normans metod, det blev ännu sträng-

are än förut. Det som händer beskrivs på flera olika sätt; ett ”renlärighets-

tänk” (B2), man var ”bokstavstrogen” (E2), stämningen blev ”dogmatisk och 

religiös” (A2), han blev” idealiserad” (G2). B2 liknar det som hände i den 

här gruppen med vad som hände med Freuds lärjungar.  

B2: Jag upplevde nog att det händer någonting med lärjungarna till den store 
läraren. Freuds lärjungar blev vanvettigt ortodoxa, oerhört stränga. /…/ Och 
det är något i diskussionerna i spädisgruppen när Johan hade försvunnit, att 
det började uppstå renlärighetstankar. Även hos mig. Man försökte hitta det 
som är Johans… vad sa Johan? Det blev lätt strängt.  

 

Bilden är entydig, under en period blev både metoden och Johan Norman 

idealiserade. Det fanns också en sorg, som behövde mattas av och bearbetas, 

för att man skulle kunna gå vidare.  

G2: Man har idealiserat metoden och honom lite i och med att han gick bort. 
Det har varit svårare att kritisera, kanske. Där kanske man hade kunnat göra 
mer om han hade levt.  
I: Det hade varit lättare att konfrontera honom? 
G2: Ja, jag tror det på något sätt. Det har ju blivit i den här sorgen och smärtan 
över att han försvann så har det blivit en idealisering kring det hela som gör 
att vi har varit väldigt rädda för att röra för mycket i metoden. Det har varit 
lätt att få dåligt samvete om man inte har följt hans metod och hans sätt att 
jobba på.  

 

Det finns många varianter på detta tema i intervjuerna, men ingen som mot-

säger bilden som framträder. Johan Norman var mycket saknad som person, 

det var inte bara så att det var besvärligt att han som ledare gick bort, det 

blev en sorg efter honom som gjorde kampen om rätt och fel mycket mer 

laddad. Det blev känsligt att ifrågasätta hans idéer, han kunde ju inte själv 

försvara dem, så någon annan måste göra det i hans ställe. Stämningen blev 

stundom hätsk, och det blev konkurrens om tolkningsföreträde. Denna pe-

riod beskrivs som tung. Det uppstod ofta diskussioner om vad Johan Norman 

skulle ha sagt i olika frågor. En sådan fråga handlade om frekvensens bety-

delse:  

I: Det fanns olikheter mellan er när det gäller frekvensen. Hur gick det till när 
ni pratade om de sakerna i seminarierummet sen? 
B2: Jag kan inte säga att vi… alltså det gick nog inte till på något annat sätt än 
att jag och några till hävdade att vi har ju IPA:s [International Psychoanaly-
tical Association] regler och vi har Johan och de som har skrivit utbildnings-
bestämmelserna för spädisutbildningen. Det ser ut på det här sättet.  
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I diskussionerna om frekvensen menar B att man hänvisar till de dåvarande 

reglerna för att stödja sin synpunkt. Att tala om det i seminarierummet inne-

bar att hänvisa till regler. Detta har en särskild innebörd, eftersom Johan 

Norman både beslutat om reglerna för utbildningen, dessutom har han suttit 

med i IPA och beslutat om reglerna på den nivån.  

En av analytikerna säger att i perioden kring Johans död saknade gruppen 

ibland en analytisk och härbärgerande atmosfär. När upprätthållandet av ett 

renlärighetstänk efter Johan Norman blev för dominerande, och jakten på rätt 

och fel för hård, blev det tungt. Olika medlemmar i gruppen tydde sig till 

varandra, ingen fick vara ledare. Den som var ledare blev motarbetad, ingen 

verkade riktigt orka med att vara ledare för gruppen under en period. ”Jag 

tror det är dömt på förhand att den som gör det åker ut” säger E här, och 

syftar på den/de som försökte ta på sig ledarrollen. Det fanns ingen som dög 

efter Johan Norman.  

E2: /…/ Jag tror att någonting har levats ut, i alla fall från min sida och kanske 
från andras också, kring att det var omöjligt att acceptera nya ledare för grup-
pen. Därför att länge och väl var vi, tycker jag, som en syskonskara. Och nu 
får vi klara oss utan föräldragenerationen. /…/ Ett tag kändes det ju som att 
det knappt fanns storasyskon. Alla var lika långt komna.  

 

Här beskriver E att det var svårt att acceptera ny ledare för gruppen, det gick 

inte. Rätt/fel tänket och att ingen dög efter Johan Norman påverkade förut-

sättningarna för kommunikation i gruppen. Hur man utvecklade metoden 

påverkas i fas 2 av dessa starka krafter. Alla låter sig inte påverkas lika 

mycket, men många har det tufft, och det illustreras ganska bra genom berät-

telserna om hurdana problem de har med att hålla kvar mammorna och foku-

sera på barnet. Det fungerar inte att göra det så strikt som man tolkar att Jo-

han Norman önskade. ”Att gå varje sekund via barnet”, som en analytiker 

beskrev metoden år 2007 fungerar inte i praktiken. Inte heller fungerar det 

att vara noga med att träffa mamma och barn fyra gånger i veckan, det är 

mycket svårt att hitta familjer som får det att gå ihop i sin vardag. Att inte få 

vara rådgivande och stöttande, utan hela tiden hålla sig till det psykoanaly-

tiska sättet utmanas också av denna nya patientgrupp.  

När ett renlärighetstänk håller på att utvecklas, och Johan Norman 

stundom försvaras hätskt verkar det inte finnas så mycket utrymme för att 

utveckla metoden i någon egen riktning, eller att arbeta på sitt eget sätt och 

få gruppens godkännande under denna fas. Men någonting får denna tuffa 

atmosfär att brytas upp, och småningom hittar gruppen en form av ledarskap 

där olika medlemmar delar på ansvaret, handledningen blir kollektiv och 

gruppen blir mer och mer demokratisk och tillåtande. Även renlärighetstän-

ket luckras upp, i takt med att de egna erfarenheterna gör sig gällande. Björn 

Salomonssons forskning bekräftar något som flera av dem redan känt på sig, 

nämligen att mammorna behöver inkluderas mer på olika sätt.  
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Fas 3 – Högt i tak 

Efter ett tag verkar de starka känslorna i gruppen lugna ner sig och stäm-

ningen i gruppen kommer att präglas av öppenhet och en tillåtande hållning. 

En analytiker beskriver det som att så länge man kan hitta till det psykoana-

lytiska i gruppen finns inget rätt och fel, man får arbeta med det man har så 

gott man kan, så länge man har en psykoanalytisk hållning kan man förstå 

det som sker på olika sätt. Här har betydelsen av frågor om frekvens och 

vem man riktar sig mot börjat ge efter till förmån för den psykoanalytiska 

blicken, där man som psykoanalytiker är intresserad av vad som händer i 

rummet, och inte bryr sig så mycket om rätt och fel.  

Under denna period genomför Björn Salomonsson, som var en del av 

gruppen, på KI en randomiserad studie på metoden spädbarnsanalys i syfte 

att bedöma dess effekt. Under forskningsperioden väljer Björn Salomonsson 

att inte delta i gruppens arbete av forskningsmässiga skäl. Via Björn Salo-

monsson kommer 40 mamma-barn- par för att få behandling med spädbarns-

analys, och detta innebär att gruppen under en period får många fall att ar-

beta med. 

Björn Salomonssons forskningsprojekt innebär att gruppen får rätt många 

fall att arbeta med och att de har någon att tala med om hur de arbetar, ef-

tersom Salomonsson intervjuar dem i samband med varje fall de arbetar 

med. Man kommer fram till att alla jobbar lite olika. Salomonssons forsk-

ning bekräftar det flera av dem redan känt på sig: att det finns en grupp 

mammor som inte klarar av att man fokuserar så mycket på barnet. Det finns 

också en grupp mammor som verkar behöva mer stöttande än psykoanalytisk 

behandling. 

I fas 3 verkar det som om hela gruppen handleder fallen gemensamt, det 

finns officiella ledare, som leder gruppen och har den rätta bakgrunden med 

tanke på föreningens krav på ledning för en utbildning, men inofficiellt finns 

det ingen lika självklar ledare som Johan Norman en gång var. 

Från instängt till högt i tak 

Fas två övergår småningom i en friare stämning än tidigare. A beskriver det 

så här ”Jag tycker folk har blivit mycket mera avslappnade, det jag kallar 

den religiösa hållningen håller på att vittra bort.” (A2) Det är tydligt att peri-

oden med hätskt renlärighetstänk småningom ebbar ut, alla berättelser vittnar 

om att det har övergått i något annat, en mera tolerant stämning, med högre i 

tak än tidigare. Man tillåter sig att släppa fixeringen vid att det måste vara 

som Johan Norman sade till förmån för inställningen att man är olika, och 

det får man vara. Det är också så att deltagarna i gruppen känner varandra 

väldigt väl efter att ha arbetat så många år tillsammans. F beskriver hur väl 

man känner varandra i gruppen idag: man vet vilken typ av kommentarer 

 107 

Fas 3 – Högt i tak 

Efter ett tag verkar de starka känslorna i gruppen lugna ner sig och stäm-

ningen i gruppen kommer att präglas av öppenhet och en tillåtande hållning. 

En analytiker beskriver det som att så länge man kan hitta till det psykoana-

lytiska i gruppen finns inget rätt och fel, man får arbeta med det man har så 

gott man kan, så länge man har en psykoanalytisk hållning kan man förstå 

det som sker på olika sätt. Här har betydelsen av frågor om frekvens och 

vem man riktar sig mot börjat ge efter till förmån för den psykoanalytiska 

blicken, där man som psykoanalytiker är intresserad av vad som händer i 

rummet, och inte bryr sig så mycket om rätt och fel.  

Under denna period genomför Björn Salomonsson, som var en del av 

gruppen, på KI en randomiserad studie på metoden spädbarnsanalys i syfte 

att bedöma dess effekt. Under forskningsperioden väljer Björn Salomonsson 

att inte delta i gruppens arbete av forskningsmässiga skäl. Via Björn Salo-

monsson kommer 40 mamma-barn- par för att få behandling med spädbarns-

analys, och detta innebär att gruppen under en period får många fall att ar-

beta med. 

Björn Salomonssons forskningsprojekt innebär att gruppen får rätt många 

fall att arbeta med och att de har någon att tala med om hur de arbetar, ef-

tersom Salomonsson intervjuar dem i samband med varje fall de arbetar 

med. Man kommer fram till att alla jobbar lite olika. Salomonssons forsk-

ning bekräftar det flera av dem redan känt på sig: att det finns en grupp 

mammor som inte klarar av att man fokuserar så mycket på barnet. Det finns 

också en grupp mammor som verkar behöva mer stöttande än psykoanalytisk 

behandling. 

I fas 3 verkar det som om hela gruppen handleder fallen gemensamt, det 

finns officiella ledare, som leder gruppen och har den rätta bakgrunden med 

tanke på föreningens krav på ledning för en utbildning, men inofficiellt finns 

det ingen lika självklar ledare som Johan Norman en gång var. 

Från instängt till högt i tak 

Fas två övergår småningom i en friare stämning än tidigare. A beskriver det 

så här ”Jag tycker folk har blivit mycket mera avslappnade, det jag kallar 

den religiösa hållningen håller på att vittra bort.” (A2) Det är tydligt att peri-

oden med hätskt renlärighetstänk småningom ebbar ut, alla berättelser vittnar 

om att det har övergått i något annat, en mera tolerant stämning, med högre i 

tak än tidigare. Man tillåter sig att släppa fixeringen vid att det måste vara 

som Johan Norman sade till förmån för inställningen att man är olika, och 

det får man vara. Det är också så att deltagarna i gruppen känner varandra 

väldigt väl efter att ha arbetat så många år tillsammans. F beskriver hur väl 

man känner varandra i gruppen idag: man vet vilken typ av kommentarer 



 108 

folk kommer med. Men ingen av dem är väldigt kritisk, man vet att man 

arbetar på olika sätt och verkar respektera det. 

G2: Det är nog samma metod idag, tror jag, [som på Johan Normans tid] fast 
vi har tillåtit oss att bli lite mer flexibla inom ramarna. Han var ju den person 
han är, och vi är ju inte som han, vi är ju alla individer, var och en jobbar ju 
utifrån sig. Vi kan inte göra som han gjorde, vi måste ju lita på vad vi har 
inom oss, och de erfarenheter vi har.  

 

Diskussionerna har varit laddade, men man har enats kring nya lösningar 

som ändå har kvar något av det ursprungliga tänket. Barnet är fortfarande i 

centrum, även om man tillåter sig att arbeta mer med mammorna än tidigare.  

G2: Det tror jag hade med Johan Norman att göra. I grund och botten för det 
var ju hans metod och hans sätt att arbeta på och det som var unikt för den här 
metoden. Sen har vi väl modifierat det där allihop. Vi har pratat mycket om 
det. För sen dog ju han. Det blev så laddat också att gå in och ändra i hans me-
tod. Men jag tror att vi, vi har haft många diskussioner kring det där, och det 
har kommit upp i handledningen också, och det känns som att det är högre i 
tak och man kan också prata med mammorna när det behövs. /…/Det känns 
som att man pratar lite med mamman genom barnet också eller med båda två, 
och att man inbegriper barnet i språket. Nu ska du och jag fråga mamma om 
det här och nu ska vi höra vad mamma tycker om det här. För det är också be-
tydelsefullt för mamma att känna att man också vänder sig till barnet och att 
barnet är med och lyssnar. Det är betydelsefullt för det som sker i hennes inre 
att barnet också ingår. Det är väldigt genialt i metoden, att det blir på den ni-
vån. 
I: Tycker du att diskussionerna kring det här har varit laddade?  
G2: Ja, det har varit rätt så laddat, för vissa har varit mera, velat hålla fast vid 
att det måste ske genom barnet. Det har funnits olika åsikter runt det där. Men 
jag tycker att vi har enats ganska bra runt att man kan luckra upp det där lite 
grann. Men ändå behålla metoden inom sig, att inte tappa hela fokusen på 
barnet.  

 

I citatet ovan blir det tydligt att seminariegruppen tillsammans reflekterat 

mycket över situationen och att man tycks ha funnit en lösning som känns 

tillfredsställande. Denna lösning innebär att man accepterat att det finns 

olikheter, samtidigt som man uttalat att barnet på något sätt ska vara centralt 

i behandlingen, men att fokus på enbart barnet kan luckras upp. Enligt G har 

diskussionerna varit laddade, men man har ”enats ganska bra” runt en ny 

hållning. På sätt och vis kan man säga att man har lyckats hitta lösningar där 

man kan inkludera Johan Norman trots att man ändrar i hans metod. Man 

säger: han hann inte till den här delen av metodutvecklingen, eller: han 

gjorde nog så här egentligen, han bara fokuserade på något annat.  

E2: Det är ett arbete kring hur slags bokstavstrogen man ska vara kring det 
Johan förde fram. Vår gemensamma kunskapsmassa innefattar ju mammorna 
mycket mer än förut. Det var ju inte så från början, som om Johan med sin 
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pondus och sin oerhörda kliniska erfarenhet, liksom skötte mammorna lite 
automatiskt på något vis. Jag vet inte hur han gjorde, medan vi då utvecklat 
det [mer medvetet].  

 

Här indikerar E, liksom flera andra gör, att Johan Norman tog hand om 

mammorna automatiskt. Så att man nu fokuserar mera på mammorna inne-

bär att man innefattar mammorna på en medveten, problematiserande nivå 

och utvecklar något som Johan Norman gjorde automatiskt utan att lyfta det 

i utbildningssituationen. 

H2: Ja, då upplevde jag mycket starkare känslor kring hur man jobbade, om 
man jobbade nära Johans metod eller hur mycket man gick ifrån och sådär. 
Nu är det ingen som riktigt bryr sig längre, nu är det högt i tak och nu lutar 
man sig tillbaka mot att det ska vara ett psykoanalytiskt tänkande kring vad 
som händer i rummet, och vad som händer i relationerna.  

 

Det som man istället lyfter fram är hur man ska kunna bevara det psykoana-

lytiska tänkandet trots att man inte följer formen såsom det var tänkt. Det 

kan alltså vara psykoanalys ändå, trots att man arbetar mindre frekvent. B 

anser nu att gruppen har en demokratisk fördelning, folk vågar säga vad de 

tycker, något som bekräftas av de andra intervjuerna. Det sker ett arbete 

kring hur man ska arbeta, men var och en kan tillåta sig att utveckla metoden 

på sitt eget sätt. 

G2: Vi utgår från att vi är olika för vi är olika allihopa. Var och en har lite nå-
gon specialitet, något speciellt sätt att vara på. Samtidigt känns det som att vi 
har någonting gemensamt också. Vi har klart något gemensamt men sen lite 
individuellt utformat också. Utifrån vilka erfarenheter man har och hur man 
känner själv. Man måste ju jobba på det sätt som man känner sig trygg med 
och som man känner att man klarar av att handskas med. Man utgår från sina 
egna tillkortakommanden och försvar och styrkor.  

 

Det verkar som om kommunikationen under seminarierna under denna pe-

riod blir betydligt mera symmetriska än vad de varit tidigare. En lyssnande 

inställning, och acceptans av både egna och andras uttalanden dominerar, till 

skillnad från de tidigare beskrivningarna.  

F2: Småningom började man ju känna igen att jag kommer med de här kom-
mentarerna och någon annan kommer med de och de kommentarerna, men det 
var inte något som kändes som väldigt negativt kritiskt. Vi har våra olikheter. 

 

Att man är oense om viktiga frågor i en så här sammansvetsad grupp är na-

turligt. Men det är intressant att se hur man förhåller sig till olikheterna. 

Gruppen har nu kommit dithän att man konstaterat att man arbetar olika och 

man accepterar detta. E indikerar att gruppen är trygg, man kan säga vad 

man tycker och tänker i den här gruppen.  
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 Frågan om hur mycket man ska tillåta sig att stötta mamman är något som 

man i samband med Björn Salomonssons forskning kunde artikulera, först i 

enskilda intervjuer med Björn Salomonsson, och sedan diskutera tillsam-

mans med gruppen i seminariet. När resultaten kom från Björn Salomons-

sons studie bekräftades det att en grupp mammor saknat ett mera stöttande 

förhållningssätt. Den här frågan har kommit så långt att man kan diskutera 

det öppet utan att genast mötas av ett traditionellt sätt att se på saken ur ett 

psykoanalytiskt förhållningssätt och inställningen att så där ska vi inte göra, 

att stötta är mera terapi, inte analys, och det ska man inte hålla på med här. 

De förekommer fortfarande argument mot att vara stöttande, men samtidigt 

poängterar flera att det viktiga inte är hur man gör i stunden, det viktigaste är 

att man kan tänka och reflektera kring det som sker.  

Men även om man accepterar att man tycker olika och arbetar på olika 

sätt, kan det vara tungt att acceptera att man är ensam i sin åsikt:  

 

E2: Då sitter jag ”på pottan” ibland, alla är vi på olika sätt, och jag tror inte att 
jag är ensam om det, att känna att jag ”sitter på pottan” ibland. Och det har vi 
pratat om tidigare… Och så drar jag [fall] ibland. Då när jag känner att jag är 
ensam [i mitt sätt att tänka] och det är en kamp kring att /…/ stanna kvar i det 
jag tycker och stanna kvar i att alla inte tycker så, kommer aldrig att tycka så. 
Jag får väl fundera över det, med den här ensamheten. Och så andra gånger är 
det inte alls så. 

 

Att känna att man sitter på pottan, det tolkar jag som att skämmas över nå-

got, känna sig utsatt. E verkar säga att ibland är man ensam med sin åsikt 

och får kämpa med att hålla kvar den, trots att de andra tycker annorlunda. 

Det kan finnas en drivkraft i att tycka lika, att enas, samtidigt som det kan 

finnas en styrka i att alla är olika. Att stå ut med att inte tycka likadant som 

de andra, det kan vara tungt.  

Forskningens betydelse 

Detta avsnitt har beskrivit hur stämningen i gruppen har förändrats, från att 

ha varit nästan dogmatisk och sträng och präglad av ett rätt och fel-tänkande, 

till att bli betydligt mer öppen och tillåtande. Vad har fått stämningen att 

förändras så drastiskt, förutom att tiden gått? En bidragande orsak kan vara 

den forskning som Björn Salomonsson bedrivit på metoden. Arrangemangen 

kring den forskningen kan ha hjälpt till med att stärka var och en och skapa 

diskussion som har bidragit till utvecklingen av metoden.  

Det är betydelsefullt för gruppen att de under några års tid får ta emot 40 fall 

som ska behandlas, något som gör att antalet fall de får ta emot ökar mar-

kant.  
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G2: Och det är mycket möjligt att utan forskningsprojektet att gruppen hade 
dött ut, att vi inte hade haft tillräckligt med bebisar eller inte haft tillräckligt 
med engagemang för att fortsätta. Så att forskningen har gjort det möjligt för 
oss på det sättet att fortsätta.  

 

G indikerar att forskningen gjorde det möjligt för dem att fortsätta och att det 

funnits en risk att gruppen dött ut utan forskningen. De mödrar och barn som 

kommer via forskningsprojektet söker aktivt och vet att det gäller forskning 

kring metoden. Nu får analytikerna en chans till betydligt mera erfarenhet av 

att arbeta med mödrar och spädbarn än de haft tidigare, och de egna erfaren-

heterna verkar få dem att bli mer säkra på sig själva.  

En annan viktig aspekt av forskningen är att Björn Salomonsson intervju-

ade alla analytiker kring deras sätt att arbeta med varje separat fall. På så sätt 

fick analytikerna en chans att reflektera över sitt eget arbetssätt tillsammans 

med någon som lyssnade utan att gripa in. Forskningsförfarandet kan ha 

bidragit till att varje analytiker mejslade ut sin stil och vågade tala om den. 

Flera analytiker ger uttryck för denna syn i intervjuerna med mig. Intervju-

erna med Björn Salomonsson uppfattades också som givande för att man 

fick reflektera över sina fall med någon som inte lade sig i hur man gjorde.  

 

E2: Sen uppskattade jag hans intervjuer kring materialet, för det var ju tän-
kande från ett annat håll. Fortfarande just, utifrån att vi i gruppen inte riktigt 
hade hittat hem i någon riktig trygghet. /…/ Han intervjuade oss om ärendena. 
Han lade sig inte i så mycket, men tänkandet fanns, och så var det lite tän-
kande tillbaka och så. /…/ Det är ju så att tryggheten försvinner när gruppkon-
flikterna är så tunga att vi inte kan upprätthålla ett analytiskt tänkande. Så fort 
man kommer in i det analytiska tänkandet, då är alla skyddade. Det är liksom 
ett skydd, det handlar inte om rätt eller fel, utan man tänker. 

 

E menar att det är viktigt att ha en trygg ram, inom vilken man kan arbeta 

fritt. Att den som leder gruppen kan hålla det analytiska tänkandet ger en 

sådan ram. Det behövs en trygghet i gruppen och vissa ramar för att man ska 

kunna vara kreativ, menar E och indikerar att Björn Salomonsson kunde 

upprätthålla ett tänkande (och då syftar E på ett analytiskt tänkande) i inter-

vjuerna. Det analytiska tänkandet, som inte handlar om rätt och fel, utan är 

ett nyfiket undersökande: du gjorde så här, och det av en orsak, intressant, låt 

oss ta reda på mer! Även B uppskattade att bli intervjuad av Björn Salo-

monsson, och såg det som en slags handledning som hjälpte till med reflekt-

ionen. 

B2: Så det blev återkommande besök hos Björn, och det var ganska kul att be-
rätta för honom när han intervjuade mig, det fick mig att reflektera också, det 
blev som en sorts handledning, utöver då gruppen.  
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Vissa analytiker fann resultaten från Björn Salomonssons forskning bekräf-

tande, de stärkte dem i deras känsla kring hur man kunde arbeta. Salomons-

sons forskning innebar att analytikerna fick mera kunskap om hur mam-

morna uppfattar behandlingen, och på vilket sätt behandlingen påverkat 

mammorna och barnen. Dessa nya kunskaper bidrar till hur behandlingen 

utvecklas.  

G2: Det har varit bekräftande. Det har varit bekräftande resultat, det är så man 
själv upplevt det ungefär. /…/ Jag har inte ändrat mig någonting, det var mera 
någonslags bekräftelse av att vi kanske var lite omhändertagande, det var 
någonting där som jag kände innan också, och som jag kände att jag kan vara 
lite mer som jag vill. Det kändes som om det stämde. Jag har inte ändrat mig 
efter den utan snarare blivit stärkt i det jag gör, tycker jag.  

 

Björn Salomonssons forskning stärkte G, som kände sig bekräftad i att vara 

omhändertagande och kände något som stämde överens med hur mammorna 

uppfattade det hela. 

 Björn Salomonssons forskningsprojekt på Karolinska Institutet verkar få 

stor betydelse för gruppen och metoden i och med att a) gruppen genom 

forskningen fick fall att arbeta med, b) analytikerna blev intervjuade och fick 

chans att enskilt tillsammans med Björn Salomonsson reflektera över sitt 

arbete och c) forskningsresultaten bekräftade något flera av analytikerna 

redan känt på sig. På så sätt verkar forskningen bidra på flera sätt till att 

stämningen i gruppen förändras.  

Fas 4 – Ett nytt arbetssätt utvecklas 

När jag i intervjurunda två, år 2012, frågar E om problematiken med att fo-

kusera på barnet eller mamman, berättar E att mycket förändrats sedan vår 

senaste intervju fyra år tidigare: 

E2: Problematisering kring det här är lite överspelad. Dels jobbar vi inte med 
långa kontakter längre, vi jobbar inte med täta kontakter längre, verkligheten 
är så annorlunda. Vi jobbar inte med bara barnen. Ramen är fullständigt (be-
tonade ordet mycket starkt) annorlunda. Och ändå så tror jag att [vi har] ett 
analytiskt förhållningssätt om man skulle kunna kalla det så. /…/ Analytiskt 
betonade spädbarnskonsultationer. Eller någonting sånt. Så det är helt an-
norlunda jämfört med när du gick in och intervjuade sist. 

 

Det är tydligt att mycket hänt på några år. Metoden spädbarnsanalys har 

ersatts av någonting annat, man vill fortfarande arbeta med spädbarn och 

föräldrar men på grund av rådande omständigheter har man valt att omfor-

mulera metoden radikalt. På grund av sviktande patientunderlag och en vilja 

att ändå få arbeta med spädbarn och mödrar, arbetar man aktivt med att finna 

nya sätt att arbeta på.  
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Sviktande patientunderlag 

I fas fyra har gruppen stora problem som har att göra med tillströmningen av 

fall, och som handlar om psykoanalysens status och roll i samhället. Björn 

Salomonssons forskningsprojekt är avslutat och inga nya fall tillkommer den 

vägen. Landstinget har dragit in pengarna för utbildningen, så den vägen får 

man inte heller finansiering till nya fall. Men det är inte bara en finansie-

ringsfråga, för det finns möjlighet för intresserade att få pengar via fonden 

Lille Hans, och även läkarna som ju har möjlighet att ge behandlingar inom 

ramarna för högkostnadsskyddet har få sökande, även om de får flera fall att 

arbeta med än de som är psykologer till sin grundutbildning och inte kan få 

patienter via högkostnadsskydd. 

J: Så nu är det väldigt frustrerande, vi har fyra telefontider per vecka som vi 
alltid haft, men det är nästan ingen som ringer. Och det är några år nu som 
ingen ringt. Vi har haft någon då och då, men det har alltid kommit via kolle-
ger. Det är någonsting som gör att det… det handlar inte bara om spädbarn, 
det handlar om psykoanalys i allmänhet, psykoanalysens situation just nu. 
Människor söker i första hand till andra ställen, psykoanalytiker är inte så vär-
derade just nu, det finns ett mindre tryck att vända sig till psykoanalytiker. 
Läkarna har fortfarande arbete, men ändå, det är ett tryck att arbeta mindre 
med psykoanalys och mera med terapier. Att minska frekvensen. Det finns i 
allmänhet, i kulturen vi har idag. Det här speglar samma sak. 

 

Flera analytiker menar att det inte ligger i tiden att vilja söka psykoanalys, 

folk förstår inte riktigt vad det handlar om och få är villiga att satsa så myck-

et som det krävs. Att en mamma ska komma fyra gånger i veckan med sitt 

spädbarn är för många familjer en svår sak att klara av. Analytikerna måste, 

oberoende av hur de skulle önska att de fick arbeta, foga sig till en tuff verk-

lighet. 

Att marknadsföra sig, berätta att man finns och vad man har att erbjuda är 

ett stort problem för gruppen. En analytiker säger så här: ”Vi hittar inget sätt 

att annonsera vår verksamhet på ett effektivt sätt med tillräckligt låga arvo-

den.” F bekräftar bilden av att det är ett problem att man inte lyckas mark-

nadsföra sig. 

F2: Vi lyckas inte med och kan inte klara marknadsföringen, vi lyckas inte 
med det. När det var nytt och psykoanalys fortfarande gällde, Johan var och 
pratade på många ställen på ett väldigt engagerande sätt, det skrevs flera artik-
lar, det var radioprogram, och sen kom forskningen… Men vi lyckas inte 
komma någonvart med att visa att vi finns och att vi har något att komma 
med. Och det tycker jag är ett viktigt problem.  

 

De flesta talar om svårigheten att få fall, men det gäller inte för alla. Det 

finns ett fåtal som har fall kontinuerligt. G uppger sig ha fall kontinuerligt. 
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I: Har du haft fall hela tiden?  
G2: Ja. Det har jag faktiskt haft.  
I: Och nu? 
G2: Nu har jag ett fall. Jag har haft utrymme för ett fall i veckan hela tiden. Så 
jag har haft turen att få fall hela tiden.  
I: Har det varit svårt att få fall?  
G2: Ja, det har varit svårt periodvis, och nu är det extra svårt, för nu har vi inte 
längre det här landstingsavtalet som vi hade tidigare. 
I: Så de som kommer nu, betalar de själva eller kommer de via Lille Hans? 
G: Ja, vi har en liten chans att få via Lille Hans just nu eftersom det är så få 
andra som söker [psykoanalys]. Nu kom jag in med den här sista nu i ett skede 
när det inte var så många andra, så de går på Lille Hans pengar. Det känns 
väldigt svårt att ta betalt av spädbarnsföräldrar, tycker jag, speciellt fyra 
gånger i veckan, det är nästan ogörligt. Det känns lite knepigt. Men det har 
löst sig. Så för dem jag jobbar med nu går det bra. 

 

Lille Hans är en stiftelse som man kan söka pengar från för psykoanalys för 

barn. Spädbarnsanalys prioriteras inte alltid, men som G säger att det är få 

sökande även där och då finns det större möjligheter för dem som söker 

spädbarnsanalys att få bidrag. G undantaget talar de flesta av informanterna 

om svårigheten att få fall.  

Seminarierna blir administrativa 

På grund av det sviktande patientunderlaget har man börjat tänka kring alter-

nativa sätt att arbeta för att få patienter. Seminariearbetet går mycket ut på 

att tala om administrativa frågor: att diskutera hur man ska gå vidare för att 

få fall att arbeta med.  

F2: Vi har träffats få gånger nu, folk reser och det kommer annat emellan, jag 
har varit borta och andra också. Jag tycker ju att det har varit ibland väldigt 
mycket administration, och prat om hur ska vi göra, hur ska vi bära oss åt för 
att få fall och hur ska vi lösa det här. Det har fått ta ganska mycket av semina-
rietiden, och det har dragits fall, och det är det som man skulle kunna ha 
mycket mer av för det är det som ger något. Även om det inte är analysfall 
utan andra konsultationer. Och där tycker jag att, enligt min uppfattning ger vi 
varandra mycket där. Sen har det varit svårt att få till det här med läsningen 
och diskussionen också den här terminen. Det har varit mycket praktiskt som 
har tagit tid. 

 

E tar upp bekymret att medelåldern i gruppen är hög, de flesta närmar sig 

pensionsåldern, flera har redan pensionerat sig men fortsätter med späd-

barnsanalys. F talar om problematiken med den höga medelåldern: 

F2: Nu handlar det om att sprida ut den här kunskapen… Jag skulle önska att 
det kan väcka till liv igen det här gamla spädbarnsanalytiska arbetet, tätare 
och längre. Men det känns oklart, de flesta är gamla, det får inte ta för lång 
tid. Det känns bekymmersamt.  
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Man upplever sig ha mycket kunskap och viktiga erfarenheter som man 

skulle vilja dela med sig av till andra, sprida kunskapen.  

J: Men visst har vi pratat mycket om att försöka hitta sätt för att nå föräldrarna 
och där har vi funderat endel om vi borde ändra vår inställning, för under en 
lång tid har vi tänkt att vi sitter här och vi har den här kompetensen, varsågod 
kom till oss och använd er av vår kompetens. Det är en övertygelse. /…/[I an-
sökningar vi nu skrivit] visar sig en ändring som vi tänkt igenom. Det är fort-
farande så att vi är här och har den här kompetensen, men vi måste hitta ett 
sätt som de andra förstår det på och kan ta emot det. Då har vi tänkt att föräld-
rar och personal på BVC har svårt att formulera sina behov i termer av att ”jag 
behöver träffa en psykoanalytiker”, kanske inte ens en psykolog. Då har vi 
tänkt att det kan vara lättare om vi försöker vara där på plats, och vara där de 
jobbar, MVC, BVC, och prata om vilka typer av problem det skulle kunna 
vara bra att få prata om och låta någon terapeut komma in. Att personal och 
föräldrar ska få chansen att prata med en psykoanalytiker, utan att känna att 
det är ett jättesteg. 

 

Några analytiker har aktivt sökt pengar för att verksamheten ska kunna fort-

sätta i någon form, och i samband med att skriva ansökningar har man disku-

terat alternativa sätt att arbeta på. Flera analytiker betonar att man har en 

verklighet att förhålla sig till, denna verklighet innebär att man måste bed-

riva behandlingen baserad på patientens önskemål, om mamma vill ha mer 

stöttande, rådgivande hjälp och inte vill träffas så ofta så måste analytikern 

vara beredd att bistå. Tidigare hade de en hållning av att de erbjuder psykoa-

nalytisk behandling för spädbarn som innebär att man träffar barnet fyra 

gånger i veckan – nu är deras inställning att de som analytiker träffar 

mamma, pappa, barn eller den de som kan frigöra sig, så ofta man hittar 

gemensamma tider, och arbetar med fokus på barnet i mån av möjlighet, 

men man fokuserar även mycket på mamma om det är så att hon behöver 

det. Om hon behöver någon annan form av stöd än spädbarnsanalys får man 

vara beredd på det. Man har inte möjlighet att hålla fast vid principer om 

frekvens och fokus under rådande omständigheter. 

Björn Salomonsson är aktiv med att utveckla nya metoder för att arbeta psy-

koanalytiskt med små barn, och han har skrivit en bok som handlar om psy-

koanalytiskt arbete med spädbarn (och lite större barn) och föräldrar 

(Salomonsson och Winberg Salomonsson 2012), söker aktivt pengar för 

verksamhet med BVC. Projektet kallar han "Tryggare kan flera vara - psy-

kodynamisk handledning och behandling vid BVC". En av analytikerna me-

nar att det sätt att arbeta man nu utvecklar skiljer sig från spädbarnsanalys så 

som Johan Norman beskrev den på flera sätt. 

I: den här nya metoden, vad innebär den, till skillnad från spädbarnsanalys? 
A2: Arbeta med frågor kring föräldraskap och spädbarnspatologi utifrån ett 
psykoanalytiskt perspektiv, men utan gå in med en specifikt på förväg anbrin-
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gad metod. Alltså att ha ett psykoanalytiskt perspektiv, det kan man ju ha på 
allt möjligt, det kan jag ha på vårt möte nu om jag vill, man kan lyssna på en 
mamma som berättar om sin ångest med sitt barn utan att man fördensskull fö-
reslår att det ska bli en sådan behandling. Det kanske inte alls är det mamman 
frågar efter. Den är mera flexibel, den kan innehålla mer stödjande inslag, det 
kan vara parsamtal, det är det psykoanalytiska perspektivet som jag tycker är 
det viktiga, sedan anpassar man metoden efter kundens önskemål. Fast ibland 
så får man ju puffa på kunden lite och säga att jag tycker att det är viktigt att 
barnet är med.  

 

I oktober 2012, fem månader efter att jag utfört den sista intervjurundan med 

analytikerna, beslöt Allmänna Arvsfonden att tilldela Föräldra-

spädbarnsmottagningen vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen 1½ miljo-

ner kr för att inleda detta projekt. Så metoden utvecklas vidare, och skulle 

jag intervjua igen är det möjligt att jag skulle få beskriva ytterligare faser. De 

fyra faser jag kunnat urskilja i arbetet med att utforma en metod för att ar-

beta psykoanalytiskt med spädbarn och föräldrar beskrivs i följande schema. 

 

Tabell 6. Ett schema över de fyra faserna 

Fas 1 

- 2004 

Fas 2  

ca 2005-2007 

Fas 3  

ca 2008-2010 

Fas 4  

ca 2011-  

JN drivande, en 
seminarieledare, 
en handledare 

Gemensamt pro-
jekt är att utveckla 
metoden. Metoden 
tydlig: fokus på 
barnet, träffas 
helst 4ggr/vecka. 

JN borta. Nya 
ledare motarbetas. 
Flera handledare 

Rätt/fel mentalitet. 
JNs metod värnas 
samtidigt som 
motsättningar i 
vad JN sagt blir 
tydliga. 

Egna erfarenheter 
krockar med me-
toden.  

Seminarie-
ledarskapet delat. 
Alla handleder 

Psykoanalytiskt 
förhållningssätt 
präglar gruppen-
Högt i tak: tillåtet 
att utveckla sin 
egen stil 

Forskningen ger 
många fall och 
mycket erfarenhet.  

De som är aktiva 
leder gruppen. 
Alla handleder 

För få fall. Verk-
samheten präglas 
av att fundera på 
hur man ska få fler 
fall. Ny modell 
utformas, anpas-
sad för BVC 

 

I beskrivningen av de fyra faserna blir det tydligt att det finns något som 

håller ihop gruppen trots alla motgångar, det finns något som gör att grup-

pen, trots periodvis svåra motgångar, ändå väljer att stanna kvar. Skälen till 

att man stannar kvar är relevant att få en bild av för att kunna förstå de me-

ningsskapande processer som sker, och kan ge en motbild till denna fas-

beskrivning. 
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Skäl att fortsätta 

Det verkar finnas olika skäl till att informanterna väljer att börja specialisera 

sig mot spädbarn och mödrar, och till att de väljer att stanna kvar. Att Johan 

Norman var entusiasmerande och fick många personer med sig är tydligt, 

men det fanns något som lockade utöver Johan Norman, en nyfikenhet eller 

fascination, som kanske också bidrar till att man stannar kvar trots att arbetet 

är tungt och motigt ibland. 

Bland informanterna är det många som nämner personliga orsaker till var-

för de vill arbeta med metoden. Ofta handlar det om en önskan att förstå 

något hos sig själv och i sin egen bakgrund. Det finns flera saker som driver 

analytikerna att arbeta med spädbarnsanalys, och att fortsätta, trots mot-

gångar. Ett citat från E sammanfattar flera olika skäl att arbeta med späd-

barnsanalys:  

I: När du började med spädbarnsanalys, vad var det som fick dig att börja med 
den inriktningen? 
E2: Det var väl ytterst en nyfikenhet kring tidiga skeenden, och ytterst tror jag 
det var en nyfikenhet som bottnade i en önskan att förstå något eget såklart. 
Men inte bara förstå något eget. /…/ Man vill hämta hem något /…/att se det 
svåra när saker och ting inte blir härbärgerade, hur det då kan landa och struk-
tureras. Tidiga saker. Men också en stark önskan att se den kreativa skapande 
kraften, både i samspel mellan mor och barn och familjer, men också i det lilla 
barnet, det är inte bara svart och vitt, det är ett väldigt samspel mellan reparat-
ion och destruktion om man nu ska kalla det så, i vad livet ställer till med på 
olika sätt. För alla inblandade parter. Sen får man inte glömma glädjen inför 
gruppen, att arbeta tillsammans, hålla på med någonting tillsammans. Antag-
ligen har det betytt mera än vad vi vet någonting om. 

 

Att gå utanför ramarna, vara nyfiken på spädbarn, vara intresserad av kun-

skapsutveckling och höra till en grupp samt känslan av att kunna vara till 

nytta och hjälpa någon är alla starka skäl för analytikerna, som genom alla 

motigheter funnit en drivkraft att fortsätta komma och tillsammans arbeta 

vidare med metoden.  

Nyfikenhet på tidiga processer 

Flera av analytikerna berättar att de börjar med spädbarnsanalys för att de 

varit nyfikna på spädbarn och tidiga processer. Som psykoanalytiker är man 

uppmärksam på hur tidiga händelser i livet påverkar en människa, och att få 

en möjlighet att lära sig mer om dessa tidiga processer, och kanske till och 

med ingripa i tid, kan vara lockande. A berättar om nyfikenhet som sin in-

gång till spädbarnsanalys.  

A2: Vad är det i processen som hjälper och hur ska man kunna förstå barns 
kommunikation? Där var Johan Norman en viktig person förstås, han var en 
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dynamisk ledare för den gruppen. Så när han började prata om bebisar så blev 
jag nyfiken och tyckte först att det var jättekonstigt. 
I: Varför det? 
A2: De gamla vanliga invändningarna, bebisar kan inte prata och de förstår 
inte vad man säger. Jag hade inte tänkt så mycket på det. Och sen fick jag 
höra ett band som han hade spelat in, med en skrikig unge och allt det där. Jag 
minns att jag första gången blev illa berörd och tyckte att det var plågeri av 
barnet. Barnet skrek och hade ångest och han pratade med barnet. Och jag 
tyckte varför gör de ingenting, varför tar inte mamman hand om barnet och så. 
Men det där ändrade sig väldigt fort till att jag istället blev mycket fascinerad 
av det. 

 

A beskriver här sin initiala reaktion: att det var konstigt och att barnet plåga-

des. Men denna initiala känsla förbyttes snart i något annat, en fascination 

när A började förstå mer av vad som hände. Att få vara med om att arbeta 

med spädbarn och mammor beskrivs i positiva ordalag. Det är roligt att få 

jobba med små barn, det finns en njutning i själva arbetet. Arbetet känns 

meningsfullt och effektivt, det går att nå förändring betydligt snabbare med 

spädbarn än med vuxna.  

J2: Ja, jag tycker att det är väldigt spännande att arbeta med spädbarn och för-
äldrar, jag tycker det är verkligt givande och tacksamt, när man ser att man 
kan göra en del viktiga saker med relativt korta insatser. Det är skillnad från 
det här stora, för även om vi kallar det analys så handlar det ändå alltid om 
ganska korta perioder när vi träffar de här personerna. /…/ Det är roligt att se 
att man kan göra ganska mycket med ganska små medel, man kan komma in 
så tidigt. Jag tycker det är roligt att se spädbarn, att de kan vara olika, så här 
små, det är roligt att se vilka krafter som är igång hos föräldrarna till spädbar-
nen.  

 

J jämför här spädbarnsanalys med vanliga psykoanalyser, som kan pågå i 

flera år. Det tar lång tid att arbeta med vuxna och deras psyken så att resulta-

tet blir mera varaktigt, med spädbarn går det fort, detta är något som känns 

givande. 

Idén om att hur spädbarnstiden utformar sig är av stor betydelse för indi-

videns fortsatta utveckling är en annan ståndpunkt som stärker motivationen 

till att arbeta med spädbarn. Medan barnet är litet är dess psyke flexibelt, och 

resultatet av insatsen kan vara betydelsefull. Detta gör att det känns mycket 

angeläget för analytikerna att få arbeta med spädbarnet i tid. En av analyti-

kerna skriver om detta i en text om att arbeta med spädbarn (skriven till en 

icke publicerad antologi om att arbeta med spädbarn). Texten inleds så här:  

I arbetet med spädbarn kommer man nära frågor som berör livets början. Indi-
videns, det lilla barnets eller det nyfödda barnets personlighet är ofärdig, mitt i 
sin utveckling. Det är fortfarande möjligt, om inte att vrida klockan tillbaka, 
så ändå nå till de tidiga, infantila bortträngningar som är förknippade med för 
spädbarnet svåra, outhärdliga erfarenheter. I psykoanalysen, tillsammans med 
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analytiker och mamma, förmår spädbarnet att blotta det mest sårbara inom sig, 
så att det återigen kan söka bli mottaget och omhändertaget av mamman. 

 

Här uttrycker författaren till denna text ett motiv till att vilja jobba med det 

lilla barnet: barnet är mitt i sin utveckling. Det ligger en kraft i den utma-

nande uppgift de tar sig an, som Johan Norman intresserat dem för och som 

de åtagit sig, nämligen att få möjlighet att hjälpa i tid. Spädbarnets flexibla 

psyke är något som många av analytikerna återkommer till i intervjuerna, det 

är något Johan Norman skriver om, man har talat om det i seminariesam-

manhang och skriver om det i texter. 

Att gå utanför psykoanalysens ramar 

Ett annat skäl för flera analytiker att delta var den nydanande verksamheten, 

att man gick utanför existerande ramar. B uppskattade att man utvidgade den 

psykoanalytiska kontexten i och med att man gick utanför ramarna för det 

strikt psykoanalytiska och läste om spädbarnsforskning.  

B2: I spädissammanhang så utvidgades kontexten, för vi läste även annan lit-
teratur som inte var psykoanalytisk litteratur. Spädbarnsforskning, ungar med 
olika nappar och ja. Det är ju jätterolig forskning. På det sättet var spädis-
gruppen väldigt kul, för det utvidgade hela det teoretiska perspektivet.  

 

Ett kännetecken för spädbarnsgruppen var att man tog in influenser utifrån, 

och även läste litteratur som inte var strikt analytisk, detta är något flera 

nämner som roligt. Spädbarnssammanhanget är förhållandevis öppet, skiljer 

sig från den mest ortodoxa synen på psykoanalys på flera sätt, B beskriver 

nedan en mycket strikt föreställning om psykoanalys.  

B2: Ja, alltså… barn har ju den egenheten att de, i alla fall när de har kommit 
ut, tar väldigt mycket uppmärksamhet. Jag vet ju analytiker, apropå ortodoxa 
analytiker, som avslutade analysen så fort en kvinnlig analysand blev gravid. 
Du får komma tillbaka när barnet är fött och på dagis. Och det är ju också väl-
digt tokigt för att har man ett barn så är man ju väldigt upptagen av det av och 
till, även om ungen är tre år. Så att det är också en obegriplig inställning. /…/ 
Ja, men det är också så att många ortodoxa analytiker menar att analys, det är 
mellan två vuxna. Inga barn överhuvudtaget. Det här är inte psykoanalys. Och 
det är klart, att kommer man överens om det, då behöver man inte diskutera 
det så mycket. 

 

Denna beskrivning av vad en ortodox syn på psykoanalys kan innebära kan 

ses som kontrast till denna grupp, som radikalt bryter med detta ortodoxa sätt 

att se. Spädisgruppen öppnar upp för nya infallsvinklar på flera sätt. 
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Lusten att utveckla kunskap tillsammans med andra 

Ytterligare ett skäl för några av analytikerna att ägna sig åt spädbarnsanalys 

är av kunskapsutvecklande karaktär. Det finns mycket spännande att forska 

och fundera kring. F beskriver hur det redan från början kändes som forsk-

ning – man gjorde detta för att utforska ett kunskapsområde som känns 

spännande och stimulerande. Även A är mycket intresserad av de kunskaps-

teoretiska frågorna.  

A2: Det väcker så många filosofiska frågor också, kunskapsteoretiska. Vad är 
kommunikation för något? Vad är en intervention? En psykoanalytisk inter-
vention? Hur mycket är ord och hur mycket är kroppsspråket och melodi? 
Varför tycks det vara så att tidiga interventioner tycks vara mera effektiva och 
kraftfulla? Redan när barnet är ett par år gamla så kan man se skillnad. Det 
finns mycket spännande att utforska. 

 

Det rena kunskapsutvecklande är inte en drivkraft för alla, men det var det 

för Johan Norman medan han levde, och det var spännande för de andra att 

läsa vad han skrev. En drivkraft att fortsätta i gruppen är njutningen i att 

tänka tillsammans, en kunskapsutveckling som bottnar i att man har en ge-

mensam referensram och känner varandra mycket väl.  

E2: Man måste hitta en njutning för att stanna kvar. /…/ vad ska man hålla på 
med det här annars, för? Så tungt som det är och så slitigt som det är… 
I: Ja, någon drivkraft måste det ju finnas. 
E2: Ja, som måste vara förknippat med någon… njutning är ett så starkt ord, 
det är fråga om så primitiva processer, men någon tillfredsställelse som är 
ganska stark på en högre nivå.  

 

E talar här om en tillfredsställelse på högre nivå, en njutning i att utforska 

det okända. E återkommer senare i intervjun till lusten i att utveckla kunskap 

tillsammans med andra. E har berättat om en episod när de ivrigt diskuterat 

ett fall där det fanns olika uppfattningar om hur man skulle arbeta, men man 

kunde öppet tala om dessa uppfattningar, E kallar det ”hålla på och baxa”.   

E2: Det är klart att det är speciella individer. För min del känns det som att det 
handlar mer om gruppen och kraften i gruppen än om individen. Och också 
hela sammansattheten. Den är jättefin den gruppen. /…/ Gruppen är så trygg, 
där kan man sitta och berätta väldigt tydligt om sina tankar, och varför [man 
tänker så] och bidra till hela gruppen. Då kan jag tillåta mig att tappa över-
blicken och bara vara i det här materialet där jag tycker det är så härligt att 
vara. /…/ Då är det ju en smältdegel som fortfarande, det är svårt att släppa 
den här gruppen för det är en njutning, för min del i alla fall, att det finns det 
här utrymmet, att tänka tillsammans. /…/ Efteråt [hänvisar till episoden] så 
minns jag att jag kom hem och upplevde den här njutningen inför att tänka 
ihop. Efteråt så kände jag en tacksamhet, där kan jag få vara precis i det som 
händer, få avnjuta det och känna mig trygg, och hålla på och ”baxa”/…/Då 
blir det ett integrativt, kreativt arbete.  
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Gruppen och tillhörigheten 

För väldigt många är gruppen i sig ett skäl för dem att stanna kvar, tillhörig-

heten och stödet som det finns i att höra till en grupp. För F gjorde gruppen 

att det var möjligt att arbeta så här, att gruppen fanns där man kunde venti-

lera sina tankar och utbyta erfarenheter var en förutsättning för F att överhu-

vudtaget arbeta med detta.  

F2: Jag skulle inte kommit på att våga komma på att börja jobba med något 
sådant här, ensam, så som Johan gjorde. Det skulle jag aldrig ha vågat utmana. 
Gruppen är ju ett sätt att få bekräftat, att så här kan man jobba, det här är ett 
vettigt sätt att hålla på. Inte så att jag behövde beröm för allt jag gjorde, men 
det var ett rimligt sätt att jobba.  

 

Gruppen fyller en viktig stödjande funktion, man kan få sitt arbete bekräftat. 

Gruppen är en tydlig orsak även för E att stanna kvar. Det är enligt E en 

trygg grupp, med en gemensam referensram, och man kan tänka ihop även 

om man tycker olika i olika frågor. Att arbeta som analytiker är ett ensamar-

bete, konstaterar J, det känns viktigt att ha en grupp där man kan bolla sina 

erfarenheter och få ta del av andras erfarenheter: 

J2: Det är en väldig kraft i det, apropå varför man stannar kvar. Även om det 
finns ett sådant motstånd, även om det är svårt att få ihop 8-9 personer åt-
minstone under en längre tid. Det är svårt att få det att fungera, men samtidigt 
är det väldigt givande. För att var och en kommer med egna erfarenheter och 
sen är det väldigt givande att kunna trygga sig själv också, bara genom att 
delta i en grupp. Det är en grupp. Man är så isolerad, var och en är ensam i sitt 
lilla rum, och träffar bara dem vi möter och har vissa restriktioner i vårt sätt 
att prata. Jag tycker det är nödvändigt att ha sådana fora där man utvecklar sitt 
sätt att arbeta och tänka och det gäller alla grupphandledningar som vi har, det 
är avgörande för att kunna arbeta så som vi gör. På det sättet tycker jag att det 
här är väldigt roligt att vi har kunnat hålla liv i så länge och att det fortfarande 
kan vara givande. Det tycker jag absolut.  

 

Det finns, enligt J en kraft i tillhörandet. Det är svårt att få det att gå ihop, 

men det är också väldigt givande att få ta del av andras erfarenheter, och 

fortsätta träffas under en så lång tid.  

J2: Vi har erfarenheter från olika kontexter, vissa arbetar på BVC och vi andra 
arbetar på vår egen mottagning, några arbetar på vårdcentraler och kan 
komma med den erfarenheten, och det är bra, jag tycker att det är bra att det 
kommer lite röster från andra håll. Så vi behöver det också. 

 

Att höra till en grupp kan göra att man orkar med vardagen även när det blir 

tungt. Gruppen kan ge en styrka att fortsätta, man är inte ensam och det är 

fler som tycker att det är rimligt att arbeta med detta. Att arbeta med späd-
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tungt. Gruppen kan ge en styrka att fortsätta, man är inte ensam och det är 

fler som tycker att det är rimligt att arbeta med detta. Att arbeta med späd-
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barn och förälder som har problem är tungt, och man behöver det stöd som 

gruppen kan ge, säger E.  

 

E2: Om det är för hemskt [på mottagningen] så kan jag tänka OK! Jag kan 
tänka på det på fredag! Jag orkar, jag orkar, för jag kan prata om det på fre-
dag! [gruppen träffas på fredagar]/…/ Men jag hade ju inte klarat mig utan 
seminariegruppen, det går ju inte! Med alla de djupa banden till, ja individer 
råkar ju vara bärare, men det är djupa band till en kunskapstradition.  

 

E menar att gruppen hjälper en att orka när det blir extra tungt. Banden till 

de andra i gruppen är starka, vikten av en delad referensram och kunskaps-

tradition är betydande. 

Dessa beskrivningar av metodutvecklingen över tid kan ses som en bak-

grund för att förstå olika skiftningar i informanternas uttalanden i de kapitel 

som nu följer, där resultatkapitel 3 handlar om hur informanterna upplever 

och beskriver sitt arbete med att arbeta med spädbarn och mödrar i den kli-

niska praktiken. Nästa kapitel baserar sig på intervjuer gjorda i fas 2 och 3.  
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Resultatkapitel 3: Spädbarnsanalys som klinisk 
verksamhet 

I detta kapitel redogörs för hur analytikerna beskriver den kliniska verksam-

heten. Ett led i min strävan att ur ett pedagogiskt perspektiv studera villkor 

för lärande i en traditionstung kontext, är att förstå analytikernas arbete i 

praktiken, eller med deras egna ord: kliniska verksamhet. Kapitlet handlar 

om vad det innebär det för analytikern att arbeta med metoden i praktiken 

och hur en psykoanalytisk behandling med spädbarn till kan gå till, och hur 

de analytiker som försöker arbeta enligt metoden upplever detta arbete.  

Så som psykoanalytikerna beskriver det för mig, kan metoden genomföras 

på lite olika sätt beroende på situation och analytiker, men det finns ändå 

något som är gemensamt. Detta avsnitt är främst beskrivande och ger en 

någorlunda samstämmig bild av vad spädbarnsanalys är. Den bilden kommer 

att problematiseras längre fram när jag tar upp dilemman och skillnader i hur 

spädbarnsanalys gestaltas. Detta kapitel baserar sig enbart på intervjuer från 

intervjurunda 1, gjorda mellan 2005 och 2008, samt på att jag deltagit i se-

minarier under 2009 och fått ta del av hur de då beskrivit metoden. 

 Intervjuerna med A, B, C och D är gjorda under det jag i föregående kapi-

tel kallade fas 2, medan intervjuerna med E, F, G och H är gjorda under fas 

3. Jag har inte separerat intervjuerna utifrån faserna, i detta kapitel är det 

andra teman som styr, men jag nämner det eftersom det kan vara bra för 

läsaren att känna till.  

I detta kapitel fokuseras hur arbetet kan gå till i praktiken från det att en 

förälder tar kontakt med spädbarnsmottagningen och får kontakt med en 

analytiker, till att behandlingen avslutas. Avsnittet bottnar i och synliggörs 

utifrån intervjuer och tar upp processen från början till slut, så som den besk-

rivs av analytikerna. Jag har inte data från praktiken så att jag skulle kunna 

säga om det här finns en diskrepans mellan vad de säger att de gör och vad 

de gör. 

Behandlingen inleds: första mötet 

Behandlingen inleds med att en mamma (oftast) tar kontakt. Analytikerna 

anser att motivationen är viktig, att den stammar ur familjens eget intresse 

för att få hjälp. Antingen kommer föräldrarna via ett forskningsprojekt på KI 
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(projektet avslutades 2010) och då efter att först ha samtalat med projektle-

daren och i samband med detta samtal dragit en lott. De som inte kommer 

via forskningsprojektet tar kontakt med spädbarnsmottagningen efter att ha 

fått information via en tidningsannons, nätet, någon som rekommenderat 

behandlingen eller för att BVC tipsat om denna möjlighet.  

För analytikerns del sätter något igång redan innan första mötet, ett enga-

gemang och intresse när spädbarnsmottagningen eller forskningsledaren 

meddelar att en familj kommer att ta kontakt. Föräldrarna ringer och man 

kommer överens om en tid för träff. Analytikerna vill helst inte tala så 

mycket per telefon, det är viktigt att man träffas. Båda föräldrarna måste ge 

sitt samtycke, helst träffar analytikern båda föräldrarna första gången, men 

om den ena inte kan närvara behövs ett skriftligt eller muntligt (t.ex.  per 

telefon) godkännande till behandlingen. Första mötet kommer föräldrarna till 

analytikern med eller utan barnet (oftast med) och berättar om bekymren. 

Analytikern berättar lite vad behandlingen går ut på, att det är barnet som 

står i fokus och att man arbetar mycket via barnet. 

När man diskuterat bekymren och behandlingen går man över till att titta 

på de praktiska förutsättningarna för hur många gånger i veckan man kan 

träffas. Analytikern eftersträvar att man ska hitta tid för fyra träffar i veckan, 

men det är inte alltid det går att hitta fyra tider i veckan som passar båda 

parter. Man tar i princip emot alla, men om det visar sig att det finns tung 

problematik och att socialtjänsten är inkopplad kan man inte ta emot fallen 

utan att vara i kontakt med socialtjänsten först. Den egna motivationen anses 

mycket viktig. Föräldrarna måste vara motiverade att komma för att det ska 

fungera. 

C1: Det har börjat med att någon har ringt mig, en BVC-sköterska eller pro-
jektledaren [för forskningsprojektet], eller någon som har tagit emot samtalet 
på spädbarnsmottagningens telefontid. Så då ringer någon mig och säger att 
det finns en mamma här, och så får jag veta med några meningar, hon sover 
inte och hon är intresserad så. Och då har jag sagt att de kan ringa då och då. 
Och sen om jag inte varit precis vid telefon så ringer jag upp. Men de får ta 
kontakt med mig själva. Så jag ringer inte direkt upp. Utan det är viktigt att de 
hör av sig först. Ja, och så kliver de in genom dörren här och då börjar det på 
något sätt. Så har jag också tänkt att jag ska vara lite, det tror jag alla är, lite 
pedagogisk i början och säger att vi kommer att prata mest här, vi kan bilda ett 
team kring barnet du och jag, vi och jag kommer att prata väldigt mycket med 
barnet för att försöka förstå vad det är som gör att barnet är olyckligt på det el-
ler det sättet och så. Och så börjar man med det då.  

 

Det finns olika beskrivningar av hur man inleder behandlingen, ett förhåll-

ningssätt är att initialt förklara vad som kommer att hända, att man kommer 

att prata väldigt mycket med barnet, att analytikern och föräldern kan bilda 

ett team kring barnet. Detta beskrivande kombineras ofta med att analytikern 

visar vad behandlingen kommer att gå ut på genom att prata mycket med 

barnet. 
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G1: Sen är det ju så att innan de kommer har jag sagt på telefonen och har jag 
inte sagt det på telefonen så säger jag det från början att jag kommer att ha 
barnet i centrum och jag kommer att vända mig till barnet och prata till barnet. 
När jag pratar med mamma – det säger jag inte, men det märker hon, att hon 
självklart kommer in också, men att man gör det tillsammans med barnet. 
Man får genast, tycker jag, från början en allians med barnet genom att man 
får ögonkontakt och hälsar och berättar vem man är för barnet. Det märkliga 
är att nästan hur små de än är så förstår de, de hänger med på det på något sätt, 
de är väldigt alerta och väldigt uppmärksamma och väldigt intresserade, de 
här små. 

 

Jag får olika beskrivningar av hur det första mötet går till. Variationerna 

gäller främst om man börjar prata med spädbarnet direkt, eller mera föra ett 

inledande samtal med föräldern. Det finns också skillnader i hur pedagogisk 

analytikern väljer att vara, hur tydligt det artikuleras vad en psykoanalytisk 

behandling går ut på. Det psykoanalytiska sättet innebär att lyssna noga och 

många analytiker undviker att ge råd. Hur man introducerar behandlingen är 

inte självklart och olika analytiker beskriver olika tillvägagångssätt.  

Verbalisering 

I rummet kan man sätta ord på vad det är som sker mellan mamman och 

barnet, och detta moment är viktigt för samtliga analytiker, som menar att 

trots att spädbarnet kanske inte förstår alla ord, förstår de ändå innebörden i 

det som sägs. Meningen är att man ska kunna tala om det smärtsamma, stöpa 

om det till en annan form. Att benämna det som sker skall göra det mindre 

skrämmande, det skrämmande finns där ändå vare sig man sätter ord på det 

eller inte. I och med att man sätter ord på det som upplevs skrämmande får 

man en chans att avdramatisera. Att sätta ord på det som finns där kan inne-

bära att orden är väldigt obehagliga att höra, men de stämmer överens med 

de signaler som ändå sänds ut. En annan effekt av att verbalisera det som 

pågår i en inre värld är att analytikern visar att det är tillåtet att uttrycka den 

ilska och det hat som upplevs. Analytikern fördömer inte, utan förstår att 

detta är verkliga känslor som, utifrån ett psykoanalytiskt förhållningssätt, 

måste få utrymme. När känslorna benämns och får ta plats blir de mindre 

hotfulla. 

A1: /.../ Den här mamman som sa, jag kan inte älska mitt barn. /.../ Flickan 
där, hon systematiskt undvek ju sin mammas blick. Tittade bort hela tiden. 
Det var jättesvårt för henne. /.../ Vi har ju det i vårt språk, vi säger att om 
blickar kunde döda. /.../ Och de blickarna är ju värre än om vi säger att ”jag 
tycker du är dum i huvet”. Jag är så trött på att vara med dig så jag vill döda 
dig. Jag menar inte att det är lätt och att det sker omedelbart, men att barnet i 
princip mår väldigt väl av att i en analytisk kontext få klarare uttryckt vad det 
är som pågår i den emotionella verkligheten. 
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En aspekt av verbaliserandet är att man genom att sätta ord på det som sker 

även kan sortera upp känslorna till inre och yttre verklighet, och därigenom 

hjälpa föräldern att se det verkliga barnet. Här kan man tydligt se en psykoa-

nalytisk referensram: Är det det verkliga barnet som föräldern upplever ett 

sådant hat gentemot, eller är det en inre bild av ett annat objekt som projice-

ras på barnet? För att komma åt vad ilskan/hatet handlar om måste den först 

benämnas, sedan kan den vridas och vändas på och bearbetas. I den här ty-

pen av situation får barnet bära glappet mellan förälderns uttalade och icke 

uttalade (ofta mycket förbjudna) känslor och det är via barnet man eftersträ-

var att arbeta.  

Ytterligare en aspekt av verbaliserandet är att spädbarnet blir delaktigt i 

mammans inre liv. 

G1: Jag pratar med barnet från början, och sen säger jag: nu måste du och jag 
höra vad mamma tycker om det här som vi säger, mamma vill säkert säga 
någonting också. Hon kanske sitter där borta och undrar, och nu får du och jag 
lyssna tillsammans. Då blir det som att barnet är med och lyssnar, det är vik-
tigt för mamma också att känna att barnet är med och lyssnar på vad hon sä-
ger. Barnet blir delaktigt i det hon säger vilket gör att hon får en annan relat-
ion till sitt barn.  
I: Berättar mamma då saker för dig eller för sitt barn? Hur känns det? 
G1: Nej, jag säger att det är till oss, och då blir det till båda på något sätt, och 
jag påpekar också att jag undrar vad du tycker om det mamma berättar nu. 
Ofta är det svåra saker som mamma berättar och att man också visar att barnet 
kan vara med i det och att det ofta blir en öppning mellan mamma och barn 
när mamma klarar av att berätta om något som varit svårt. Det är något som 
lossnar inom dem och det märker barnet och då blir det liksom en större öp-
penhet. Vid något tillfälle, det var en mamma som berättade något som var 
jättesvårt och hon började gråta, och då först gick barnet fram till henne och 
tittade henne i ögonen för första gången, tittade in så här. Och vågade titta på 
henne, och då blev hon oerhört berörd av det. Det blev en väldigt fin kontakt 
emellan dem.  

 

G betonar delaktigheten, att det är viktigt att mamman känner att barnet är 

delaktigt i hennes värld. Genom att mamman talar om sina problem i barnets 

närvaro kan hon känna att barnet delar hennes värld, hon behöver inte dölja 

sina känslor inför barnet. 

 Verbaliserandet har flera syften. Både när analytikern i talet riktar sig till 

mamma eller till barnet, talar man med bägge parter. På så sätt blir förmed-

landet dubbelt, vare sig man talar med spädbarnet eller mamman. Barnet 

känner mammans sinnesstämning och reagerar på den.  

Verbaliserandet handlar även om att analytikern talar med spädbarnet på 

det sätt som analytikern känner sig mest bekväm med själv, en analytiker 

använder ord i sitt arbete, och vara sig barnet förstår allt som sägs eller ej är 
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det viktigt att analytikern är seriös. Att verbalisera vad som sker handlar om 

att visa barnet att man är seriös och tar situationen på allvar:  

F1: Det är ju just det här att känna att det är en allvarlig vuxen, seriös, man tar 
det på allvar. Jag kan ju inte vara allvarlig och sitta och säga tadadaa... Om jag 
ska visa att jag ska bry mig om på ett allvarligt sätt måste jag ju använda ord. 
 

 

När analytikerna verbaliserar utgår de från att barnet förstår förhållandevis 

mycket av de känslor som uttrycks i rummet. Vissa analytiker betonar att de 

riktigt små barnen inte förstår den lexikala innebörden i orden, men alla ana-

lytiker är överens om att barnet förstår ordens prosodi. Analytikerna talar om 

vikten av tonfallet, och att orden speglar den känsla det beskriver. Därför är 

det viktigt att använda ord, inte i första hand för att barnet förstår varje ord, 

utan för att barnet förstår den känsla som ligger bakom, ordens känsloton. 

Detta är flera av analytikerna inne på, flera säger ordet ”arg” med emfas och 

berättar hur intresserade barnen blir när man säger så. Liknelsen med klas-

sisk musik är också vanlig, att man i ordflödet får in en känsla, såsom man i 

klassisk musik kan få in en känsla av något. 

 När analytikerna beskriver hur de talar med barnet kan man slås av att de 

talar som om barnet intellektuellt förstår allt som sägs. Samtidigt berättar de, 

att de ofta talar med mamma som mottagare, trots att det är barnet de talar 

till. Alla analytiker upplever att spädbarnet hänger med i vad som händer i 

rummet. Trots att det finns skillnader i deras uppfattning om hur mycket de 

tror spädbarnen förstår, är ändå dessa skillnader marginella, alla analytiker 

utgår från att spädbarnet förstår mycket av sin omgivning.  

Här-och-nu 

En återkommande aspekt av arbetet är att det sker här-och-nu. Det är det 

som kommer in i rummet och gestaltas i rummet som man kan arbeta med. 

Mödrarna ammar sina barn i analysrummet precis som hemma och om det 

då dyker upp något hinder för amningen kan man benämna det och tala om 

det i situationen. Föräldern byter blöja och leker och umgås med sitt barn i 

analysrummet på samma sätt som de skulle göra om de vore hemma. Den 

psykoanalytiska situationen, menar analytikerna, gör att något smärtsamt, det 

som man sökte behandling för, förr eller senare visar sig, eller gestaltas i 

rummet. Och då, när det gör det, kan man arbeta med det här-och-nu. 

B: Nej, jag bryr mig inte om historien, det gör jag inte med en vuxen heller, 
utan det är den här och nu-situationen. Alltså, det här med psykoanalys och 
barndomen, det är ju en sorts tankemodell. Men i själva arbetet så sker det ju 
här och nu. 
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Det blir psykoanalys när det problematiska flyttar in i rummet, säger en av 

analytikerna, och tillägger, att den psykoanalytiska ramen gör att något 

kommer igång. Att något iscensätts i rummet är ett villkor för att en psykoa-

nalytisk process ska kunna sätta igång och konstituerar den psykoanalytiska 

situationen. Man talar om att lidandet gestaltas i rummet, något som är ett 

typiskt psykoanalytiskt förhållningssätt. Att tala i termer av lidande indikerar 

den historiska psykoanalytiska kontexten man befinner sig i. Genom att ver-

balisera det som analytikern uppfattar att sker i rummet gestaltas lidandet. 

Ett exempel på att arbeta här och nu är exemplet på en mamma som var 

orolig för att en katastrof skulle inträffa när hon var med sitt barn, hon talade 

ofta om detta. Analytikern menade att de på något sätt måste få in det i 

rummet, det var först när mamman i analysrummet upplevde den skräcken 

som de kunde arbeta med den här-och-nu. Vid ett tillfälle sitter mamman i 

soffan och hennes barn kryper in under den.  

 

E1: Det var en vändpunkt, där det blev tydligt, barnet är barnet och mamma är 
mamma, hon ser gränsen, hon ser vad hon gör och kan börja ta tillbaks sitt 
eget och reflektera. Då satt mamman på soffan. Och barnet hade börjat få 
komma ner, för vi försöker ju följa barnet mer och mer, och flickan ville iväg 
och hon fick komma iväg. Och så börjar hon röra sig. Hon kryper sent, men 
har hittat ett sätt att rulla, så hon rullar ganska snabbt och behändigt, och så tar 
hon sig under soffan. På den tiden handlade det för mamma om rädslan för att 
stolar kan gå sönder om flickan kryper under. Men mamma stod ut med att 
sitta där och vara rädd [för den fantasin]. Här satt hon på soffan och var rädd 
att den skulle braka [sönder] över flickan. Flickan hade krupit in under soffan, 
och där fick hon vara. Då satt mamman och i den stunden så bar hon hela sin 
egen problematik, tog ansvar för den, höll i sig och var vuxen och hur än det 
var inne i henne så tog hon sitt eget ansvar för det, och så lät hon sin lilla 
flicka få expandera och röra sig fritt. Och röra sig så länge hon ville, och 
pröva nyfikenheten.  

 

För detta mor-barn par var en bearbetning av moderns oro nödvändig för att 

barnet skulle få utrymme att utvecklas, menar analytiker E. Detta är ett ex-

empel på när mammans oro för katastrof gestaltas i rummet. Det är en sak att 

tala om att man känner sig orolig i olika situationer utanför rummet, men när 

oron inträffar i själva rummet kan den tas om hand. Det handlar om en sorte-

ring mellan yttre och inre värld, där mamman förstår att hennes fantasier 

kring barnet och barnets verkliga situation är två olika saker. 

En annan aspekt av att arbeta här och nu är att man på så sätt kan hålla 

fast vid barnets intresse. Det har betydelse för barnet att man arbetar här och 

nu. Att arbeta här och nu hör till det psykoanalytiska sättet även i en vuxena-

nalys, men med spädbarn verkar det vara extra viktigt att arbeta med det som 

händer i rummet. En vuxen kan genom sin berättelse föra in något som hänt, 

och ta in olika perspektiv på det, medan ett spädbarn inte på samma sätt kan 

återge en händelse med ord. 
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Faktorer viktiga i psykoanalys 

I detta avsnitt beskrivs informanternas syn på psykoanalys, och vad de för-

medlar som kan sägas utgöra en psykoanalytisk kontext. I praktiken träffar 

föräldrarna (oftast enbart modern) tillsammans med barnet en psykoanalyti-

ker som intresserar sig för paret och aktivt sätter barnet i fokus. Vad innebär 

det att det är just en psykoanalytiker man går till? Vad innebär det psykoana-

lytiska förhållningssättet och hur tar det sig i uttryck?  

Det psykoanalytiska förhållningssättet är gemensamt för alla spädbarns-

analytiker, och kan jämföras med psykoanalytisk behandling i allmänhet, 

även om det faktum att psykoanalytikern har flera personer i rummet samti-

digt och att spädbarnets förutsättningar är speciella gör att de psykoanaly-

tiska ramarna påverkas. I det empiriska materialet har olika aspekter av ett 

psykoanalytiskt förhållningssätt framträtt på olika sätt, och innebär dels hur 

analytikern förhåller sig till patienten och till det som utspelar sig i rummet, 

men också andra saker har stor betydelse, som att man alltid träffas i samma 

rum, hur länge man ses per gång, hur ofta man ses o.s.v. Tanken är att pati-

enten skall uppleva en trygg situation där inte bara rummet och tiden är den-

samma, utan dessutom analytikern.  

Den yttre ramen 

Genom att arrangera den psykoanalytiska situationen på ett beständigt och 

fast sätt ska det psykoanalytiska arbetet kunna utföras. Detta tar sig i uttryck, 

förutom i de subjektiva aspekterna som beskrevs i föregående avsnitt, även i 

rumsliga och tidsliga aspekter. Tillsammans konstituerar tid, frekvens och 

rum en ram. Genom hålla sig till en psykoanalytisk ram skapar man en situ-

ation som hjälper patienten att få igång ett arbete som med psykoanalytisk 

terminologi kan beskrivas som en gestaltning av den inre världen med käns-

lor och tankar.  

Rum 

Enligt ett psykoanalytiskt sätt att se är det viktigt att sessionerna hålls i 

samma rum, och att rummet håller sig oförändrat. Detta skapar en trygghet 

för patienten och är en förutsättning för att ett psykoanalytiskt arbete ska 

kunna utföras.  

Analytikerna träffar barnen med förälder privat, på sina egna mottagning-

ar. Dessa mottagningar påminner mycket om varandra, det finns ofta ett 

väntrum med toalett. Rummens storlek varierar, de är mellan 6 och 20 m2. I 

rummen finns en säng, några stolar, ofta en bokhylla av något slag och 

kanske en låda/korg med lite leksaker som barnet får leka med. Analytikern 

tar alltid emot spädbarnet med förälder i samma rum. Om rekvisita finns 

med- som en liten stol, leksaker eller dylikt, är även detta lika varje gång. 

Det anses viktigt att den yttre ramen, dit rummet och leksakerna hör, alltid är 
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samma och inte förändras. Detta har att göra med beständighet och att saker 

finns kvar trots att patienten är ledsen och arg.  

Det finns olika uppfattningar om huruvida man ska ha leksaker eller inte. 

Vissa analytiker tvekar, eller ger uttryck för att de ångrade i efterhand att de 

plockat in leksaker. Vissa analytiker ställer sig skeptisk till om leksakerna 

verkligen behövs, de ser en risk med att spädbarnet blir för distraherat och 

börjar leka med saker istället för att t.ex. befinna sig i en kanske smärtfylld 

relation med mamman.  

Tid 

Det finns olika aspekter av tid. Hur lång timmen är, och hur många gånger 

man träffas. Liksom i psykoanalys med vuxna är tiden man träffas alltid lika 

lång, ca 45-50 minuter. Denna tidspassning är analytikerna noga med. Tiden 

ger en yttre ram som står för stabilitet och trygghet, något som hör till den 

psykoanalytiska ramen. Man vill åstadkomma att man träffas vid samma 

tider varje vecka, men detta är något som av praktiska skäl ibland kan vara 

svårt.  

En annan aspekt av tiden handlar om behandlingens längd. Man kommer 

inte från början överens om hur många gånger man ska träffas, det är något 

som växer fram under processens gång. Men spädbarnsanalyser är kortare än 

vuxenanalyser, vissa barn blir av med sina symtom efter bara ett par träffar, 

medan andra behöver betydligt längre tid på sig. Det verkar vara så att ju 

yngre barnen är desto snabbare går förändringen, men hur snabbt en föränd-

ring kommer till stånd påverkas av hela situationen och hur modern/familjen 

mår i övrigt.  

Frekvens 

Frekvensen, dvs. hur ofta spädbarn och förälder kommer har betydelse för 

spädbarnsanalys, det är alla spädbarnsanalytiker ense om. För att en späd-

barnsanalys skall kunna räknas som en utbildningsanalys, dvs. ett fall som 

analytikern får använda sig av i sin utbildning, krävs fyra gånger i veckan. 

Detta synsätt kan liknas vid en vuxenanalys, där man också betonar vikten 

av att gå fyra gånger i veckan för att kunna kalla det analys. Man är t.ex. 

noga med att utbildningsanalys måste vara fyra gånger i veckan (men detta 

krav har ändrats sedan dessa intervjuer gjordes). Önskemålet från analyti-

kerns sida är alltså att fyra gånger i veckan, men det är inte alltid möjligt att 

få till.  

D1: Formellt finns det ju det kravet att man ska gå fyra gånger i veckan, men 
det kan kännas som psykoanalys ändå./…/ Många kommer fyra gånger i 
veckan också, men det finns ju många praktiska frågor, barnet på dagis och 
föräldrarna arbetar. Det är en ekvation som bara inte går ihop. 
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I praktiken är det dock svårt att träffa spädbarnet och förälder så ofta som 

fyra till fem gånger i veckan. Man kan resonera kring hur viktig frekvensen 

är. Är det så att frekvensen och intensiteten är väsentlig för att en viss typ av 

processer skall komma igång? Det är tydligt att man kallar behandlingen 

spädbarnsanalys även då frekvensen inte uppfylls. En analytiker sade, att det 

kändes som psykoanalys ändå, fast det mamma-barnparet hen i detta sam-

manhang refererade till kom bara två gånger i veckan. Det är tydligt att det 

samtidigt existerar en tanke om att man kan arbeta psykoanalytiskt trots att 

man inte träffas så ofta som fyra gånger i veckan. 

En analytiker säger att det är viktigt att de träffas ofta särskilt i början av 

behandlingen, då tilliten skall byggas upp och analytikern skall lära känna 

mor-barn-paret. När grunden är lagd kanske frekvensen inte har lika stor 

betydelse, då handlar det mera om att upprätthålla processer som redan 

kommit igång.  

Ett psykoanalytiskt förhållningssätt 

På vilket sätt eftersträvar analytikern att vara med patienten och hur förhåller 

sig analytikern till patienten? Analytikern strävar efter att vara lyssnande och 

intresserad, att vara känslomässigt stabil, tillåtande och icke fördömande. 

Analytikerna värnar om att de interventioner som görs är psykoanalytiska 

(deskriptiva, tolkande, undersökande) medan föräldrarna ofta efterfrågar 

rådgivande interventioner, en typ av intervention en psykoanalytiker inte 

gärna gör, i detta fält uppstår en spänning som analytikerna funderar kring på 

olika sätt. En annan viktig aspekt av analytikerns sätt att vara är att man för-

håller sig till överföring och motöverföring genom att använda sig av sig 

själv som ett analytiskt instrument. Ytterligare en aspekt av analytikerns sätt 

att vara handlar om beröring. Analytikern undviker att röra vid patienten, 

och när patienten är ett spädbarn blir denna sida hos det psykoanalytiska 

förhållningssättet extra påtagligt. Alla dessa områden konstituerar analyti-

kerns sätt att vara på utgående från subjektiva villkor.  

Det analytiska instrumentet är ett redskap analytikern lär sig i den kontext 

som utbildningen, handledningen, seminarierna samt den egna analysen ut-

gör. Den egna analysen är viktig för den självkännedom som hjälper analyti-

kern avgöra t.ex. vilka impulser som härstammar från patienten. Det sätt att 

förhålla sig till överföring och motöverföring med hjälp av det analytiska 

instrumentet som man lär sig i utbildningen är grunden för ett psykoanaly-

tiskt förhållningssätt. Beskrivningarna av vad som händer inom dem när de 

försöker förstå vad som händer i barnet liknar varandra väldigt mycket och 

det är troligt att detta har att göra med det som en analytiker tar upp; att de 

har gått mycket utbildning, läst mycket och gått i handledning. Analytikerns 

instrument är också något Johan Norman skriver detaljerat om i sina texter. 
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Lyhörd och öppet utforskande 

Det psykoanalytiska sättet att vara innebär att analytikern är lyssnande och 

undersökande i förhållande till patienten. Att vara lyssnande och undersö-

kande innebär dels att vara intresserad av patienten och av det som dyker 

upp i rummet. Analytikern lyssnar på ett speciellt sätt, nämligen genom att 

vara lyhörd inåt och förhålla sig till sig själv och sina reaktioner. Detta spe-

ciella lyssnande bryter mot ett vardagligt lyssnande och mot en vanlig in-

strumentell livsvärldsinställning. 

Analytikern lyssnar inte bara på patienten, analytikern gör så på ett myck-

et speciellt sätt. Intresset för patienten skall alltså tolkas vidare än intresse i 

vardaglig mening. Modellen är en mors kärlek och intresse för sitt barn, sä-

ger en av analytikerna och hänvisar till Bion. Enligt detta sätt att se är det en 

sorts idealiserad variant av mor-barn relationen som står som modell för 

analytikerns djupa intresse för patienten. Analytikerns känslighet inför sin 

patients sinnesstämning kan liknas vid en mors känslighet inför sitt barns 

sinnesstämning. Analytikern vill förstå patienten så helt och fullt som bara är 

möjligt. Denna önskan att verkligen förstå leder till att analytikern inte ger 

sig utan envist återkommer - jag förstår inte riktigt ännu, hjälp mig att förstå, 

vad är det du vill säga? Analytikern ställer därför många frågor. 

Härbärgerande förmåga 

Att kunna härbärgera barnets lidande är en väsentlig del av processen. Ana-

lytikerns roll i detta blir komplicerad eftersom det är två personer som ska 

härbärgeras, dessutom skall modern stöttas i sin förmåga att härbärgera bar-

net. Det är ett krävande arbete och flera analytiker berättar om hur utmattade 

de kan känna sig efter en session. Härbärgerandet handlar om att hjälpa pati-

enten stå ut med lidandet det innebär att gestalta och konfrontera det som gör 

att man sökt behandling. Men härbärgerande handlar om mera än så, det 

innebär att gestalta, stå ut med, bearbeta och transformera det plågsamma till 

något hanterbart. Härbärgerandet handlar om en mental akt som ska överfö-

ras till patienten, tanken är att patienten skall lära sig att ta hand om sitt li-

dande själv. I spädbarnsanalysen blir det lite speciellt, eftersom modern inte 

bara ska kunna ta hand om sitt eget lidande, utan även barnets lidande.  

Analytikern känslomässigt stabil 

Analytikern eftersträvar att skapa en lugn trygg bas genom att inte variera i 

humöret utan försöka vara på ungefär samma sätt hela tiden med patienten.  

D1: Så att själva situationen, det är en ganska trygg situation som är oföränd-
rad och att man är väldigt mycket på samma sätt också så det är inte så att 
man är ena dagen arg och andra dagen (OH). Som det ändå kan vara med för-
äldrarna, att de är ju människor, som vi också är med egna barn, så att man 
kan växla i humöret och så. Men där är det en ganska trygg situation för båda. 
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Det känslomässigt stabila hos analytikern skall bidra till att skapa en trygg-

het för patienten, som måste våga lita på analytikern för att kunna nå fram 

till det som lett till att man sökt behandlingen. 

Tillåtande och icke-fördömande 

En psykoanalytisk hållning innebär också att vara tillåtande, inte fördö-

mande. Analytikern är känslig för barnets uttryck och intresserad av alla 

uttryck, även hatet, ilskan, rädslan. Det psykoanalytiska förhållningssättet 

bryter mot en spontan reaktion, att man inte vill ha med ilskan och hatet att 

göra och istället försöker göra sig av med ilskan genom att avleda. Detta kan 

ske genom att distrahera barnet eller se det positiva och skämta om det. Ana-

lytikern ger utrymme för ett annat förhållningssätt i analysrummet, men här 

uppstår en spänning eftersom föräldern är med i rummet och naturligtvis 

reagerar spontant på ett sätt som kan vara adekvat i den dagliga samvaron 

med barnet, men som bryter mot det speciella sätt att vara som man antar i 

en psykoanalytisk situation.  

I den psykoanalytiska situationen har man en tilltro till att det är bättre att 

ta fram det negativa än att försöka göra sig av med det, eftersom man inte 

kan göra sig av med det genom att inte låtsas om det, då byter det bara form. 

Istället skall man acceptera det man normalt inte vill veta av, t.ex. ilskan och 

hatet, ta fram det och bearbeta det. Det är viktigt att vara tillåtande för att 

föräldrarna och barnet skall kunna känna sig trygga. Men metoden att genom 

barnet kommentera det som sker är problematiskt på den här fronten, det 

finns analytiker som uttrycker oro att föräldrarna ska känna sig kränkta av 

det som analytikern sätter ord på. 

Analytikern verbaliserar det spädbarnet gör, och även om meningen inte 

är att vara fördömande kan föräldrarna uppfatta det som sägs på ett sådant 

sätt. Hur den vuxne uppfattar det som sker i rummet är något man i en vanlig 

vuxenanalys arbetar intensivt med, men i spädbarnsanalys är spädbarnet 

patient och om analytikern fokuserar för mycket på barnet finns en risk att 

föräldern tappas bort. Detta är ett komplicerat område och hänger ihop med 

diskussionen om vem som är patient i den spädbarnspsykoanalytiska relat-

ionen. 

Oberoende av vilka slutsatser man kan dra om vem som är patient är ana-

lytikern mån om att inte fördöma föräldern och dennes agerande. Detta kan 

illustreras med hur en analytiker uttrycker sig om en mamma som har varit 

mycket deprimerad och inte kunnat ta hand om sitt barn på det känslomäss-

iga planet:  

D1: Den mamman sa bara ”Nej, Nej, Nej”, hela tiden [till barnet], och ett väl-
digt klagande nej, otroligt jobbigt. Absolut förståeligt, hon hade klarat sig väl-
digt bra, väldigt svår bakgrund, så att det var ingenting fördömande i sig, 
men... 
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Analytikern beskriver hur den här mamman agerar, och väger snabbt in 

mammans bakgrund och att mamman har klarat sig bra utgående från sina 

förutsättningar och att meningen inte är att vara fördömande. En aspekt av 

att verbalisera barnets göranden kan vara att föräldern kan uppfatta det ana-

lytikern gör som kränkande och fördömande, även om analytikern inte me-

nar det så, och att det då kan behöva frigöras tid för att arbeta med denna 

överföring från föräldern (som är något annat än att fokusera på spädbarnet).  

Men en annan aspekt av detta kan vara en konkret svårighet i att inte vara 

fördömande, om analytikern kommer i kontakt med en förälder som behand-

lar sitt barn illa. Att se ett barn bli illa behandlat, verbalisera utgående från 

barnet och samtidigt förhålla sig tillåtande och icke fördömande kan vara 

komplicerat. När det bara finns en patient i rummet är det inte lika komplice-

rat att vara tillåtande och icke fördömande, men när patienten inte är en utan 

två – där den ena parten (föräldern) har total makt över den andra (spädbar-

net) och föräldern gör saker som kan vara direkt skadliga för spädbarnet, kan 

det vara svårt att vara tillåtande. Analytikerns sätt att hantera situationen är 

att tydliggöra vad som sker genom att verbalisera. Då finns en förhoppning 

att föräldern skall få syn på sitt beteende genom att det uttrycks tydligt – 

men risken finns att föräldern istället blir kränkt och väljer att avbryta be-

handlingen. Det är en balansgång för analytikern, som får lita på sin intuitiva 

känsla för var gränsen går.  

Tala, inte röra 

Analytikern eftersträvar att med ord följa vad spädbarnet gör. Analytikern 

talar till spädbarnet om vad spädbarnet just då gör. Å andra sidan är analyti-

kern noga med att inte själv i fysisk bemärkelse hålla i spädbarnet. Om situ-

ationen kräver tar de emot för att förhindra att barnet skadar sig, men i övrigt 

rör de inte barnen. Beröringsförbudet konstituerar den psykoanalytiska situ-

ationen. Analytikerna har olika förklaringsmodeller till betydelsen av att inte 

röra barnet. 

A) Fokusera på att tänka istället. Att inte röra hjälper till att sätta fokus på 

att istället tänka kring det som är problematiskt, dvs. att verbalisera och 

symbolisera det som sker i ord. Barnen förstår att man är intresserad av dem 

trots att man inte tar upp dem i knäet, säger B. Detta gör att analytikern um-

gås med barnet på ett speciellt sätt, det blir väldigt tydligt varför man kom-

mer till analytikern, kontakten skall ske via annan sorts kommunikation än 

den kroppsliga.  

I:/…/ det är någonting som gör att de inte fortsätter att bara leka? Eller ha ro-
ligt eller krypa omkring och vara intresserade, utan ni kommer in i det här 
som är jobbigt. Hur gör man det? Hur åstadkommer man det? Jag menar om 
jag träffar en mamma och hennes barn så blir det ju inte så. Men det är någon-
ting med situationen här? 
B1: Ja… Paus. Alltså här måste man ju ändå kanske skapa någonslags tanke-
modell kring det här, för det är inte riktigt uppenbart empiriskt så att säga vad 
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som sker. Men det som är annorlunda i den här situationen jämfört med när 
man träffar barn – fast nu kanske jag har blivit lite yrkesskadad. Men barn och 
barnbarn tar man ju upp i knät och det är inget vi gör här. Barn vill att jag ska 
ta upp dem i knät. Men det gör jag aldrig.  
I: Om de klättrar upp själva? 
B1: Nej, de får inte det. Jag säger att det får din pappa eller mamma göra. Jag 
är här för att tänka på det som är besvärligt. Men jag tror att de förstår, att 
alltså jag är ju intresserad av hur de känner sig och hur mamman har det med 
barnet. /…/ Förr eller senare kommer barnet att gestalta någonting som är 
bortträngt, något smärtsamt. Det dyker upp. 

 

Att inte ta barnet i knäet illustrerar tydligt en kvalitativ skillnad i relationen, 

där det blir påtagligt för barnet (som ofta vill lyftas upp). Analytikern marke-

rar att relationen inte handlar om kommunikation genom beröring, utan ge-

nom att tänka och tala.  

B) Fokus på barnets relation med mamma. En implikation av detta blir 

också att barnet, om det vill ha fysisk kontakt hänvisas till den förälder som 

finns närvarande. Att inte röra barnet kan även fylla en annan funktion, nå-

got en kvinnlig analytiker tar upp i samband med att vi diskuterar om hon 

tror att mödrarna kan känna svartsjuka gentemot henne i förhållande till bar-

net, svarar analytikern att man får hålla en distans för att mamma inte ska 

känna att man konkurrerar med henne. Mamman kan känna svartsjuka om 

analytikern får en väldigt nära relation till barnet.  

Men det är inte alltid enkelt. Det finns mödrar, deprimerade mödrar, som 

kan sitta och se sitt barn ramla och slå sig utan att gå fram och lyfta upp bar-

net och trösta det. Vid seminarier har jag hört analytiker tala om svårigheten 

med att inte i det läget gå upp och lyfta upp barnet och trösta det. Det kan 

vara en enorm ansträngning att låta bli (källa: seminarium den 9 januari 

2009). Istället stöttar man barnet genom sin emotionella närvaro och genom 

att verbalisera och kommentera det som sker, så att moderns drivkraft att ta 

hand om barnet väcks till liv. En analytiker konstaterar att man inte bara kan 

låta ett litet barn gråta i ett hörn. Det är något grundläggande i att vilja trösta 

ett litet barn som gråter, och det är detta grundläggande man vill väcka hos 

modern. 

Interventioner 

Fyra olika typer av interventioner utmärker sig i informanternas berättelser, 

men analytikern förhåller sig olika till de olika typerna av interventioner. 

Dessa interventioner är deskriptiva interventioner, tolkande interventioner, 

undersökande interventioner och rådgivande interventioner. Ofta börjar ana-

lytikern med den deskriptiva interventionen (den beskrivs närmare nedan) 

som innebär att analytikern beskriver vad barnet gör. Den tolkande intervent-

ionen präglas av att det som sker i rummet tolkas, vad barnet gör inte bara 

beskrivs utan tolkas dessutom som något. När analytikern inte vet hur något 
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skall tolkas inträder den undersökande interventionen som präglas av frågor. 

Men den fjärde interventionen, den rådgivande, är mest problematisk för 

informanterna eftersom det inte hör till det psykoanalytiska sättet att vara 

rådgivande, men föräldrar som söker för att de upplever att något är bekym-

mersamt med barnet vill ofta ha konkreta råd. Ofta går de olika typerna av 

interventioner in i varandra och sker parallellt. 

Deskriptiva interventioner 

En deskriptiv intervention innebär att analytikern beskriver ingående vad 

spädbarnet gör. Genom att vara beskrivande och nära följa barnet i dess rö-

relser hjälper analytikern barnet att gestalta objekt. Den yttre verkligheten 

blir tydligare genom att man sätter ord på den. Barnets beteende och vad 

barnet gör blir tydligare genom att det beskrivs ingående. Analytikern följer 

tätt intill vad barnet gör och beskriver barnets aktiviteter. Analytikern gestal-

tar en perceptuell akt. Men den deskriptiva interventionen är inte bara för 

barnets skull, den har flera innebörder. Analytikern verkar inte tala enbart till 

barnet, utan även till den närvarande föräldern. Dels visar den deskriptiva 

interventionen tydligt vad det är meningen att man ska göra under dessa 

sessioner: fokusera på barnet och barnets symtom. Dels signalerar det att 

barnet är och kan ses som en egen individ. Dels tydliggörs vad barnet gör 

genom att det verbaliseras, detta är även en hjälp för analytikern i arbetet. 

Men den deskriptiva interventionen verkar inte alltid vara renodlat deskrip-

tiv, även tolkande inslag förekommer. 

Tolkande interventioner 

Skillnaden mellan den deskriptiva och den tolkande är att analytikern i tolk-

ningsakten lägger in en mening med akten. Ett psykoanalytiskt förhållnings-

sätt innebär att man ser på människan/patienten som en meningsskapande 

individ. Analytikern ser det som att det finns en mening med det spädbarnet 

uttrycker och analytikern eftersträvar att verbalisera dessa uttryck och tolka 

dem (du är arg/ledsen/olycklig/glad/nöjd). Det finns en gräns där det de-

skriptiva går över från att vara deskriptivt till att vara tolkande i den stund 

analytikern går bakom den manifesta nivån och tillskriver barnet något utö-

ver det rent iakttagbara, som en känsla eller en avsikt. Analytikern ser det 

symboliska i patientens uttryck, verbaliserar och tolkar. Alla handlingar tol-

kas som något. En analytiker beskriver en liten pojke som klipper i ett pap-

per, och hur detta klippande tolkas av analytikern:  

D1: Och det var ju väldigt, väldigt mycket ilska hos den här pojken mot 
mamman. Han kunde ha en sax och han klippte i pappret i kanten och han rev 
och klippte och det var också, det kom efter det här agerandet, och det var på 
det sättet, lite symbolisk form, kunde uttrycka det här att hur förbannad han 
var, han klippte och klippte, så hemskt har det varit för honom och när 
mamma inte hade orkat och var ledsen själv och så arg han hade varit och så 
arg var han nu när han klippte och så här skulle det kännas för mamma. 
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Analytikern ser det som att alla handlingar symboliserar något, tolkningen 

handlar om att verbalisera det som gestaltas i rummet. Pojkens klippande 

tolkas som en gestaltning av ilska. Enligt analytikern finns en mening att 

finna, och den undersökande attityden handlar om att finna denna mening.  

Psykoanalytikern utgår från att det finns något som behöver gestaltas och 

bearbetas, och tolkningen handlar om att finna detta något, och vad som 

representerar detta i rummet. Pojken i exempel ovan hade ilska och sorg 

inom sig som enligt analytikern gestaltades i rummet genom klippandet.  

Undersökande interventioner 

Analytikerna berättar om svårigheten i att tolka vad spädbarnet gör i och 

med att spädbarnet inte kan berätta med ord hur det känns. Men analytikerna 

berättar att de frågar mycket, genom att verbalisera och fråga visar man på 

det sätt att lösa problem på som man i en psykoanalytisk inramning verkar 

eftersträva: att tänka och reflektera kring problem istället för att skrika, 

amma hela tiden, inte äta, inte sova eller vad nu bekymret kan vara. Analyti-

kerna vill hjälpa barnet att se det som plågar barnet, och samtidigt visa på ett 

alternativt sätt att förhålla sig till detta plågsamma. Den undersökande inter-

ventionen verkar inte vara till enbart för att analytikern skall få svar på en 

konkret fråga trots att analytikern ställer mycket frågor, utan också för att 

visa att man kan lösa bekymmer på fler än ett sätt. 

Rådgivande interventioner 

Föräldrar som söker hjälp med sina spädbarn vill ofta ha konkreta tips och 

råd för hur de ska lösa olika situationer. Enligt ett psykoanalytiskt förhåll-

ningssätt är man avhållsam med denna typ av intervention. Många av analy-

tikerna tolkar det psykoanalytiska förhållningssättet så att man ska undvika 

att ge råd. Men det gäller för analytikern att hantera detta utan att frustrera 

föräldern för mycket, vilket kan leda till att föräldern väljer att avbryta be-

handlingen. Detta är en psykoterapeutisk dimension som krockar med ett 

principiellt förhållningssätt, dvs. att inte ge råd och som kan leda till en kon-

fliktfylld situation.  

Ett exempel på detta är en analytiker som har bekymmer med att kunna 

påverka modern i en viss riktning utan att göra våld på den psykoanalytiska 

processen. Den här analytikern väljer att kommentera utifrån barnet, men är 

rädd att det inte riktigt räcker till. Här finns en kritisk inställning till att vara 

pedagogisk som härstammar från det psykoanalytiska förhållningssättet. 

Analytikern berättar om en mor och hennes dotter:  

D1: Jag har ett fall nu där det på något sätt blir tydligare för mig att den här 
mamman… på ett sätt jättefin mamma, men sen har hon något område där hon 
blir väldigt bestämd och sträng, och det är antingen ja eller nej. Det finns inget 
roligt, det blir väldigt fyrkantigt /…/ (analytikern beskriver fallet.) Jag tycker 
att det är jättesvårt, och jag har inte hittat någon lösning faktiskt, hur jag hur 
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jag skulle … jag kan kommentera detta via barnet som jag tycker jättesynd 
om. /…/Hon vill så gärna titta och nu får hon inte stå där. Vad tänker mamma 
då? Vad vill flickan att mamma ska göra? Jag kommenterar på olika sätt vad 
jag kan tänka mig att hon tänker. Då blir det någonslags konflikt för mig om 
jag försöker leda till att mamma ska ta hand om, men vill inte vara för tydlig 
med vad hon behöver göra. Men det finns inte inom mamman, automatiskt.  
I: Blir det en konflikt för dig då den här pedagogiska interventionen versus ett 
psykoanalytiskt förhållningssätt? 
D1: Absolut.  
I: Du tycker det är svårt? 
D1: Ja, det är svårt. Och sen är det svårt också för att… Jag tror att det skulle 
vara smärtsamt om den här pedagogiska [interventionen] skulle bli en väldig 
kränkning. 
I: Att berätta hur hon ska göra? 
D1: Ja, jag tror att det skulle vara väldigt svårt.  

 

Här hade det varit bra om jag följt upp vad ”väldig kränkning” innebar för 

analytikern, men det gjorde jag inte just då. Jag tyckte då att det lät som om 

analytikern uppfattade att moden kunde bli kränkt av att bli tillrättavisad. 

Om analytikern poängterar något i moderns agerande gentemot dottern och 

föreslår ett annat sätt att agera skulle det av denna moder kunna uppfattas 

som en kränkning. Analytikern återkommer till det pedagogiska förhåll-

ningssättet senare i intervjun och säger att ”Det pedagogiska förhållningssät-

tet är begränsat, giltigt bara just i det sammanhanget”. Att ge praktiska råd 

hindrar inte att modern i ett annat sammanhang agerar på samma stela sätt 

igen. Analytikern menar att de praktiska råden har en begränsad effekt.  

Kanske innebär detta att om man lyckas skapa en känsla hos modern för 

sitt barn kan de tillsammans hitta lösningar som kan fungera för dem i olika 

situationer. Det pedagogiska/rådgivande vs det psykoanalytiska kan bli kon-

fliktfyllt för analytikern som ger uttryck av att vilja gå in och vara rådgi-

vande samtidigt som detta upplevs strida mot det psykoanalytiska förhåll-

ningssättet. Det psykoanalytiska förhållningssättet handlar om att hjälpa 

modern att se hur hon agerar och att hennes agerande har en inverkan på 

barnet. Man berömmer inte modern och säger: Bra, nu var du duktig, nu 

uppmärksammade du ditt barn, utan man går via barnet och säger: Nu gråter 

du och är ledsen och mamma tröstar. Att uppmärksamma vad som sker utan 

att vara bedömande och normativ är en psykoanalytisk hållning (detta disku-

terades i samband med ett spädbarnsseminarium jag deltog i den 9 januari 

2009). 

Analytikerns instrument 

En aspekt av ett psykoanalytiskt förhållningssätt är hur analytikern förhåller 

sig till sin motöverföring, dvs. de egna tankar, känslor och associationer som 

uppkommer i kontakten med spädbarnet och föräldern. För det första är ana-
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jag skulle … jag kan kommentera detta via barnet som jag tycker jättesynd 
om. /…/Hon vill så gärna titta och nu får hon inte stå där. Vad tänker mamma 
då? Vad vill flickan att mamma ska göra? Jag kommenterar på olika sätt vad 
jag kan tänka mig att hon tänker. Då blir det någonslags konflikt för mig om 
jag försöker leda till att mamma ska ta hand om, men vill inte vara för tydlig 
med vad hon behöver göra. Men det finns inte inom mamman, automatiskt.  
I: Blir det en konflikt för dig då den här pedagogiska interventionen versus ett 
psykoanalytiskt förhållningssätt? 
D1: Absolut.  
I: Du tycker det är svårt? 
D1: Ja, det är svårt. Och sen är det svårt också för att… Jag tror att det skulle 
vara smärtsamt om den här pedagogiska [interventionen] skulle bli en väldig 
kränkning. 
I: Att berätta hur hon ska göra? 
D1: Ja, jag tror att det skulle vara väldigt svårt.  

 

Här hade det varit bra om jag följt upp vad ”väldig kränkning” innebar för 

analytikern, men det gjorde jag inte just då. Jag tyckte då att det lät som om 

analytikern uppfattade att moden kunde bli kränkt av att bli tillrättavisad. 

Om analytikern poängterar något i moderns agerande gentemot dottern och 

föreslår ett annat sätt att agera skulle det av denna moder kunna uppfattas 

som en kränkning. Analytikern återkommer till det pedagogiska förhåll-

ningssättet senare i intervjun och säger att ”Det pedagogiska förhållningssät-

tet är begränsat, giltigt bara just i det sammanhanget”. Att ge praktiska råd 

hindrar inte att modern i ett annat sammanhang agerar på samma stela sätt 

igen. Analytikern menar att de praktiska råden har en begränsad effekt.  

Kanske innebär detta att om man lyckas skapa en känsla hos modern för 

sitt barn kan de tillsammans hitta lösningar som kan fungera för dem i olika 

situationer. Det pedagogiska/rådgivande vs det psykoanalytiska kan bli kon-

fliktfyllt för analytikern som ger uttryck av att vilja gå in och vara rådgi-

vande samtidigt som detta upplevs strida mot det psykoanalytiska förhåll-

ningssättet. Det psykoanalytiska förhållningssättet handlar om att hjälpa 

modern att se hur hon agerar och att hennes agerande har en inverkan på 

barnet. Man berömmer inte modern och säger: Bra, nu var du duktig, nu 

uppmärksammade du ditt barn, utan man går via barnet och säger: Nu gråter 

du och är ledsen och mamma tröstar. Att uppmärksamma vad som sker utan 

att vara bedömande och normativ är en psykoanalytisk hållning (detta disku-

terades i samband med ett spädbarnsseminarium jag deltog i den 9 januari 

2009). 

Analytikerns instrument 

En aspekt av ett psykoanalytiskt förhållningssätt är hur analytikern förhåller 

sig till sin motöverföring, dvs. de egna tankar, känslor och associationer som 

uppkommer i kontakten med spädbarnet och föräldern. För det första är ana-
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lytikern uppmärksam på sina egna tankar och känslor i mötet, för det andra 

förhåller sig analytikern till dessa tankar och känslor på ett speciellt sätt. 

Beskrivningen av ”det analytiska instrumentet”, eller motöverföring är snar-

lika och detaljerade. 

Motöverföring och analytikerns instrument är dels något som spädbarns-

analysens grundare Johan Norman skrivit mycket om, och det är något alla 

har lång erfarenhet av att arbeta med. Samtliga spädbarnsanalytiker har gått 

psykoanalytikerutbildning, och samtliga har gedigen erfarenhet av att arbeta 

med vuxenanalysander. Många är dessutom barnanalytiker. För att lära sig 

arbeta med spädbarn har de gått en påbyggnadsutbildning, med fördjupade 

litteraturstudier, seminarier och handledning där fokus är på att arbeta med 

spädbarn och deras föräldrar. Samtliga spädbarnsanalytiker har alltså en 

likartad utbildning, där det analytiska instrumentet spelar en betydande roll. I 

beskrivningen av det analytiska instrumentet är samstämmigheten stor, att 

förhålla sig till sin egen motöverföring är en grundpelare i ett psykoanaly-

tiskt förhållningssätt, och inget som ifrågasätts.  

Alla analytiker har gått i egen analys, något som är viktigt för den själv-

kännedom som hjälper analytikern avgöra t.ex. vilka impulser som härstam-

mar från patienten och vad som härstammar från analytikern. 

C1: [Vi har] gått i så pass mycket skola, [läst] så mycket teori och [gått ige-
nom] så mycket egen analys och handledning, så att vi har ganska väl, aldrig 
helt och hållet, men ganska väl koll på vårt inre. Och vi har någonslags förhål-
lande till det där inre, jag tror Johan pratar om att han går in som… Det är ett 
särskilt verktyg han har, och när han sätter sig i stolen. Eller jag som sitter här 
då och mamman där, så går jag in i ett särskilt förhållningssätt till mitt eget 
inre, mina egna tankar, mitt eget fria associerandet, som man ju har hela tiden. 
Så jag håller ett jätteskarpt öga på det. Mitt inre. Samtidigt som jag förstås 
pratar och tar in den yttre världen och registrerar vad som dyker upp hos mig.  

 

Detta sätt att registrera impulserna från sitt eget inre och tillskriva dem en 

speciell betydelse i förhållande till patienten skiljer sig från ett vardagligt sätt 

att förhålla sig på i kontakten med andra och är en renodlad psykoanalytisk 

hållning. Det psykoanalytiska förhållningssättet innebär att analytikern inte 

bara intresserar sig för patientens reaktioner, de egna reaktionerna på patien-

ten blir därtill intressanta för analytikern eftersom de säger något om patien-

ten.  

B1: Jag gör mig lyhörd för mitt inre, min inre bildproduktion i känslor. 
Känslotankar i bildform eller hur man nu ska uttrycka det, som flyter upp 
inom mig. Vad håller den här ungen på med? Vad får jag för associationer 
kring den här ungen? Så pratar vi om det. 

 

Det analytiska instrumentet kan förklaras utifrån att en analytiker utgår från 

att kommunikation människor emellan sker på ett omedvetet plan, syftet med 

att vara vaksam på sina egna reaktioner är just att kunna få syn på den 
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lytikern uppmärksam på sina egna tankar och känslor i mötet, för det andra 

förhåller sig analytikern till dessa tankar och känslor på ett speciellt sätt. 

Beskrivningen av ”det analytiska instrumentet”, eller motöverföring är snar-

lika och detaljerade. 

Motöverföring och analytikerns instrument är dels något som spädbarns-

analysens grundare Johan Norman skrivit mycket om, och det är något alla 

har lång erfarenhet av att arbeta med. Samtliga spädbarnsanalytiker har gått 

psykoanalytikerutbildning, och samtliga har gedigen erfarenhet av att arbeta 

med vuxenanalysander. Många är dessutom barnanalytiker. För att lära sig 

arbeta med spädbarn har de gått en påbyggnadsutbildning, med fördjupade 

litteraturstudier, seminarier och handledning där fokus är på att arbeta med 

spädbarn och deras föräldrar. Samtliga spädbarnsanalytiker har alltså en 

likartad utbildning, där det analytiska instrumentet spelar en betydande roll. I 

beskrivningen av det analytiska instrumentet är samstämmigheten stor, att 

förhålla sig till sin egen motöverföring är en grundpelare i ett psykoanaly-

tiskt förhållningssätt, och inget som ifrågasätts.  

Alla analytiker har gått i egen analys, något som är viktigt för den själv-

kännedom som hjälper analytikern avgöra t.ex. vilka impulser som härstam-

mar från patienten och vad som härstammar från analytikern. 

C1: [Vi har] gått i så pass mycket skola, [läst] så mycket teori och [gått ige-
nom] så mycket egen analys och handledning, så att vi har ganska väl, aldrig 
helt och hållet, men ganska väl koll på vårt inre. Och vi har någonslags förhål-
lande till det där inre, jag tror Johan pratar om att han går in som… Det är ett 
särskilt verktyg han har, och när han sätter sig i stolen. Eller jag som sitter här 
då och mamman där, så går jag in i ett särskilt förhållningssätt till mitt eget 
inre, mina egna tankar, mitt eget fria associerandet, som man ju har hela tiden. 
Så jag håller ett jätteskarpt öga på det. Mitt inre. Samtidigt som jag förstås 
pratar och tar in den yttre världen och registrerar vad som dyker upp hos mig.  

 

Detta sätt att registrera impulserna från sitt eget inre och tillskriva dem en 

speciell betydelse i förhållande till patienten skiljer sig från ett vardagligt sätt 

att förhålla sig på i kontakten med andra och är en renodlad psykoanalytisk 

hållning. Det psykoanalytiska förhållningssättet innebär att analytikern inte 

bara intresserar sig för patientens reaktioner, de egna reaktionerna på patien-

ten blir därtill intressanta för analytikern eftersom de säger något om patien-

ten.  

B1: Jag gör mig lyhörd för mitt inre, min inre bildproduktion i känslor. 
Känslotankar i bildform eller hur man nu ska uttrycka det, som flyter upp 
inom mig. Vad håller den här ungen på med? Vad får jag för associationer 
kring den här ungen? Så pratar vi om det. 

 

Det analytiska instrumentet kan förklaras utifrån att en analytiker utgår från 

att kommunikation människor emellan sker på ett omedvetet plan, syftet med 

att vara vaksam på sina egna reaktioner är just att kunna få syn på den 
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omedvetna kommunikationen. Analytikern gör sig själv till instrument i sitt 

sätt att använda sig själv och sina impulser inifrån, sin ”motöverföring”. 

Motöverföring är ett samlingsnamn för allt det som väcks i analytikern i 

samröre med patienten. Detta inbegriper tankar, fantasier, känslor, associat-

ioner och impulser, allt det som analytikern kan registrera hos sig själv som 

härstammar från kontakten med patienten. 

Analytikern kan naturligtvis även känna saker som inte härstammar från 

patienten, då får analytikern sortera sina intryck och utifrån sin självkänne-

dom ta fasta på det som härstammar från patienten och i stunden bortse från 

det andra. Analytikerna beskriver hur det handlar om att vara öppen inför sitt 

eget inre liv. Man når barnet genom att lyssna till sig själv. Men det man 

säger högt är det som är viktigt för patienten.  

B1: Alltså det jag måste göra då, jag måste tänka på det som försiggår inom 
mig. Innan jag beskriver det. Men allteftersom man övar sig på det här så blir 
man ju snabbare på att tänka på det. Vilket gör att, ja, man kan helt enkelt 
tolka kvickare. Man upptäcker att det är någonting som är väsentligt så behö-
ver man inte hålla på och fundera så länge på det där. I tre dagar eller så, utan 
man kan ta det direkt, när det passerar förbi. Foop! Och komma med någon-
ting som kan vara intressant och viktigt för i det här fallet då mamman och 
barnet. 

 

Samtliga analytiker beskriver denna process på ett likartat sätt, någon använ-

der ord som ”fantasi” och ”man använder det som man känner inom sig”.  

A1: Också då de lekfulla sidorna, jag märker när jag jobbar med spädbarn, att 
jag har också väldigt roligt, jag pratar, det kommer till mig liknelser och meta-
forer som, jag kan känna mig väldigt fri- jag tycker det är jättekul helt enkelt. 

 

I citatet ovan beskriver analytikern en känsla av frihet och lekfullhet i arbetet 

med spädbarn. Kontakten med barnet väcker något i det omedvetna som man 

kan få kontakt med genom att fritt följa sina associationer.  

Följande citat är ett konkret exempel på hur det analytiska instrumentet 

kan fungera. Så här beskriver en analytiker sin upplevelse när ett moder-barn 

par kom in i rummet första gången: 

C1: Jag fick en sådan enorm känsla när de kom in i rummet, från första stund, 
mamman och den där lilla femmånaders. Av ett fullständigt tomt universum. 
Fullständigt tomt, kyla, tomhet, void på engelska, stort, tomt, med inget fäste 
i. 
I: Obehagligt. 
C1: Obehagligt. Det gör man ju inget med då, det behåller man ju bara som en 
erfarenhet, men sen har jag tänkt att det kanske både var den här lilla, lilla be-
bisens upplevelse i den här kuvösen med alla sprutor och allt när hon blev 
skild från mamman, hon hade då legat i det här omhändertagandet och hört 
rösten och hjärtljud, jag menar det är ett otroligt omhändertagande förmodlig-
en, och så ut och bli alldeles nyfödd och dessutom då blir flyttad från den här 
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omedvetna kommunikationen. Analytikern gör sig själv till instrument i sitt 

sätt att använda sig själv och sina impulser inifrån, sin ”motöverföring”. 

Motöverföring är ett samlingsnamn för allt det som väcks i analytikern i 

samröre med patienten. Detta inbegriper tankar, fantasier, känslor, associat-

ioner och impulser, allt det som analytikern kan registrera hos sig själv som 

härstammar från kontakten med patienten. 

Analytikern kan naturligtvis även känna saker som inte härstammar från 

patienten, då får analytikern sortera sina intryck och utifrån sin självkänne-

dom ta fasta på det som härstammar från patienten och i stunden bortse från 

det andra. Analytikerna beskriver hur det handlar om att vara öppen inför sitt 

eget inre liv. Man når barnet genom att lyssna till sig själv. Men det man 

säger högt är det som är viktigt för patienten.  

B1: Alltså det jag måste göra då, jag måste tänka på det som försiggår inom 
mig. Innan jag beskriver det. Men allteftersom man övar sig på det här så blir 
man ju snabbare på att tänka på det. Vilket gör att, ja, man kan helt enkelt 
tolka kvickare. Man upptäcker att det är någonting som är väsentligt så behö-
ver man inte hålla på och fundera så länge på det där. I tre dagar eller så, utan 
man kan ta det direkt, när det passerar förbi. Foop! Och komma med någon-
ting som kan vara intressant och viktigt för i det här fallet då mamman och 
barnet. 

 

Samtliga analytiker beskriver denna process på ett likartat sätt, någon använ-

der ord som ”fantasi” och ”man använder det som man känner inom sig”.  

A1: Också då de lekfulla sidorna, jag märker när jag jobbar med spädbarn, att 
jag har också väldigt roligt, jag pratar, det kommer till mig liknelser och meta-
forer som, jag kan känna mig väldigt fri- jag tycker det är jättekul helt enkelt. 

 

I citatet ovan beskriver analytikern en känsla av frihet och lekfullhet i arbetet 

med spädbarn. Kontakten med barnet väcker något i det omedvetna som man 

kan få kontakt med genom att fritt följa sina associationer.  

Följande citat är ett konkret exempel på hur det analytiska instrumentet 

kan fungera. Så här beskriver en analytiker sin upplevelse när ett moder-barn 

par kom in i rummet första gången: 

C1: Jag fick en sådan enorm känsla när de kom in i rummet, från första stund, 
mamman och den där lilla femmånaders. Av ett fullständigt tomt universum. 
Fullständigt tomt, kyla, tomhet, void på engelska, stort, tomt, med inget fäste 
i. 
I: Obehagligt. 
C1: Obehagligt. Det gör man ju inget med då, det behåller man ju bara som en 
erfarenhet, men sen har jag tänkt att det kanske både var den här lilla, lilla be-
bisens upplevelse i den här kuvösen med alla sprutor och allt när hon blev 
skild från mamman, hon hade då legat i det här omhändertagandet och hört 
rösten och hjärtljud, jag menar det är ett otroligt omhändertagande förmodlig-
en, och så ut och bli alldeles nyfödd och dessutom då blir flyttad från den här 
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rösten och allt det här som man ändå är bekant med. Och inte förstå att det var 
en sådan upplevelse på bebis nivå, någonslags tappa fotfästet, väldigt primitiv 
ångest. Och sen tänkte jag på mamman med sin fruktansvärda sorg /…/ hon 
hade dragit sig undan i sorgen. Då fick jag också en sådan där upplevelse då 
att det var kanske för henne som att hela världen var tom. Ja, det där är ju bara 
spekulationer, men det gav mig ändå en ledtråd tänkte jag som jag hade lite 
nytta av, hur de har det, det här paret, de hittar inte varandra. Mamman fick 
ingen hållfast punkt i barnet och barnet hade svårt att hålla sig i mamman. Ja, 
så att det var som att en sådan där bild jag minns, men det var en väldigt stark 
bildföreställning. Kan man säga. Mmm. Film.  

 

Analytikern beskriver här hur det fria associerandet i samband med det första 

mötet med förälder-barn-paret kunde ge viktiga ledtrådar i det fortsatta arbe-

tet. Det var i synnerhet under första mötet med mamma-barn-paret som ana-

lytikern upplevde en så stark bild, senare mindes analytikern denna bild och 

kunde koppla ihop det initiala sinnesintrycket med berättelsen som så små-

ningom tog form. Analytikern sade ingenting till föräldern och spädbarnet 

till en början, utan registrerade intrycket för sig själv. Det fria associerandet 

innebär alltså inte att analytikern säger högt allting som erfars, däremot tar 

de fasta på sinnesintrycken för att kunna använda sig av det som en hjälp 

inför fortsatta tolkningar. 

C1: Men metoden är väl precis som i vuxenanalys, alltså metoden är att man 
försöker försätta sig själv i något sådant här drömmande tillstånd så att man 
försöker hitta ord i sin motöverföring att beskriva vad man tror att barnet kän-
ner. 

 

Det finns en säkerhet i sättet att beskriva det analytiska instrumentet, som 

bottnar i att analytikerna har mycket erfarenhet kring att arbeta på detta sätt 

med vuxna patienter. De flesta analytikerna beskriver arbetet som att det inte 

vore så svårt att lära sig arbeta på ett dylikt sätt med ett spädbarn. Men en 

kommentar vittnar om att det inte är helt självklart att man kan arbeta lika-

dant med ett spädbarn som med en vuxen.  

H1: Det är svårt att hamna i överförings- och motöverföringsfältet med barnet. 
Det är ju då man verkligen, det här reveritänkandet verkligen kan komma 
igång, men annars så blir det ju mer att ens kommentarer kring vad som hän-
der utgår med ifrån vad man teoretiskt vet kopplat till någonslags sunt förnuft 
och en empatisk känsla kring vad som händer, men det är något annat än att 
man befinner sig i det här överförings- och motöverföringsfältet och det är 
himla svårt... med mamman hamnar man ju i det på ett annat sätt. Det är så 
påtagligt det som händer, det är så fysiskt hur barnet uttrycker sig så att jag 
tycker inte att det blir riktigt så. Jag vet inte om det är en brist hos mig att jag 
inte riktigt kan öppna upp mig tillräckligt mycket för det men jag vet faktiskt 
inte.  /…/ det kanske är bara det att det känns på ett annat sätt, att man inte 
känner igen det från hur det är att ha vuxna, det kanske är det som gör att jag 
inte tycker att jag riktigt är i det. Men man är ju iallafall i så fall på ett annat 
sätt. Det är klart att på något sätt är man ju där väldigt mycket i… annars 
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rösten och allt det här som man ändå är bekant med. Och inte förstå att det var 
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ångest. Och sen tänkte jag på mamman med sin fruktansvärda sorg /…/ hon 
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att det var kanske för henne som att hela världen var tom. Ja, det där är ju bara 
spekulationer, men det gav mig ändå en ledtråd tänkte jag som jag hade lite 
nytta av, hur de har det, det här paret, de hittar inte varandra. Mamman fick 
ingen hållfast punkt i barnet och barnet hade svårt att hålla sig i mamman. Ja, 
så att det var som att en sådan där bild jag minns, men det var en väldigt stark 
bildföreställning. Kan man säga. Mmm. Film.  

 

Analytikern beskriver här hur det fria associerandet i samband med det första 

mötet med förälder-barn-paret kunde ge viktiga ledtrådar i det fortsatta arbe-
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Det är ju då man verkligen, det här reveritänkandet verkligen kan komma 
igång, men annars så blir det ju mer att ens kommentarer kring vad som hän-
der utgår med ifrån vad man teoretiskt vet kopplat till någonslags sunt förnuft 
och en empatisk känsla kring vad som händer, men det är något annat än att 
man befinner sig i det här överförings- och motöverföringsfältet och det är 
himla svårt... med mamman hamnar man ju i det på ett annat sätt. Det är så 
påtagligt det som händer, det är så fysiskt hur barnet uttrycker sig så att jag 
tycker inte att det blir riktigt så. Jag vet inte om det är en brist hos mig att jag 
inte riktigt kan öppna upp mig tillräckligt mycket för det men jag vet faktiskt 
inte.  /…/ det kanske är bara det att det känns på ett annat sätt, att man inte 
känner igen det från hur det är att ha vuxna, det kanske är det som gör att jag 
inte tycker att jag riktigt är i det. Men man är ju iallafall i så fall på ett annat 
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skulle man ju inte kunna ha någon empati med vad som händer, i stunden, 
men... Det kanske hänger ihop med att ett barn ändå upplever världen på ett 
annat sätt, ett litet spädbarn upplever världen på ett helt annat sätt än vad man 
gör som vuxen. 

 

Reveritänkandet som analytikern hänvisar till i citatet ovan motsvarar det 

drömmande tillstånd som beskrevs i citatet innan. Johan Norman har utifrån 

Bion skrivit mycket om reveri (ordet härstammar från franskans rêve som 

betyder drömma). Analytikern i citatet ovan beskriver varför det inte är lika 

lätt att hamna i motöverföringsfältet med barnet som i en vuxenanalys. Det 

här är ett exempel på en analytiker som fortfarande kämpar med att integrera 

teori och praktik. Denna analytiker har vid intervjutillfället inte haft så 

många spädbarnsfall, och känner sig ganska oerfaren. Men samtidigt kan det 

vara i just dessa nybörjarlägen som något väsensskilt i den nya uppgiften 

tydliggörs. Det är något annat för analytikern, att använda sig av sitt analy-

tiska instrument i spädbarnspsykoanalys, jämfört med i vuxenanalys.  

Sammantaget kan man säga att beskrivningarna av hur man arbetar med 

spädbarnet påminner starkt om varandra, det blir också tydligt att detta är 

något de pratat mycket om tillsammans under de gemensamma seminarierna, 

detta är också något Johan Norman beskrivit tydligt i sina texter. Analytiker-

na berättar inte om så mycket problem med just detta, det är bara en analyti-

ker som berättar att de är svårt att hamna i motöverföringsfältet med barnet. 

Det är lättare med mamman, säger denna analytiker. Och det är också just 

detta, hur man ska fokusera för att kunna hamna i motöverföringsfältet, som 

verkar kunna bli problematiskt. Det handlar om hur man gör för att använda 

sig av det analytiska instrumentet när man har två personer i rummet. Vissa 

analytiker beskriver detta som besvärligt, andra inte. Här kommer vi in på en 

metodfråga som handlar om hur man ska fokusera i rummet, en aspekt av 

arbetet som vidareutvecklas i ett senare kapitel.  

Vändpunkter 

Vändpunkten innebär att mor och barn tillsammans lyckats göra något på ett 

nytt sätt. Flera analytiker beskriver vikten av känslostormar för att en vänd-

punkt ska kunna ske, men inte alla. Processen att en känslostorm väckts hos 

barnet och modern klarar av att härbärgera barnets lidande och ta hand om 

barnet beskrivs på olika sätt av flera analytiker. Denna process kan leda fram 

till en vändpunkt. 

Analytikern i citatet nedan beskriver ett fall där en mamma som nu mår 

bättre efter att ha varit djupt deprimerad, nu vill få trösta sin son, som till en 

början avvisar henne.  
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D1: Han var cirka ett och ett halvt år. Varje gång som han blev ledsen ville 
han bara vara själv. Och han puttade bort mamman, och mamman kom och 
hon försökte verkligen och kämpade. Det är basmodellen, han blir alldeles 
ifrån sig och ligger bakom den här stolen och bara gråter och gråter. Mamman 
är inte lika deprimerad längre och orkar ta tag i barnet och håller i honom. Sen 
ålar han sig på golvet och ligger där men hon finns där. Jag kommenterar det 
här hela tiden och han slår huvudet mot golvet och småningom när mamman 
finns där och pratar och försöker hålla i honom, blir hans sparkande lite lättare 
och lättare och han gör inte så illa sig längre. /…/ Man kan inte bara låta ett li-
tet barn gråta i ett hörn. När mamma tar tag i barnet så blir det [först] ännu 
värre och han spårar ur helt och hållet och gråter i förtvivlan. Mamma får [se-
dan] ta hand om honom och han behöver henne. Och då ger det mamman väl-
digt mycket att hon kan vara till hjälp och att de har den kontakten. Och det 
blir en väldigt stark, väldigt, väldigt stark upplevelse sen. Och det är, kanske 
man kan säga, någon slags vändpunkt för dem.  

 

Beskrivningen av mamman som till slut kan trösta sin son är ett exempel på 

vad som kan inträffar precis innan en vändpunkt. Att modern vill trösta sitt 

barn är det första steget, när hon sedan försöker och sonen avvärjer henne 

finns analytikern där och hjälper modern att hålla och härbärgera barnet. I 

detta fall kom vändpunkten när mamman lyckats trösta sin son. I fortsätt-

ningen går arbetet mycket ut på att hitta tillbaka till den nya kontakten. 

En annan analytiker beskriver ingående ett fall där en mamma söker med 

sitt barn för att hon upplever distans dem emellan. Amningen har avbrutits i 

förtid och under arbetets gång lyckas de återuppta amningen. Amningstill-

fället blir sedan en stund där mor och barn möts i en djup kontakt, och de 

lyckas hitta tillbaka till varandra i amningssituationen gång på gång. Att hitta 

en form för kontakten och för hur mor och barn skall lyckas hitta tillbaka till 

varandra även utanför analysrummet kan vara ett resultat av efterarbete efter 

att en vändpunkt inträffat. När en vändpunkt inträffat, efterarbetet är klart 

och det känns som att det man sökt hjälp för har behandlats avslutas arbetet. 

Ibland kan det övergå i annan form, som att barnet fortsätter komma ensam 

utan förälder, då övergår spädbarnsanalysen i barnanalys, eller att mamman 

fortsätter i egen analys.  

Avslut 

När analytiker och förälder anser att barnet är redo avslutas analysen. Detta 

är speciellt, eftersom spädbarnet inte kan vara med och bestämma om avslut. 

Det handlar om en känsla hos förälder och analytiker att man lyckats bear-

beta något och komma vidare, kanske nya mönster uppstått. Modern och 

barnet som kunde hitta tillbaka till amningen, och där finna en fristad är ett 

exempel på ett mamma-barn par som är redo för avslut. Om det kändes be-

svärligt visste både analytikern och modern att i amningen kunde paret 
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mamma-barn ändå finna lugn. I avslutet handlar det mycket om föräldern 

och om föräldern känner sig redo att avsluta behandlingen.  

Behandlingen kan också avslutas om ingen givande process verkar 

komma till stånd. Jag har fått ta del av fall där behandlingen avslutas ganska 

snart utan att analytikern uppfattar det som att föräldern kunnat ta till sig 

något. Men i dessa fall upplever ändå analytikern sig ha lyckats få god kon-

takt med barnet. Vikten av att skapa en god kontakt med föräldern visar sig i 

de avslut där analytikern upplever att det finns fog för behandling, men för-

äldern inte vill gå in i en sådan process. Det finns också fall när analytikern 

inte får grepp om varför föräldern och barnet kommit till behandling, och 

inte hittar en ingång. Dessa behandlingar avslutas innan de ens, enligt analy-

tikern, kommit igång. 

En behandling kan också avslutas när föräldern upplever sig redo för av-

slut trots att analytikern inte anser att man arbetat färdigt. Hur spädbarnet 

upplever separationen har jag ingen information om alls. Man förbereder 

spädbarnet på separation genom att tala om den, att den kommer att inträffa, 

men man kan inte bearbeta separationen med ett spädbarn på samma sätt 

som man kan i en vuxenanalys. I en vuxenanalys är avslutet och separation-

en en stor sak, eftersom man kan tala om det och förbereda sig inför det. 

Men hur förbereder man ett barn på ett avslut? Analytikerna talar inte myck-

et om avslutet och dess betydelse för spädbarnet, utan verkar överlämna till 

modern att ta hand om barnets (och sin egen) eventuella separationsångest.  

Synen på spädbarnet 

Det lilla barnet har enligt alla mina informanter, ett inre liv. Det som händer 

i spädbarnet denna allra första period i livet anses mycket viktigt för indivi-

dens fortsatta utveckling. Även om det finns variationer i föreställningen om 

hur mycket barnet kan förstå är alla ense om att barnet förstår mycket av vad 

som sker i dess omgivning. Detta uttrycker de genom att beskriva barnets 

tydliga intresse för vad som sker i rummet 

 Man anser att spädbarn förstår mycket, men hur mycket barnen förstår av 

den lexikala innebörden ökar med åldern. Jag frågar en av analytikerna hur 

mycket barnen förstår: 

F1: Olika med olika ålder, jag tror ju inte att allt som de här... har du läst Elia-
cheffs bok, jag tror ju inte att de förstår ord när de är nyfödda, det tror jag inte, 
inte när de är två månader heller så mycket, men vid sex, sju månader så för-
står man ju en del ord, det kommer ju gradvis. Och ordförståelsen är ju myck-
et tidigare än förmågan att säga orden. På BVC testar de vid tio månader om 
de förstår tio ord.  
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Analytikern hänvisar här till en fransk psykoanalytiker, Caroline Eliacheff, 

som antog att barnen förstod ordens innebörd som nyfödda. Även en annan 

analytiker är inne på att barnen inte förstår ordens lexikala innebörd så tidigt:  

C1: Att det faktiskt är, trots att barnet inte kan förstå den lexikala meningen i 
orden, det kan man ju inte tro ändå, det beror på hur gamla de är naturligtvis, 
men att det ändå har en sådan betydelse att man som vuxen pratar till barnet 
och försöker ge ord på det som Johan kallar det primärt bortträngda som ändå 
har varit så traumatiskt fast man är så liten, så att man har splittrat undan eller 
trängt bort det, och att det ligger där och oroar. Och stör och ger barnet sym-
tom och att det behöver länkas in igen i livet i relationen med mamman. 
 

Man talar alltså inte med barnet för att man tror att barnet förstår allt som 

sägs, man talar med barnet för att barnet på detta sätt upplever kontakt. Ana-

lytikern i exemplet ovan menar att det har betydelse för barnet att man pratar 

med det om sådant som är svårt. Att barnen är intresserade och hänger med 

vittnar samtliga analytiker om. Citatet belyser denna ståndpunkt: 

G1: Det märkliga är att nästan hur små de än är så förstår de, de hänger med 
på det på något sätt, de är väldigt alerta och väldigt uppmärksamma och väl-
digt intresserade tycker jag, de här små./…/Det där tror jag barnet känner att 
här finns det en till som lyssnar intensivt, och det är därför jag tror det är så 
viktigt att ha uppmärksamheten hos barnet för att det ska fatta att här är någon 
som lyssnar på mig hela tiden och som försöker, som hänger med och följer 
mig./…/ Igår finns inte för spädbarn, de vet inte vad det är för någonting, 
imorgon vet de inte heller vad det är för någonting, utan de kan bara vara pre-
cis här och nu. Det är också en oerhörd träning för en själv, och känna det att 
man verkligen måste vara hundra procent närvarande. Man måste bara tappa 
allt annat. 

 

Barnets upplevelser fångas upp i nuet, det är detta som gör att det är så vik-

tigt för analytikerna att arbeta här och nu, en annan aspekt som flera av dem 

poängterar.  

Det är självklart för alla analytiker att barnet har en upplevelse av sin om-

värld, att barnet har en intention med sina uttryck. Ett syfte med att tala så 

mycket med barnet är att kunna sätta sig in i barnets upplevelser. I den inten-

siva kontakten som uppstår med barnet får analytikern en känsla av att bar-

net förstår mer och mer:  

C1: Jag pratar väldigt mycket med barnet för att försöka förstå vad det är som 
gör att barnet är olyckligt på det eller det sättet. /…/ Ja, man lär känna det här 
barnet mer och mer, i och med att man följer så nära, nära inpå hur barnet 
hanterar rummet och mamman och mig. Så… det blir både ett intensivt utbyte 
med barnet direkt, men också… Ja, hur ska man säga… Ja, alltså man får ju 
den känslan att, att när man då talar till barnet så förstår det mer och mer. /…/ 
Och det tycker jag att jag har märkt, i alla fall bland mina barn, att när man 
pratar på det här speciella sättet och säger att ja… ja, försöker förstå helt en-
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kelt, så blir de fruktansvärt intresserade. Så intresserade. Dom märker att man 
pratar deras språk.  

 

I synen på spädbarnet är analytikerna väldigt lika, de utgår från att spädbar-

net har ett flexibelt psyke, att spädbarnets reaktioner betyder något och att 

spädbarnet känner att analytikern vill ha kontakt. Ingen av analytikerna gav i 

intervjun med mig intrycket att ett nyfött spädbarn förstår den lexikala inne-

börden i allt som sägs. 

 Det som förvirrar något i beskrivningen av spädbarnsanalys är att det 

ibland är ganska stora barn som beskrivs. Barn som kan tala, klippa, gå i 

mammas skor, är de spädbarn? Man tänjer lite på gränserna för vad som kan 

räknas som ett spädbarn, det verkar som att om mamma och barnet kommer 

tillsammans kallas det spädbarnsanalys, även om barnet är lite äldre. Fokus i 

alla intervjuer har varit spädbarnsanalys, detta har varit väldigt tydligt, och 

inom ramen för spädbarnsanalys är det tydligt att vissa äldre barn fått vara 

med. Men det kan också vara så, att de var mindre när behandlingen inleddes 

och under behandlingens gång hunnit bli äldre. 
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Resultatkapitel 4: En gemensam arena 

Detta kapitel handlar om hur analytikerna beskriver det gemensamma arbe-

tet. Jag studerar en psykoanalytisk verksamhet som utvecklar en metod att 

behandla spädbarn och deras mödrar ur ett pedagogiskt perspektiv i syfte att 

söka villkor för lärprocesser. En av mina utgångspunkter är att intersubjekti-

vitet kan ses som en förutsättning för lärande, i och med detta blir sökandet 

efter mötesplatser relevant. I detta kapitel avser jag att närmare se på frågan 

vad som kännetecknar det gemensamma seminariearbetet på en gemensam 

arena. I vilket sammanhang träffas analytikerna och får möjlighet att tala om 

sina kliniska erfarenheter, och hur går det till? 

Jag har intervjuat analytiker i två omgångar (två av analytikerna har jag 

intervjuat en gång, två analytiker fler än två gånger, de övriga har jag inter-

vjuat två gånger).  

Det finns, som vi kunde se i det första resultatkapitlet, en tydlig organisa-

torisk struktur som spädbarnsanalysgruppen måste hålla sig till, genom att 

t.ex. ha utbildningsanalytiker som seminarieledare. SA-seminarierna ordnas 

regelbundet ett par gånger i månaden (hur ofta varierar något under åren) 

och är ca fyra timmar långa per gång. Seminariernas upplägg är, som tidi-

gare framgått, sådant att analytikerna halva tiden diskuterar en teoretisk text 

de läst på förhand som kan behandla någon psykoanalytisk aspekt av att 

arbeta med spädbarn. I denna diskussion kopplar analytikerna till erfarenhet-

er från den egna kliniken. Den andra halvan av tiden ägnas åt handledning av 

fall. I en seminariebeskrivning från 2009 står följande gällande vem som får 

delta:  

Förutom psykoanalytisk erfarenhet är det bra med någon barnerfarenhet, men 
barnanalytisk utbildning är inte ett krav. För det direkta psykoanalytiska arbe-
tet gäller kandidatavtalet för medlemmar och kandidater i Svenska Psykoana-
lytiska Föreningen. (Yassa 2009, s 3)  

 

Detta innebär att de som kan delta i seminariet som deltagare där inte behö-

ver ha tidigare erfarenhet av att arbeta med spädbarn, eller barn. Däremot 

skall man ha psykoanalytisk erfarenhet5. I seminariet deltar både personer 

                                                      
5. Jag, som varken är kandidat eller medlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen, fick an-

söka hos styrelsen om att delta, men min medverkan var begränsad. Jag fick inte vara med vid 

de tillfällen då en analytiker presenterade sitt kliniska material, utom vid särskilda situationer 

då analytikern bedömde att jag kunde vara med. 
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som är under utbildning, och personer som redan är spädbarnsanalytiker, 

men för att stå med på spädbarnsmottagningens hemsida krävs att man är 

examinerad. 

Aspekter på ledarskap och handledarskap 

Seminarierna har dels till funktion att fungera som bas för utbildning. De 

som följer seminarierna ska kunna examineras till spädbarnsanalytiker när de 

uppfyllt de krav som ställs, dels har seminarierna som funktion att fungera 

som en arena där de analytiker som arbetar med spädbarnsfall kan träffas 

och reflektera över sina fall. Största delen av de analytiker jag intervjuat är 

utexaminerade spädbarnsanalytiker. Efter fullgången utbildning fortsätter de 

i gruppen för att den fyller en funktion för dem. Det är betydelsen av semi-

narierna utöver att de är en del av en utbildningsverksamhet som står i fokus 

här, däremot har statusen av att vara utbildningsseminarier en viktig bety-

delse för seminarieverksamheten i och med att detta ställer krav på vem som 

leder seminarierna. Den som leder seminarierna har en annan uppgift än den 

som handleder. 

Utbildningsanalytikerns uppgift 

Den som leder seminarierna ska uppfylla tre kriterier: vara en medlem i 

gruppen, vara examinerad som spädbarnsanalytiker samt vara utbildningsa-

nalytiker. En utbildningsanalytiker är en person som blivit godkänd av insti-

tutet, med erfarenhet från ca 7000 analystimmar. Att den som håller i semi-

narierna ska vara utbildningsanalytiker kan sägas vara ett led i upprätthål-

landet av en professionell verksamhet.  

För att garantera att det psykoanalytiska förhållningssättet inte tunnas ut 

har man ett system som gör att bara en person som är utbildningsanalytiker 

får mandat av BK att leda seminariet. En utbildningsanalytiker är godkänd 

av företrädare både för utbildningsinstitutet och Svenska psykoanalytiska 

föreningen.  

J2: För att bli utbildningsanalytiker, som bestämmelserna nu är måste man ha 
haft ca 7000, visst antal i alla fall, analystimmar. Man måste ha varit ordinari-
emedlem i 7 år. Och under tiden måste man ha haft ett visst antal psykoana-
lystimmar med minst 4 gånger i veckan. När man har den här erfarenheten 
kan man söka. Sen är det institutstyrelsen som utser några 5-6 personer, ut-
bildningsanalytiker, som ska examinera. /…/ Det finns lite idéer omkring hur 
mycket man ska godkänna barnanalyser och så vidare. Jag tror nu att det finns 
bestämmelser att barnanalystimmen inte skall vara mer än ett visst antal tim-
mar, de hade någon idé om att några haft det lite för mycket. Det är en dis-
kussion. Hur som helst, du måste ha ett antal timmar barnanalyser, men vux-
enanalyser framför allt. Sedan är det kommissionen där /…/ tre personer är 
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valda av institutet och tre personer är valda av föreningens styrelse. Det är en 
demokratisk process och principiellt så att från båda håll måste det finnas per-
soner som man har förtroende för. Och det är process som tar tid, för att få 
fram sex personer som har tid, som kan, som inte är jäviga och så vidare, det 
dröjer några månader minst för att komma fram till när du kan ha de här mö-
tena som sen är en eller ibland två, sen träffas man och så kommer man och 
ska skriva om två till tre timmar ur en pågående analys. Du presenterar ditt 
material och de diskuterar och tänker och sen bestämmer de om du får bli 
godkänd eller inte.  
I: Handlar det om hur man arbetar eller hur psykoanalytisk man är, eller vad 
är det som bedöms? 
J2: Det är klart att det är därför man vill ha en heterogen grupp, för hur är det 
att arbeta psykoanalytiskt, man ska bedöma om man tycker att man är kliniskt 
kapabel. Det är två aspekter av att bli utbildningsanalytiker, det ena är att man 
har en erkänt tillräckligt stor klinisk erfarenhet, och klinisk kapacitet, den 
andra är också att du har en (OH) förmåga att kunna förmedla den här kapa-
citeten. Det är en annan historia hur man blir handledare. Att vara utbild-
ningsanalytiker innebär att man ska kunna förmedla psykoanalytisk kunskap.  

 

Att bli utbildningsanalytiker innebär att man går igenom en prövning i vilken 

flera utbildningsanalytiker deltar i att bedöma om den sökande är lämplig att 

bli utbildningsanalytiker eller ej. Det är inte en självklarhet att man blir god-

känd. Den som blir utbildningsanalytiker har en stor erfarenhet av psykoana-

lys med vuxna och barn, men för att bli utbildningsanalytiker krävs inte att 

man har erfarenhet av att ha arbetat med spädbarn. Det är därför inte helt 

självklart att en utbildningsanalytiker även är den som i seminariegruppen 

har mest erfarenhet av just spädbarnsanalyser, därför har det förekommit att 

vissa personer med erfarenhet från spädbarnsanalys fått dispens från institu-

tet att vara seminarieledare tillsammans med en utbildningsanalytiker. Detta 

har inneburit att det stundtals har varit två personer som lett seminarierna 

och tagit hand om det administrativa arbetet kring att hålla i seminarierna 

(hålla rätt på vilka som deltar, schema, litteratur, information per mail, etc.).  

 Det finns en konflikt inbyggd i att någon annan än den egna gruppen sät-

ter krav på vem som ska bli seminariets ledare, det har hänt att den som blir 

seminarieledare för gruppen inte blivit tillfrågad av gruppen att leda semi-

nariet, utan av BK, dvs. barnanalyskommittén. Denna konflikt verkar finnas 

både i gruppen spädbarnsanalytiker och i föreningen. Men trots denna in-

byggda konflikt verkar gruppen ha hittat en lösning med ett roterande semi-

narieledarskap, där personer som inte är utbildningsanalytiker söker – och 

får (enligt de uppgifter jag fått ta del av) – dispens. 

Handledarens uppgift 

Handledare och seminarieledare behöver inte vara samma person, även om 

det i praktiken var så under Johan Normans tid. Handledarskapet kring de 

fall som presenteras utanför utbildningen, har med tiden blivit alltmer kol-
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lektivt. Handledningens funktion varierar med tiden. Under fas 1, då Johan 

Norman ledde gruppen, var handledarens roll tydligt uttalad och det var tyd-

ligt vem som var handledare.  

I: Var det Johan Norman som höll i handledningen? 
A2: Ja. Det var uppbyggt så att seminarierna var varannan fredag och så var 
det teori ena halvan, och andra var att man då spelade upp tonband. Så lyss-
nade man, berättade lite, han gav synpunkter, gruppen kom in och gav kom-
mentarer.  
I: Men han var huvudhandledare. Föll resten av gruppen in med viss handled-
ning, eller? 
A2: Ja, det där var känsligt, för han var noga med att de andra inte skulle 
handleda. För det kan vara svårt i en grupp om de andra börjar säga: varför sa 
du inte si eller varför sa du inte så.  
I: Vad är då handledning, till skillnad från att komma med kommentarer? Om 
man särskiljer det från handledning? Hur skulle du dra gränsen mellan hand-
ledning och allmänt seminariedeltagande? 
A2: Handledning innehåller ett moment av pedagogik också, ”jag vill göra dig 
uppmärksam på att” si och så, eller ”i det här läget skulle du ha kunnat sagt på 
ett annat sätt”, ”I det här läget vill jag göra dig uppmärksam på att barnet fak-
tiskt så någonting”. Kommentarer är mer lösa, associativa bollar som man 
kastar upp i luften, ”jag kom att tänka på att”…, ibland är det väldigt svårt att 
förstå den typen av språkbruk. Det är en skillnad mellan de här två sakerna. 
En annan är ju positioneringen. En handledare har en hierarkiskt sett överpo-
sitionering gentemot eleverna. Det var Johan rätt angelägen om att upprätt-
hålla, tycker jag. Det sade han också. Det var också för att skydda den hand-
ledde. Han var inspirerad av en analytiker, Donald Meltzer, som också kom 
till Sverige. Jag var med de seminarierna också. Det var första halvan av 
90talet, och den här gamle gurun, han satt och lyssnade på presentatören och 
gav kommentarer, men gav väldigt lite utrymme för gruppen att komma in 
med kommentarer. Vilket säkert också var för att skydda.  

 

Johan Norman hade en tydlig roll gentemot resten av gruppen, han höll i 

handledningen för att skydda den som blev handledd. Hans funktion som 

handledare var då att skydda den som handleds, men också innehållsliga 

frågor. Det är tydligt att Johan Norman varit noga med t.ex. med att man har 

fokus på barnet, så hög frekvens som möjligt och ett psykoanalytiskt förhåll-

ningssätt. Handledningen hade under denna period ett inslag av att vara sty-

rande. När seminarieledaren och handledaren var samma person, ingick det i 

uppdraget att värna om det psykoanalytiska.  

 Under period 2 finns inte Johan Norman kvar, och handledarskapet blir 

otydligare. Vissa analytiker under utbildning väljer i fas 2 en person som 

känns trygg som sin handledare. Handledarens viktigaste funktion var att 

skydda den handledde från att bli utsatt i gruppen. 

E2: Ett tag var det så att om någon inte var färdig [barnanalytiker] så valde 
den X. Du är min handledare. Och när det var särskilt otryggt i gruppen, då 
var jag en av dem som ganska hårt drev [att man kunde välja vem som var 

 150 

lektivt. Handledningens funktion varierar med tiden. Under fas 1, då Johan 

Norman ledde gruppen, var handledarens roll tydligt uttalad och det var tyd-

ligt vem som var handledare.  

I: Var det Johan Norman som höll i handledningen? 
A2: Ja. Det var uppbyggt så att seminarierna var varannan fredag och så var 
det teori ena halvan, och andra var att man då spelade upp tonband. Så lyss-
nade man, berättade lite, han gav synpunkter, gruppen kom in och gav kom-
mentarer.  
I: Men han var huvudhandledare. Föll resten av gruppen in med viss handled-
ning, eller? 
A2: Ja, det där var känsligt, för han var noga med att de andra inte skulle 
handleda. För det kan vara svårt i en grupp om de andra börjar säga: varför sa 
du inte si eller varför sa du inte så.  
I: Vad är då handledning, till skillnad från att komma med kommentarer? Om 
man särskiljer det från handledning? Hur skulle du dra gränsen mellan hand-
ledning och allmänt seminariedeltagande? 
A2: Handledning innehåller ett moment av pedagogik också, ”jag vill göra dig 
uppmärksam på att” si och så, eller ”i det här läget skulle du ha kunnat sagt på 
ett annat sätt”, ”I det här läget vill jag göra dig uppmärksam på att barnet fak-
tiskt så någonting”. Kommentarer är mer lösa, associativa bollar som man 
kastar upp i luften, ”jag kom att tänka på att”…, ibland är det väldigt svårt att 
förstå den typen av språkbruk. Det är en skillnad mellan de här två sakerna. 
En annan är ju positioneringen. En handledare har en hierarkiskt sett överpo-
sitionering gentemot eleverna. Det var Johan rätt angelägen om att upprätt-
hålla, tycker jag. Det sade han också. Det var också för att skydda den hand-
ledde. Han var inspirerad av en analytiker, Donald Meltzer, som också kom 
till Sverige. Jag var med de seminarierna också. Det var första halvan av 
90talet, och den här gamle gurun, han satt och lyssnade på presentatören och 
gav kommentarer, men gav väldigt lite utrymme för gruppen att komma in 
med kommentarer. Vilket säkert också var för att skydda.  

 

Johan Norman hade en tydlig roll gentemot resten av gruppen, han höll i 

handledningen för att skydda den som blev handledd. Hans funktion som 

handledare var då att skydda den som handleds, men också innehållsliga 

frågor. Det är tydligt att Johan Norman varit noga med t.ex. med att man har 

fokus på barnet, så hög frekvens som möjligt och ett psykoanalytiskt förhåll-

ningssätt. Handledningen hade under denna period ett inslag av att vara sty-

rande. När seminarieledaren och handledaren var samma person, ingick det i 

uppdraget att värna om det psykoanalytiska.  

 Under period 2 finns inte Johan Norman kvar, och handledarskapet blir 

otydligare. Vissa analytiker under utbildning väljer i fas 2 en person som 

känns trygg som sin handledare. Handledarens viktigaste funktion var att 

skydda den handledde från att bli utsatt i gruppen. 

E2: Ett tag var det så att om någon inte var färdig [barnanalytiker] så valde 
den X. Du är min handledare. Och när det var särskilt otryggt i gruppen, då 
var jag en av dem som ganska hårt drev [att man kunde välja vem som var 



 151 

moderator i gruppen]. Jag vet inte var det var för konflikter då… /…/ Det var 
som ett sätt att hitta ett skydd, det känns överspelat nu. Men jag var med i det 
här. /…/ för att slippa det här att det bara är en som är Johans efterträdare. Jag 
bad ibland när jag drog material innan jag var klar [spädbarnsanalytiker], jag 
bad ibland X att vara den som höll i det, formellt, håller i gruppen, har talar-
lista och skyddar mig om det blir påhopp. /…/ Så då hittade vi i det här spre-
tiga fältet, det är kanske därför som vi har klarat så mycket, vi hittade en 
struktur, så att vi såg till att få det skydd vi behövde med någon vi var trygg 
med. Och ändå var det det här spretiga vida fältet med alla konflikter /…/ som 
kunde finnas.  

 

Att ha en handledare i gruppen kan fylla flera funktioner utöver att handleda 

kring konkreta fall. Gruppen har gått igenom tunga konflikter, och stundtals, 

när stämningen var hätsk kunde handledarskapet fungera som ett skydd i 

första hand. I fas 3 och 4 är handledarskapet kollektivt, man diskuterar de 

kliniska fallen kollektivt. Det verkar inte längre finnas ett behov av att 

skydda sig från påhopp.  

I: Du sa att i början kände man dåligt samvete om man prata för mycket med 
mamma och för lite med barnet. På vilket sätt yttrade sig det? 
G2: Det märktes i handledningen, när vi hade handledning på fredagarna alli-
hop. Tyngdpunkten har legat på det kliniska. I började spelade vi ju in alltihop 
på band, det gör vi ibland numera, då lyssnade vi ju på banden och handledde, 
det var grupphandledning vi hade. Det har vi fortfarande. De som vill får dra 
fall varje gång, och den tid som blir över har vi teori. Vi har två officiella 
handledare, och det är X och Y den här terminen. Förra terminen var det X 
och Z. Det är ändå hela gruppen som är inbegripen i handledning. Det är inte 
så att en handleder inför gruppen, utan det är hela gruppen som handleder.  

 

Både E och G berättar att hela gruppen handleder idag, handledarskapet är 

kollektivt. Den slutsats man kan dra av handledarskapet under dessa tre olika 

situationer är att handledarens funktion har beskyddande inslag om stäm-

ningen i gruppen är sådan att det behövs. När stämningen i gruppen präglas 

av högt i tak och beskrivs som trygg, verkar behovet för en separat handle-

dare vara mindre. Istället beskriver man handledarskapet som kollektivt. 

Någon presenterar ett fall och alla seminariedeltagare kan vara med och as-

sociera, tolka och kommentera. Den styrande funktionen verkar främst fin-

nas i seminarieledarrollen.   

Synliggörande 

Egen erfarenhet har stor betydelse för hur man uppfattar de teroetiska texter-

na och de fall man får presenterade för sig. En av analytikerna berättar om 

sin upplevelse av att lyssna på Johan Normans fall och beskriver hur svårt 

det var att få en klar bild av vad det var som pågick i rummet innan det fanns 

egen erfarenhet att knyta an till. I seminariesammanhanget kan man se det 
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som att den egna erfarenheten från kliniken skapar en grund mot vilken de 

andras berättelser kan tolkas.  

När analytikerna får erfarenhet av egna fall synliggör de dessa erfarenhet-

er för varandra i seminarierna. I intervjuerna med mig berättar analytikerna 

om hur de i seminarierna får handledning kring egna aktuella fall. Här lyfts 

också de metodfrågor man upplever en vilsenhet kring och tillfälle ges att 

gemensamt reflektera över detta. Men att synliggöra en psykoanalytisk be-

handling för andra innebär utmaningar. I psykoanalytiska sammanhang är 

man mycket noga med konfidentialitet och frågor som rör patientens känsla 

av trygghet. Detta får konsekvenser för hur man kan synliggöra sina erfaren-

heter från kliniken för andra och innebär bland annat att man inte tar in ut-

omstående i analysrummet, vare sig i utbildningssyfte (för att den som tittar 

ska få lära sig av den som utför behandlingen) eller i handledningssyfte (för 

att den som tittar ska kunna handleda den som utför behandlingen). Man 

videofilmar i regel inte sessioner. Behandlingarna utförs också ofta på pri-

vata mottagningar som analytikern antingen hyr eller har hemma. Allt detta 

medför att man inte ser varandra i handling, synliggörandet får ske på annat 

sätt. 

Seminarierna får betydelse för hur analytikerna reflekterar över sitt kli-

niska arbete. I en av intervjuerna berättar en analytiker om svårigheterna 

med att fokusera på barnet och säger i samband med denna diskussion så 

här: ”Det är svårt att inte tänka på vad de andra också berättar, vi har ju följt 

varandras fall ganska mycket”. I efterkonstruktionen kring svårigheten att 

fokusera på spädbarnet väver denna analytiker in andras berättelser i berät-

telsen om sin egen erfarenhet, det verkar som om de andras erfarenheter blir 

som en del av den egna erfarenheten. 

I seminariet får man möjlighet att tänka högt över det som sker på mot-

tagningen, en process som hjälper analytikerna att reflektera och se vad som 

sker på mottagningen. Gruppen kan också ge ett viktigt stöd när det känns 

tungt på mottagningen, och göra att man orkar fortsätta. E berättar om en 

gång när det var ”en tuff sits” (E2) med en mamma och hennes barn, och E 

bad att få en kort stund under ett seminarium för att tala om detta fall. 

E2: Tre minuter så hade jag sagt vad det handlade om, och fem minuter så var 
det härbärgerat och klart och färdigt. /…/ Och jag kunde fortsätta att jobba.  
I: Du kände att du kunde fortsätta sedan.  
E2: Ja.  

 

E hade behov av att få hjälp med ett jobbigt fall. De behövdes bara en kort 

presentation, sedan hade gruppen hjälpt E så att det kändes möjligt att fort-

sätta arbeta med fallet. Medlemmarna i gruppen känner varandra och varand-

ras fall så väl, att detta är möjligt. Alla får dra de fall de känner att de behö-

ver få hjälp med, oberoende av om fallen är från den egna mottagningen, 
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eller om man vill presentera fall som härstammar från konsultationer i sitt 

arbete på BUP.  

G2: Jag tycker att jag får väldigt god hjälp i gruppen. Jag tycker att man får 
väldigt fin respons för det man kommer med. För mig känns det så. /…/ 
I: påverkas du av gruppen på mottagningen? 
G2: Ja någon gång, när jag är osäker på vad jag ska göra, då finns de som ett 
stöd i bakgrunden. Men jag känner mig fri att få vara som jag är. Jag är så 
gammal också. Med åldern tar man sig en viss rätt att vara som man är. Inte 
fullt ut men ändå, man har ju erfarenheter att luta sig emot, känner vad som är 
rätt. 

 

När G känner sig osäker blir gruppen ett stöd. I fas 4 arbetar gruppen mycket 

med att gemensamt reflektera över hur man ska handskas med problemati-

ken att man har så få fall, hur ska man göra för att lösa gruppens och meto-

dens framtid?  

F2: Jag tycker ju att det har varit ibland väldigt mycket administration, och 
prat om hur vi ska göra. Hur ska vi bära oss åt för att få fall och hur ska vi lösa 
det här? Det har fått ta ganska mycket av seminarietiden, och det har dragits 
fall, och det är det som man skulle kunna ha mycket mer av för det är det som 
ger något. Även om det inte är analysfall utan andra konsultationer. Och där 
tycker jag att, enligt min uppfattning ger vi varandra mycket där. Sen har det 
varit svårt att få till det här med läsningen och diskussionen också den här 
terminen. Det har varit många praktiska frågor som har tagit tid.  

Att beskriva fall 

För att kunna ”tänka kliniskt högt” tillsammans kring varandras fall behöver 

man på något sätt synliggöra sina erfarenheter för varandra, och intervjuerna 

från 2012 berörde detta tema. Att synliggöra sina erfarenheter för varandra 

går mestadels till som så att den som presenterar ett fall först gör en kortfat-

tad beskrivning av fallet, därefter spelas eventuellt en inspelad sekvens från 

en session upp. Ofta är denna sekvens renskriven, så att de som lyssnar kan 

följa med genom att lyssna och läsa samtidigt, alternativt läser analytikern 

upp utdraget högt. Gruppen kommer med associationer och infall till det de 

hör. Det som presenterats har haft direkt koppling till ett fall, och en specifik 

session, och vare sig materialet är i form av en text, en ljudinspelning eller 

en videosekvens har analytikern valt en situation som på något sätt speglar 

det som analytikern vill ha hjälp med. Man tolkar sedan materialet gemen-

samt och kommer med olika förslag till tolkningar som kan vara analytikern 

till hjälp i det fortsatta arbetet. 

Analytikerna använder seminarierna till att ta upp saker från sin egen 

praktik som de har svårigheter med. Synliggörandet av de egna fallen kan gå 

till på lite olika sätt. Ett sätt är att skriva en vinjett, något som är vanligt i 

psykoanalytiska sammanhang. Det är en fallbeskrivning där man utifrån en 
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samt och kommer med olika förslag till tolkningar som kan vara analytikern 

till hjälp i det fortsatta arbetet. 

Analytikerna använder seminarierna till att ta upp saker från sin egen 

praktik som de har svårigheter med. Synliggörandet av de egna fallen kan gå 

till på lite olika sätt. Ett sätt är att skriva en vinjett, något som är vanligt i 

psykoanalytiska sammanhang. Det är en fallbeskrivning där man utifrån en 
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psykoanalytisk referensram presenterar sin tolkning till det som sker i rum-

met. Johan Norman skrev dels flera sådana vinjetter (en handlar om fallet 

Lisa, som för många fungerade som modell). 

Så här beskriver H seminarierna: 

H2: Man skriver ner lite bakgrund och berättar om timmarna, vad som har 
hänt under timmarna, lite mer sammanfattningsvis, och sen är det någon som 
håller med en slags talarlista, och sen kommer de andra med kommentarer. 
Det är lite annorlunda då om man ger replik på det själv, om man bara sitter 
och tar emot, eller om man kommenterar de synpunkter man får. Vanligvis 
brukar man väl kommentera de synpunkter man får. Och så kan det ju bygga 
vidare på, ge nya synpunkter från de andra.  
I: Tycker du att det hjälper dig? 
H2: Ja, jag tycker det ger mycket, som fördjupar och ger nya infallsvinklar. 
Fördjupar egna tankar man har, men också ger nya uppslag på hur man kan 
tänka kring ett visst ärende.  

 

När man berättar verbalt för varandra om en timme så sker det ofta i dialog-

form, att man citerar saker som sagts under timmen. Då hör man rösten hos 

den som drar fallet, och det känns meningsfullt. Ibland används ljudband 

som ett komplement till beskrivningen, men numera används de inte ofta. G 

saknar inte ljudbanden. Det kunde vara bra i början, när man lärde känna 

varandra, menar G, men när alla känner varandra bra behöver man inte ett 

ljudband för att förstå: 

G2: Nej, jag tror att jag har så mycket fantasi att jag kan föreställa mig det 
ändå när de berättar./…/ I början var det väl bra, men när man väl hade lärt 
känna varandra och hört tillräckligt många gånger, då ser man den där perso-
nen framför sig i rummet ändå. Då förstår man hur det brukar vara och hur 
hon eller han är. Så då är det mera, då har man en slags inre bild av personen, 
hur man tänker sig den i arbete, tycker jag. Då är det lättare i handledningen 
sen att bara ta upp saker och ting som man fastnar i. Det går utan att det ska 
vara inspelat. Men det är möjligt att det skulle ge mer. Eller annat också, om 
man spelade in. Det både ger och tar att spela in, det är plus och minus.  

 

När man hört varandra tillräckligt många gånger behöver man inte ljudband, 

man kan skapa sig en inre bild av personen och arbetet ändå. Analytikerna 

drar fall för varandra, de kommenterar aktivt varandras fall och tar intryck av 

vad de andra säger, J kallar det att ”tänka kliniskt högt”. 

J2: Det som vi gör som grupp är mera att verkligen tänka kliniskt högt. Det är 
det som vi har de här grupphandledningarna till även om det inte är så många 
fall. Vi har några fall, och så läser vi andras fall. En teoretisk text, eller så ser 
vi en video om hur de jobbar i Paris eller i Genéve, det material vi kan disku-
tera omkring i en grupp, det är en sida av saken man inte kan göra ensam. 
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Att tänka högt tillsammans behöver man en grupp till. Min slutsats är att 

reflekterandet i seminariesammanhanget både bygger på och kontinuerligt 

skapar en gemensam referensram, och möjliggör ett kollektivt meningsskap-

ande som också har en inverkan på deras kliniska arbete.  

Att spela in 

Ett annat sätt att synliggöra sitt arbete är genom att spela in sessioner på 

band eller film, och sedan spela upp valda delar för de andra. I början av 

metodutvecklingen gjorde analytikerna en ljudinspelning av varje session, 

men detta har avtagit med tiden. 

B beskriver hur det kunde gå till:  

B2: Vi körde med ljudinspelningar i gruppen, alla hade inspelningsmaskiner. 
Och så spelade vi upp samtalen för varandra. X var tekniskt lagd och vi köpte 
en maskin som man kunde koppla in hörlurar i, för att slippa spela upp i hög-
talarna, för det var mycket folk som rörde sig där.  
I: Vad tyckte du om att höra de andras mottagningar på det sättet, direkt?  
B2: Jag tyckte det var väldigt lärorikt, inte minst när man lyssnade på sig 
själv. De reflektioner som folk kom med utifrån vad som sades och inte sades 
och så. Men det finns ett problem med det här som har att göra med att det blir 
en så rik information./…/ I de här sammanhangen har vi inte utvecklat meto-
der för att försöka omvandla den här informationen till någonting som man 
kan mäta.  Vi använder de här humanistiska, kvalitativa metoderna hela tiden. 
/…/ Man hör på rösten på analytikern hur analytikern blir påverkad av om det 
händer någonting mellan analytikern och mamman. 

 

Att spela in sessioner och sedan spela upp i utbildningssyfte var ett sätt som 

Johan Norman föredrog, det var en väsentlig del i utbildningen och han trä-

nade analytikerna i att lyssna, man skulle lyssna till tonen och atmosfären 

och hur härbärgerat det var eller om barnet var bortglömt. När man lyssnar 

på band hör man röster som går upp och ner, tonfall. Om det är något man 

undrar över kan man fråga. Enligt en analytiker lyssnade man på Johan 

Normans tid efter hur mycket barnet fick komma in, ett syfte med banden 

var alltså att lyssna efter detta, något som är en ren metodfråga. 

Flera av analytikerna påpekar att de saknar att lyssna på band, eftersom 

man genom att lyssna kan få en närhet till sessionen och fallet som man inte 

får annars. Det här med att lyssna på inspelat material kan främst vara bra i 

utbildningssyfte, menar vissa. Det fyller alltså enligt dem en funktion när 

syftet är att utbilda någon, eftersom man via banden kan få en bild av vad 

som händer i rummet och hur någon gör. Andra analytiker pekar på fördelar-

na även när man presenterar sitt material främst i syfte att få hjälp med det 

kliniska arbetet, eftersom både man själv och kollegerna kan få syn på saker 

man missat om man inte spelat in och lyssnat. Inspelningarna ger något utö-

ver det berättade.  
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Vad visar inspelningen? 

Men det finns också nackdelar, vare sig det är fråga om att spela in ljud eller 

bild. Dels handlar det om vad för kunskap man får ta del av när man spelar 

in, och vad den kunskapen ger. En av analytikerna uttrycker sin tveksamhet 

så här:  

A2: Jag är väldigt kluven till det här med inspelningar. /…/ jag blir alltid väl-
digt berörd när jag ser videos, men det finns en falsk föreställning om att nu 
har jag sätt ”the real thing” så att säga. Och det är inte så. /…/ Johan brukade 
säga att man inte ska inbilla sig när man har berättat om en psykoanalys att det 
är själva analysen man har berättat om, för det är alltid en rekonstruktion. Och 
det ligger väldigt mycket i det. Synliggörandet… ja, hur man än gör så har 
man rumpan där bak. Jag har hört folk sitta och humma eftertänksamt när de 
lyssnar på ett band, och sedan har jag haft helt andra upplevelser av det som 
har hänt.  
/…/ 
A2: Det perfekta synliggörandet finns inte. Naivt sett vore det bäst att spela in, 
ljud, ljus, bild, allt. Naivt sett. Men det är inte så enkelt.  

 

A är kluven till inspelningar på video, eftersom man får en falsk föreställ-

ning att man sett hur det verkligen är. Det har man inte, man har bara sett ett 

brottstycke, en enklare rekonstruktion av något som i verkligheten är mycket 

mera komplext. Därför kan man hamna snett när man lyssnar på band, då 

kanske en muntlig presentation är mera på sin plats eftersom analytikern då 

väljer vad man ska fokusera på.  

För många intryck 

Alla som lyssnar på ett band eller ser en video uppfattar dem på olika sätt, 

och kommentarerna kan bli väldigt spretiga. Att kommentarerna blir spretiga 

handlar om att intrycken blir så många, det finns en uppsjö av saker man kan 

lägga märke till och fokusera på. Det blir också väldigt många olika intryck, 

och J uttrycker för sin del att detta är en nackdel för det egna intaget av in-

formation:  

J2: Samtidigt handlar det om hur mycket man orkar med och hur mycket in-
formation ska man ta in? Räcker det inte med den informationen som jag kan 
få verbalt? Räcker det inte med att lita på min upplevelse av att ta in det som 
de andra kommunicerar? Det är en känsla av att skydda mig från för mycket 
information, jag vet inte vad jag ska göra med all information. Det kommer 
alltid att vara så att jag har mitt sätt att arbeta och den andra har sitt sätt att ar-
beta. Det är fråga om vad jag vill göra av all den här informationen.  

 

J upplever sig behöva skydd sig från alltför mycket information. När man 

beskriver något verbalt är det en begränsad mängd information, det blir mera 

fokuserat, det går inte att på samma sätt begränsa informationen man får om 

man lyssnar på något.  
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Mycket jobb 

Att spela in innebär ett stort arbete. Det är mycket med det tekniska- man ska 

spela in, hålla rätt på alla banden och förvara dem på ett säkert sätt. Och så 

ska banden lyssnas igenom, något som tar mycket tid i anspråk. Inspelningar 

innebär en tung hantering. 

Att spela upp band för andra innebär ett förarbete, man måste lyssna ige-

nom och sålla bort, och det arbetet kan också vara givande och hjälpa analy-

tikern att bli medveten om sin egen roll och process, och tydligare se vad 

man håller på med, samtidigt som det tar mycket tid i anspråk. 

Motstånd mot att spela in 

Det verkar finnas någon form av motstånd mot att spela in, både ljud och 

bild, men främst bild. Att spela in generellt, men i synnerhet på video är 

något man i psykoanalytiska kretsar är skeptisk till – hur skeptisk man i 

själva verket är gick upp för mig när jag närvarade på öppna psykoanalytiska 

seminarier vid ABF huset där frågan diskuterades öppet och i ganska hårda 

ordalag. Argumenten mot videoinspelning var att den psykoanalytiska pro-

cessen är så mångfacetterad att en videokamera inte kan fånga den, kameran 

stör patientarbetet, och risken finns, menade några deltagare, att en oförstå-

ende forskare helt förvränger det som sker. En videokamera kan omöjligt 

fånga de mentala processer (här åsyftas både medvetna och omedvetna pro-

cesser) som äger rum. Dessutom sker en behandling över lång tid, vilken 

forskare, menar man, skulle titta på inspelningar från fyra timmar i veckan, 

från en behandling som pågått i flera år? Men utan helheten kan man inte 

förstå delarna, argumenterade man.  

En kuriositet i sammanhanget är att man ändå ofta spelar in ljudband från 

sessioner, detta är allmänt förekommande och det är man av någon anled-

ning inte lika skeptisk till. Kanske för att analytikern då gör det för sin egen 

skull, i syfte att vid behov själv skriva ut och analysera timmar som varit, 

och även presentera för handledare eller kolleger. En ljudinspelning kan 

även ske utan att patienten behöver se själva inspelningsapparaten, för även 

om man berättar att den finns i rummet (det måste man naturligtvis alltid 

göra av etiska skäl) så är det lättare att glömma en liten maskin som inte 

syns, än det är att glömma en videokamera som hela tiden filmar det som 

sker. Denna aspekt är viktig för patientarbetet. Däremot argumenterar de få 

analytiker som har en videokamera i rummet för att även en videokamera 

blir bortglömd, om man regelbundet spelar in. 

Det finns alltså ett motstånd mot att spela in på video, som jag märkte av 

konkret när jag försökte få tillstånd att spela in sessioner på video. Det var 

tre analytiker som gick med på detta, varav en rapporterade efteråt att det 

möjligen hade stört patientarbetet.  

Johan Norman arbetade mycket med ljudband, och det sättet att arbeta på 

har man accepterat i spädbarnsgruppen, och under en lång tid fortsatte man 
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Det finns alltså ett motstånd mot att spela in på video, som jag märkte av 

konkret när jag försökte få tillstånd att spela in sessioner på video. Det var 

tre analytiker som gick med på detta, varav en rapporterade efteråt att det 
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har man accepterat i spädbarnsgruppen, och under en lång tid fortsatte man 
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arbeta med ljudband, även om man i fas 4 har frångått att spela in på band. 

Under en period när Salomonssons forskning dominerade, var inspelningar 

och att lyssna till dem återkommande, eftersom alla fall som kom via forsk-

ningen skulle spelas in. Men i intervjuerna från 2012 framkommer att man 

inte arbetar med inspelat material längre p.g.a. att den omgivande situationen 

förändrats. Man har få fall och man är rädd om de fall man har. Det finns en 

oro att inspelningar skulle äventyra den ömtåliga tilliten. De fall som kom 

via forskningen var det annorlunda med, där hade patienterna själva sökt sig 

till forskningsprojektet och var införstådda med att alla behandlingar skulle 

spelas in i forskningssyfte. Förutom att tilliten kan skadas menar analytiker-

na att det kan ha en inverkan på timmarna att spela in i och med att mamman 

kan komma att bli mera restriktiv med vad hon berättar.  

Det kan också finnas motstånd mot att för de andra spela upp sitt material. 

Det är ingen av spädbarnsanalytikerna som säger rent ut att det skulle ha 

problem med att spela upp sina timmar för de andra, men Fs kommentar i 

utdraget nedan ”det hade jag inte svårt för” skulle kunna indikera att det 

finns de som hade svårt för att spela upp sina sessioner. 

F2: En sak som jag saknar mycket som vi gjorde då, det är att vi spelade in 
mycket och spelade upp där. Det hade jag inte svårt för. Det är ju möjligt att 
man bara väljer bort den del som man inte vill spela upp. Jag tyckte det var 
väldigt givande.  
I: På vilket sätt givande? 
F2: Nu tänkte jag på höra, det gav något alldeles speciellt att höra uppspelade 
sekvenser.  
I: Att höra de andras? 
F2: Ja, mycket mera än när de skrivit material och berättade om dem. Det gav 
något annat. Det ena utesluter inte det andra, men det gav något annat. Det här 
lyssnandet på tonfall… Jag tänkte på hur det var när vi var i Paris och hur det 
var när de spelade upp video. Och vi körde med våra ljudband. Det gav olika 
saker. Och inte självklart så att videon gav mer. Utan då tittade man. Och när 
man lyssnade, då lyssnade man och hörde mer. 
I: Det kanske var lättare [att spela in] i samband med Björns forskning? 
F2: Absolut, men även innan kändes det som forskning. Själva jobbet var nå-
gonslags forskning. Jag frågade alla sådana patienter jag hade och det var ald-
rig någon som sa nej, faktiskt. 
I: Hur motiverade du det? 
F2: Med att det var en ny metod och att jag behövde det för utvecklandet av 
metoden. Det saknar jag.  

 

E föredrar ljudinspelningar framom film och anser att en film stör mer än det 

ger. Att lyssna går an, för det ligger närmare det intuitiva, men en vanlig 

presentation fungerar bäst, tycker E. Det är så man är tränad att göra och 

arbeta, det fungerar bäst. Man kan alltid fråga när man inte förstår.  

Gruppen har arbetat ihop många år och är trygg nu, som grupp.  
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E2: Om vi tar gruppen, vi vet ju var vi står och har en väldig trygghet och kan 
blomma ut i våra tankar och så, det är en del av skapandet, att den här trygg-
heten har blivit så stor. Vi orkar med att vi är olika och gör på olika sätt. /…/ 
Jag tycker jag mer och mer börjar förstå, vi har fått avnjuta en värld av refe-
renser och kunskapsmassa och att träna upp kontakten med sig själv, som är 
väldigt speciell. 
 

Att lyssna på band eller se en film skapar ett avstånd mellan den som presen-

terar och de andra, det är som om flera av analytikerna föredrar direktkon-

takten med den som presenterar, det är som att direktkontakten uppfattas 

som tillräcklig. Det är flera analytiker som nämner hur bra man känner 

varandra, och att man i seminarierna kan ställa frågor direkt till den som är 

föredragande, om man inte förstår. Ett band eller en film ger upphov till 

många olika sorters intryck och det kan på så vis upplevas ofokuserat att 

utgå från sådant material. En analytiker som presenterar ger en mera samlad 

bild av fallet i fråga.  

En slutsats jag drar av detta handlar om intersubjektivitetsaspekten. Inter-

subjektivitet människor emellan grundar sig på den direkta upplevelsen av 

den Andre. I ett intersubjektivt samtal kan ljud och filmer upplevas vara ett 

hinder snarare än ett hjälpmedel.  
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Resultatkapitel 5: Lärandets vad-fråga och 
förändring över tid 

Detta kapitel handlar om den förändring i analytikernas sätt att tänka som 

kunnat iakttas. Eftersom lärprocesser handlar om förändring av något, ett 

kunskapsinnehåll, är det relevant att se närmare på dessa förändringsproces-

ser. 

En psykoanalytisk verksamhet är komplex, och det finns många frågor av 

djupt psykoanalytisk karaktär man skulle kunna ta upp. De frågor jag har 

valt kräver ingen psykoanalytisk bakgrund för att kunna ta till sig, men kan 

exemplifiera och tydliggöra att en förändringsprocess ägt rum. Jag har valt 

att fokusera på tre frågor där jag tydligt lagt märke till att förhållningssättet 

förändrats, som handlar om vem analytikern fokuserar på i behandlingen, 

behandlingens frekvens, samt hur man förhåller sig till att vara rådgivande. 

Dessa frågor är också något flera analytiker nämnt i intervjuerna med mig 

som väsentliga. Grunden till att förhållningssättet förändrats har presenterats 

i de föregående kapitlen, i detta kapitel beskriver jag närmare vilken föränd-

ring som ägt rum.  

Enskilda erfarenheter artikuleras i gruppen och blir gemensamma, accept-

eras och stärks med förändrade tankenätverk som följd. Dilemman i sam-

band med fokus, frekvens och förhållningssätt kan ses som exempel på tan-

kenätverk, där flera faktorer samverkar till att ett tankenätverk formas ur-

sprungligen, sedan påverkas och förändras. Synen på dessa frågor förändras 

tydligt med tiden i en gemensam riktning, något som tyder på att ett gemen-

samt lärande sker. Övergripande kan sägas att i fas 1 och 2 följer man Johan 

Norman och hans metod, i fas 3 luckras detta upp för att i fas 4 i högre grad 

rikta in sig mot mamma-barn paret och deras behov under rådande omstän-

digheter.  

Detta kapitel baserar sig på analys av hela materialet, dvs. alla de 17 in-

tervjuer jag gjort.  

Fokus 

Bilden avseende hur man fokuserar i rummet förändras tydligt mellan de 

olika faserna. I fas 1 och 2 ställs analytikerna inför ett dilemma i den kliniska 

verksamheten. De ska på något vis få sin tolkning av uppgiften, metoden så 
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som de uppfattat att Johan Norman menade att de skulle göra, att gå ihop 

med den kliniska verksamheten. Detta är inte helt lätt, och uppgiftstolkning-

en och lösningen ser olika ut mellan olika analytiker. Johan Norman har 

skrivit mycket om att använda sig av det analytiska instrumentet, denna del 

av uppgiften har analytikerna klart för sig. Det är något de har talat mycket 

om och övat mycket på, och beskrivningarna av det analytiska instrumentet 

är påfallande lika (finns i denna avhandling i Resultatkapitel 3: Spädbarns-

analys som klinisk verksamhet). Men i tillämpningen av det analytiska in-

strumentet är det traditionella sättet att arbeta i en psykoanalys att rikta in sig 

på en person, här har de två personer i analysrummet. Visserligen säger alla 

att man sätter barnet i centrum och att man utgår från barnet, men det är up-

penbart att detta kan göras på många olika sätt. Att ha två personer att för-

hålla sig till, både mamma och spädbarn, innebär en spänning för analyti-

kern. Det handlar inte bara om hur man själv ska förhålla sig, det handlar 

också om att upprätthålla en kontakt med två personer samtidigt. Hur ska 

analytikern göra för att hålla kvar båda två? Bilden av dilemmat framträder 

på följande sätt: Fokuserar man för mycket på barnet riskerar man att tappa 

föräldern. Tappar man föräldern kan det resultera i att behandlingen avbryts 

helt och hållet. Men fokuserar man för mycket på föräldern riskerar man att 

tappa barnet och tappa det som är Johan Normans metod, och det som enligt 

flera analytiker känns verksamt.  

Som en modell för vad spädbarnspsykoanalys innebär berättar flera av 

analytikerna om fallet Lisa (Johan Normans första fall, som han skrivit om). 

Men förutsättningarna för fallet Lisa skiljer sig mycket från förutsättningarna 

i deras egna analyser, något som leder till att samma angreppssätt inte med 

nödvändighet faller lika väl ut. Ett syfte med behandlingen, som Lisa-fallet 

visar, var att väcka mamman till liv- men detta behövs inte om mamman 

redan är fullt med och oroad för sitt barn. Då behöver mamman mera egen 

kontakt med analytikern under sessionerna, det räcker inte till att tala med 

mamman via spädbarnet. Johan Norman förespråkade att man konstant 

skulle ha barnet i centrum.  

E1: Johan vill alltid, alltid i alla sekunder att det ska gå via barnet. Han lyfter 
in mamma, men inte så mycket. Även störda mammor. Alltså han går ju via 
barnet.  

 

Problemet med att fokusera på spädbarnet i den mån Johan Norman före-

språkade har jag tagit upp vid ett flertal tillfällen. C1 intervjuade jag i fas 2 

(år 2006), och jag inleder med C:s beskrivning av problemet med om man 

ska hålla fokus på barnet eller på mamma eller både och.  

C1: Men Johans tanke är ju att alla, om jag har förstått honom rätt, allt som 
barnet, även ett litet pytte barn, uttrycker är intentionellt. Har intentioner. Och 
att det för oss då är att ge dem en verbal mening. Tolka dem. Och genom att 
göra det så ska barnet känna sig förstått, ja som i en vuxenanalys. Egentligen. 
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Och utvecklas. Få kontakt med sådant som kan vara bortträngt eller skräm-
mande eller störande och sen kunna visa mamma vad det är som är fel. Det lå-
ter ju väldigt fyrkantigt alltihopa… 
I: Är det så här du ser på det idag också? Du sa att det här var Johans tanke, 
men om du tittar på din egen syn på spädbarnsanalys? 
C1: Det är så svårt, för att det är också som att när jag tränger in i det mer så 
blir det mer och mer komplicerat och så, men vi håller ju på och tänker myck-
et omkring det. Ja, jag tror att det är det mest effektiva sättet att gå via barnet. 
Om det går. Men nu bluddrar jag på här, så jag vet inte riktigt, men det är inte 
så enkelt för att du har en mamma som är i ett jättestort behov av att någon 
ska ta hand om henne. Det är ganska desperata mammor som till slut kommer. 
Man kommer inte ofta för småsaker utan man kommer för att det här verklig-
en är svårt och jobbigt och jag är jätteledsen och vilsen och så. Och då blir 
det… kan det nog uppfattas av mammorna som väldigt konstigt att vi sitter 
och pratar med barnet till 80 %.  
I: Tror du mammorna upplever det som konstigt? 
C1: Ja, ja tror det, jag har hört det från lite olika håll. Att mammor kan känna 
sig övergivna, och bortglömda eller så. Så det vi funderar nu väldigt mycket 
på är hur man ska få ta hand om paret. Utan att tappa Johans specifika grej, så 
att säga, som är så fantastiskt, det här att prata med barnet. För det är ändå 
så... det känner man är väldigt verksamt.  

 

Analytikern i citatet ovan har hört från lite olika håll att det finns mammor 

som tycker att det är konstigt att de pratar så mycket med spädbarnet. Det 

hade varit bra om jag följt upp var analytikern hört det någonstans, men det 

missade jag att göra. Det kan bottna i den känsla en analytiker i ett tidigare 

citat vittnade om, att vissa mammor känner sig kränkta, men det kan också 

härstamma från resultaten i Björn Salomonssons forskning där mammornas 

åsikter tydliggörs. I dessa resultat framgår att vissa mammor inte har känt sig 

sedda, det är något man måste åtgärda. Analytikern i citatet ovan säger att 

man i gruppen funderar mycket på hur man ska ta hand om paret, det är up-

penbart att detta är något man talar mycket om. 

C1: Det svåra är inte barnet, det svåra är barnet och mamma. Paret, alltså. Jag 
tror att det skulle vara lättare att bara arbeta med barnet om det gick. För att 
ett så litet barn, ja ända upp till två års ålder i alla fall, är ju så beroende av 
mamma. Alltså barnet vistas ju i mammas klimat, så att säga. Så att... Det blir 
ju alldeles nödvändigt att ta med mamma på olika sätt. Det här sker i närvaro 
av mamma. Men det är komplicerat, för det är två helt olika psyken som möts, 
och hur ska man hantera det och hur ska man via barnet nå mamman? Ja, det 
finns mycket metodfrågor där som vi är ganska vilsna kring.  
I: Via barnet nå mamman, är det så du ser det?  
C1: Ja, det är så man ser det optimalt, det är så man vill att det ska vara. 
I: Hmm.  
C1: Faktiskt, att barnet ska kunna leda mamman, för någonting har gått på 
sned, inte kanske bara i barnet, utan i relationen mamma och barn. Och vad är 
hönan och ägget är ju kanske svårt att se. Började barnet vara otröstligt först 
hela nätterna, och så har mamma blivit lidande av mindervärdighetskänslor, 
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Och utvecklas. Få kontakt med sådant som kan vara bortträngt eller skräm-
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sömnbrist och så vidare, eller var det, började det någonting i relationen från 
mamman till barnet som gjorde att barnet inte sover, det där vet man ju inte. 

  

Problemet är dubbelt: det är både problematiskt att fokusera på spädbarnet 

och att fokusera på mamma. En annan analytiker, D, berättar om sin strävan 

att ha spädbarnet som patient, men upplever problem i kontakten med 

mamma. Målsättningen, enligt D, är att barnet är patient, men vissa mammor 

klarar inte av det. En del mammor klarar av det, medan D har en känsla av 

att vissa mammor kan känna sig kränkta.  

I: Ni kallar det spädbarnsanalys. Tycker du att det är barnet som går i analys 
eller hur skulle du beskriva det?  
D1: Jag svarar så här utan att tänka vidare på det att det är i varje fall målsätt-
ningen. Det är barnet. Sen kommer man ju aldrig ifrån det att mamman har ju 
sånt, jag pratar om mamman, det är ju pappan också, som har en enormt stor 
betydelse för barnet, för att en del mammor kan inte riktigt stå ut med att vara 
utanför heller. Jag känner i varje fall att jag måste tänka på den här mamman 
hela tiden. Också. Kanske jag pratar med barnet nästan hela tiden, men jag 
måste ha den här mamman i tankarna hela tiden. Det är också så att en del 
mammor inte har svårt alls att lyssna på det man säger, men andra, jag kan få 
en känsla i varje fall att de kan känna sig kränkta. Inte så att jag skulle säga 
någonting att de skulle vara dåliga, men bara att man uppmärksammar någon-
ting som är svårt för barnet. Eller svårt i kontakten med barnet.  

 

D talar om att det är problematiskt att inte veta hur mammorna tänker – ana-

lytikern har inte fångat upp detta eftersom fokus ska vara så mycket på späd-

barnet, men det är uppenbart att denna lösning inte känns helt tillfredsstäl-

lande för analytikern. Här blir det tydligt att tolkningen av uppgiften, hur 

man har tolkat Johan Norman, krockar med den erfarenhet man får från kli-

niken. Hur ska man göra för att få ihop både strävan att följa Johan Norman 

och det han uppenbarligen trodde så starkt på, med de egna erfarenheterna? 

En annan variant är att man kan tala med modern när hon behöver det och 

berätta för barnet att man talar med mamma om viktiga saker och för stun-

den släppa fokus på barnet, men detta känns inte heller riktigt bra. 

C1: Förr eller senare så poppar mamman in. Och då måste man ägna sig lite åt 
mamman också, det är ju…  
I: Och det blir…  
C1: Det blir problematiskt, ja det blir det. Ja, för då överger man barnet. Det 
är svårt att få balans i det, en organisk... Då kan en mamma börja berätta om 
något jätteviktigt om sin mamma, hon kanske har legat på sjukhus när hon var 
liten och allt möjligt, och då ligger barnet där och kanske på en kvart eller 
kanske tio minuter så har jag knappast… och så försöker jag ju säga till barnet 
att, det sa Johan också att man skulle göra, ”nu pratar jag väldigt viktiga saker 
med din mamma, och du hör nog på våra röster nu att mamma är väldigt all-
varlig eller mamma är ledsen eller mamma gråter och så, och jag ser att du ser 
väldigt allvarlig ut, du hör nog säkert vad mamma säger”. Men sen kommer 
jag att lyssna på och prata med mamma och då släpper man barnet. Det är inte 
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bra, jag vet inte hur man ska göra, faktiskt, och då ibland så kan ju barnet 
börja gråta och då, det är inte hela världen, men man kommer ur den där näst-
an förtrollade stämningen som kan bli när man bara pratar med barnet. Det 
blir ett avbrott. 

 

Här refererar analytikern till hur Johan Norman sagt att man skulle göra. Att 

man är noga med att berätta för barnet att nu kommer man att tala med 

mamma en stund. Här verkar det som att Johan Norman ändå hade strategier 

för hur man skulle göra för att tala även med mamma, och en insikt om att 

man inte i varje sekund kunde tala med spädbarnet. Men analytikern lyfter 

här att även när man gör på detta sätt, så tappar man för stunden kontakten 

med barnet, och det blir inte bra, menar C. Att tala med mamman känns som 

att ”överge barnet”, ett ganska starkt uttryck som speglar den kontakt som 

skapas med barnet. Kontakten beskrivs i starka termer: ”den förtrollade 

stämningen som kan bli när man bara pratar med barnet”. Frånvaron av den 

kontakten innebär ett övergivande. Detta uttryck säger något om hur intensiv 

den kontakt är som analytikern försöker skapa och upprätthålla i en psykoa-

nalytisk relation. Analytikern kan uppleva att det är svårt att i samma stund 

skapa en sådan relation med två personer.   

Här blir det tydligt att tolkningen av uppgiften, hur man har tolkat Johan 

Norman, krockar med den erfarenhet man får från kliniken. Hur ska man 

göra för att få ihop både strävan att följa Johan Norman och det han uppen-

barligen trodde så starkt på, med de egna erfarenheterna? 

Citatet nedan härstammar från fas 2. Flera analytiker beskriver att de hade 

skuldkänslor i fas 1 och 2 om de hade fokuserat för mycket på mamman, 

men flera av dem arbetade ändå så i den egna praktiken, något som synlig-

gjordes via Björn Salomonssons forskning, och sedan lyftes upp som före-

mål för diskussion.  

G2: Ja, man hade skuldkänslor, man satt och vred på sig och tyckte det hade 
varit dåligt. Det var också hela tiden vår egen praktik tycker jag som gjorde att 
det förändrades, men det blev mer medvetet och uppenbart i forskningen. Man 
pratade om det. 
 

Här intervjuar jag G2 i intervjurunda 2, G2 tänker tillbaka på hur det var 

under fas 1 och 2. Detta är något flera analytiker tar upp, att man i fas 1 och 

2 går in i ett arbete med mamma och barn och arbetar utifrån dem i stunden, 

men när man i seminariesammanhanget skall berätta vad man har gjort har 

man skuldkänslor eftersom man inte har hållit sig till den överenskomna 

tolkningen av vad spädbarnsanalys innebär. 

För barnets skull 

Jag frågar i intervjun i intervjurunda 1 vem de ser som patient, och det visar 

sig att synen på vem man har som patient varierar. Vissa ser det som att man 
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har en patient, andra menar att man har två patienter. Följande citat beskriver 

något av den varierade bilden av vem som är patient: 

E1: Jag vet att Björn Salomonsson har börjat säga att det är två patienter, Jo-
han Norman skulle ha sagt att det är en patient. 
I: Spädbarnet? 
E1: Ja, och Björn två. Men är det riktigt små barn så vet jag inte om jag skulle 
kalla barnet patient. En liten person... (skrattar till) En liten person som är en 
fantastisk motor i relationen, för sin egen del och också för sin mammas del. 
/…/ Så att man förstår att vara rädd om den där motorn, så att mammas svå-
righet inte förstör kraften i [barnets] motor. Men också att motorn hos barnet 
möjliggör en nytänd motor hos mamma, som kan komma i rörelse. Johan 
Norman skulle väl ha sagt, han jobbade ju med äldre barn [över halvåret] så 
han hade aldrig de där riktigt små, men han såg det som att den redan interna-
liserade konflikten hos barnet kom upp, medvetandegjordes och [i och med 
det] var barnet patient. Mammans vuxna delar stöddes av Johan – och i den 
mån det var svårigheter så hjälpte Johan mamma att balansera upp dem – och 
kunde hjälpa barnet att reparera den där skadan genom att mamman den här 
gången lyssnade [på barnet i behandlingsrummet]. Och jag kan, genom att ha 
jobbat med [riktigt] små barn och mammor med rejäl problematik, mer tänka 
att arbetet handlar om att hålla det öppet runt barnets utveckling så den inte 
förstörs trots hinder som mamman på grund av sin problematik kommer med. 

 

I citatet ovan talar analytikern om att ha spädbarn i analys som bara är några 

veckor gamla, när analytikern här menar att Johan Norman inte hade de rik-

tigt små är det detta som åsyftas. Med att poängtera att Johan Norman inte 

arbetade med de riktigt små spädbarnen, de som bara är några veckor gamla, 

vill analytikern samtidigt motivera sitt eget ställningstagande att välja att 

fokusera mera på mamma är Johan Norman skulle ha tyckt om. Citatet ovan 

speglar en rådande olikhet: denna analytiker menar att Johan Norman skulle 

ha sagt att spädbarnet är patient, medan Björn Salomonson menar att det är 

två patienter, och analytikern själv skulle inte kalla spädbarnet för patient 

utan snarare beskriva det som att skydda barnet från att drabbas av mammas 

problematik.  

I fas 3 verkar inte denna fråga om hur man ska fokusera alls vara ett lika 

stort problem. På frågan om vem som är patient får jag svaret: relationen, 

men behandlingen görs för barnets skull.  

H1: Det är ju... det är väl egentligen... ska vi säga att det är nog mamma och 
mamma-barn relationen. Det är ju inte spädbarnet som har någon patologi om 
man säger så. Utan det är mamman som har problem och det finns problem i 
kontakten mellan mamman och barnet, men det är inte när de är så små som 
ett halvår, tror jag. /…/ Nej, det är nog mer relationen och mamman. Men där 
naturligtvis det hela är för barnets skull, det kan man säga det är för barnets 
skull som man gör det, förhoppningsvis är det något viktigt som händer som 
man kan hjälpa till med så här tidigt att det här barnet kan undvika annat sen, 
slippa annat när det blir större sådär.  
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Att sätta relationen i fokus verkar lösa en del av problematiken, analytikerna 

vittnar inte om samma vilsenhet som i de tidigare intervjuerna. En av analy-

tikerna jag intervjuar i fas 3 tar tydligt distans från synen att man bara skulle 

prata med barnet och refererar till Johan Norman som sagt att mamma är 

samarbetspartner. Det är intressant att både de som väljer att arbeta hela 

tiden via spädbarnet och de som väljer att arbeta lite mer mot mamman hän-

visar till hur Johan Norman sagt att man ska göra. Uppenbarligen har de 

tolkat honom på lite olika sätt och valt att lyfta olika delar av de han sagt. 

Det verkar i de senare intervjuerna vara mera tillåtet att fokusera på mam-

man än det varit tidigare, kanske till och med önskvärt i vissa fall. Här är det 

väldigt tydligt att det hänt något. Analytikerna har bearbetat frågan gemen-

samt och verkar ha vidgat perspektiven kring just denna fråga.  

En annan analytiker intervjuad vid samma tidpunkt beskriver sig försöka 

ha båda två aktuella på en och samma gång, men det är utmattande: 

G1: Det är väldigt mycket mer krävande att ha en spädbarnskontakt än en van-
lig analysand. Tycker jag, för man får vara så alert hela tiden. Och så är det 
två personer som man måste ha inom sig, för man måste också, samtidigt som 
man är med spädbarnet helt och hållet så måste man också ha mammas, känna 
av var mamma finns och vad som försiggår i henne. Så att man måste ha båda 
två aktuella inom sig, tycker jag. Det går inte att tappa bort mamman.  
I: Hur gör du för att ha dem båda aktuella samtidigt? Hur vet du vad som 
kommer från vem, så att säga? 
G1: Jo, men det blir någonslags parallell, man får vara emotionellt öppen mot 
båda samtidigt och det är det som är så jobbigt. Det är det som blir så påfres-
tande. För har man bara en person så kan man ju vara helt och hållet koncen-
trerad på den. Men då har man också mamman som man måste känna in, hur 
blir det där nu då där borta, ojoj ojojoj, vad händer och så. Att man parallellt 
känner åt två håll. På något konstigt sätt. Det är det som gör att man blir så 
svettig i nacken ibland. Åtminstone jag får ladda upp extra för att ha en späd-
barnskontakt, för jag tycker en sådan timme är mycket mer krävande än att 
bara ha en person i rummet. För man kan inte tappa någon utav dem, utan 
båda måste vara med. Och sen ibland är det vissa timmar som känns extra 
sköna, när spädbarnet somnar och mamma får chans att prata. Och ibland tror 
jag att det är så att mammorna ser till så att barnen somnar när de behöver, när 
de vill prata själva. ”Åh, hon har just somnat, jag kan inte väcka henne pre-
cis”. ”Nej, låt henne sova”. För då är det något som mammorna vill prata om 
och då får de göra det. 

 

G beskriver det som utmattande att fokusera både på mamma och barn på en 

gång, och en lättnad när barnet sover och analytikern till fullo kan arbeta mot 

mamman. Analytikern här uttrycker det som att det är utmattande arbeta med 

två, men jag kan inte utläsa någon vilsenhet eller osäkerhet kring hur man 

ska göra. Analytikern här verkar trygg i sitt sätt att arbeta, trots att det är 

utmattande.  

Fokusfrågan är något de talat om aktivt och benämner som något de dis-

kuterat och kommit fram till att mammorna måste få en större roll i behand-
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lingen än de tidigare haft. Men inte heller detta är entydigt; J problematiserar 

att man för lätt släpper tanken att ha fokus på barnet och menar att det också 

kan handla om svårigheten i att arbeta på ett nytt sätt.   

J2: Det här med att få dåligt samvete… Visst, från början har vi gått in med 
det mera så att, Johans meddelande var att det skulle vara fokus på barnet. Vi 
har använt det här uttrycket väldigt starkt. Det är inte så lätt, det kräver lite 
självdisciplin som analytiker, för det är väldigt lätt att gå in i samtalet med en 
vuxen, för vi är tränade som terapeuter för vuxna i första hand, kanske. Det är 
lättare om man också är barnanalytiker, kanske. Men om du är tränad till att 
arbeta med vuxna och har en person som berättar, så är det lätt att gå in i det 
och glömma det här barnet. 
I: Jag tänker också på att om du är tränad att arbeta med vuxna är du också 
tränad att arbeta med bara en person. Här har du två personer.  
J2: Absolut, och det är det som kräver träning. Det är därför det är bra att vi 
har haft tid. Det är synd om de här nyare personerna som inte får så mycket 
erfarenhet.  

 

Här motiverar J varför man ändå kan tänka på att ha fokus på barnet. För att 

det är svårt att lära sig något nytt, man är tränad på något som det är lätt att 

falla tillbaka på. Att ha fokus på barnet är svårt, och det krävs erfarenhet och 

tid för att lära sig att ha fokus på barnet.  

Det finns många argument för varför man ska ha fokus på barnet, men det 

gäller samtidigt att kunna ta in mamma tillräckligt vid behov:  

B2: Men det här att negligera mamman och bara tala med barnet, ger mam-
man i positiv mening en oerhört kraftfull erfarenhet av att tala till barnet som 
ett subjekt. Och det var det många mammor som rapporterade att det där var 
oerhört lärorikt, att höra t.ex. mig, tala direkt till sex månaders ungen som hon 
har betraktat som dövstum, en som bara kan skrika och inte förstår någonting. 
På det sättet är det väldigt kraftfullt att tala direkt till barnet. Men när man inte 
talar till mamman också, så blir mamman åsidosatt. Och en känslig mamma 
tycker inte om det. Den här växlingen mellan barnet och mamman uppfattar 
jag som viktig. Det blir mest att man känner det på sig, att nu måste jag prata 
lite med mamman. Och då kan man inte hålla sig till en metod, liksom. Det är 
något man känner.  

 

En beskrivning av varför man, å ena sidan, försöker tala mycket med barnet, 

å andra sidan inte får glömma bort mamma. Och om omöjligheten att mitt i 

detta dynamiska spänningsområde hålla sig till en specifik metod istället för 

att lita till sin egen känsla av vad som behövs i rummet. Det är en balans-

gång som det krävs mycket erfarenhet att lära sig behärska.  

Alla analytiker som jag intervjuar är överens om att man idag tar in mamman 

mycket mer än man gjorde på Johan Normans tid, att detta är något man 

diskuterat. I fas 4 verkar man ha löst det genom att alla analytiker kan känna 

sig fria att utifrån fallets förutsättningar arbeta på det sätt som analytikern i 
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stunden uppfattar vara bäst, utan att känna krav på sig att följa en speciell 

metod.  

Jag har flera berättelser som handlar om tiden kring fas 1 och 2, som tyder 

på att flera analytiker försökt hålla sig till Johan Normans modell och ha 

fokus på spädbarnet – men att de då har bränt sig, flera analytiker har upp-

levt att de tappat patienter som valt att lämna behandlingen för att de inte 

tyckt att det varit meningsfullt för dem. Denna insikt tog tid för gruppen att 

reflektera över tillsammans och konstatera att flera upplevt samma sak och 

att det som Johan Norman värnade så om kanske inte fungerar för dem i 

praktiken.  

E2: Vi landade i att det här med mamma, det är ingen som längre tycker att 
mamma ska hållas undan, på det viset. Det är ett helt nytt forskningsområde. 
Jag kan tänka mig att om Johan hade levt, så hade han också gjort det till ett 
nytt kunskapsområde.  
I: Så det är som ett nytt kunskapsområde. 
E2: Ja, jag tycker det. Men han kunde ju inte hinna och orka allt. Han la fokus 
på barnet. Han hade säkert strukturerat och differentierat upp det här på något 
vis, och integrerat det med det andra, men han hann inte. Han måste börja nå-
gonstans. 

 

Här tänker sig E att Johan Norman hade varit med på fokusförändringen, om 

han levat. På så sätt går de inte emot Johan idag, bara vidareutvecklar vad 

han inte hann med innan han dog. Det verkar vara viktigt att föreställa sig att 

Johan skulle acceptera den utveckling som skett.  

Frekvens 

När jag under den andra intervjurundan frågar om det är något speciellt man 

diskuterat i gruppen under åren är det en sak som kommer upp i så gott som 

alla intervjuer: behandlingens längd och frekvens. Och just denna fråga har 

diskuterats mycket, och man har kommit fram till en ny gemensam linje: 

även kortare konsultationer kan ske med ett psykoanalytiskt förhållningssätt 

och kan på så sätt godkännas. Så har det inte alltid varit, och denna fråga har 

tyngd i ett psykoanalytiskt sammanhang. Jag frågar E vad som diskuterats 

under åren i gruppen: 

E2: Ja, kort och långt. Glest och tätt. /…/ Kring ramen, kort långt tätt, vad ska 
vi eftersträva och hur ser vi på det och vad är analytiskt arbete. Men jag tror vi 
alla är överens om att konsultationer, kalla det vad du vill, det är analytiskt ar-
bete. Bara vi håller vårt tänkande och inte tappar det.  
I: Hur har ni arbetat kring de här frågorna?  
E2: Ja, verkligheten har ju gjort att vi inte har kunnat arbeta långt och tätt. Vi 
har ju varit tvungna att anpassa oss till verkligheten och försöka tänka analy-
tiskt kring den.  
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I fas 1 och 2 ser man en hög frekvens som en viktig del av den psykoanaly-

tiska processen. Det finns många skäl till att frekvensen anses viktig. Ett skäl 

är att frekvensen är viktig för analytikerns skull. Frekvensen och motöverfö-

ring kan kopplas ihop, eftersom hög frekvens hjälper analytikern att komma 

i kontakt med sitt instrument, motöverföringsinstrumentet. En hög frekvens 

anses hjälpa analytikern att upprätthålla ett psykoanalytiskt förhållningssätt.  

C1: Mmm. Jag tänker att det är väl som i vuxenanalys alltså att… Melzer, 
Donald Melzer /…/ sa ju i varje fall att den höga frekvensen är väldigt mycket 
till för analytikerns skull. För analytikern behöver hålla paret i det här fallet, 
men analysanden levande inom sig. Så att analytikern kan använda sig av sin 
motöverföring. Så att det är väldigt mycket för analytikern behöver träffa, 
man behöver liksom bli impregnerad av den andras väsen, han skulle inte tala 
om väsen, Meltzer, men personlighet, allt, inte minst det omedvetna som den 
andra kommer in i rummet med, som bara finns som aningar och så. Och det, 
för att man ska kunna fånga in det som analytiker behöver man ju träffa den 
andra jättetätt. Det är den ena aspekten, frekvensen behövs för analytikern. 
För att kunna använda sig av det instrument som är vårat, nämligen det här 
motöverförings... 

 

Frekvensen behövs också för att skapa tillit. Frekvensen, menar man, är 

också viktig för att skapa anknytning och tillit hos barnet. Små barn behöver 

en tät kontakt för att tillit skall kunna etableras.  

C1: Det här med intensiteten, frekvensen, den tror vi stenhårt på. Inte alla 
kanske, vi har väl lite diskussioner om det också, men det gör jättemycket till 
anknytningen, både till barnet, att barnet knyter an och att mamman knyter an, 
att man går in intensivt.  
I: Och tre gånger i veckan? 
C1: Fyra. Helst, fyra-fem skriver Johan, men det har jag inte varit med om 
själv att de har kommit fem gånger i veckan. Men fyra gånger i varje fall. Sär-
skilt kanske i början. Och så har de så mycket, BVC och kanske andra syskon 
och om någon blir förkyld eller, det kommer ofta något emellan i alla fall i en 
småbarnsfamilj. Men alltså att ha den här målsättningen att man strävar efter 
fyra gånger i veckan. Jag tycker det är oslagbart. /.../ Det lilla spädbarnet 
tycker jag, det reagerar ganska starkt på uppehåll. Då blir de lite rädda och 
främmande och vänder bort, och då måste man arbeta med det en stund innan 
man är där. För att man blir en viktig figur för dem, ganska direkt, faktiskt. 

 

Frekvensen är alltså viktig för att kontakten mellan spädbarnet och analyti-

kern skall kunna etableras och har vikt för skapandet av en empatisk länk, 

som är en viktig faktor i en psykoanalytisk process. Men, som analytikern 

indikerar, är inte alla spädbarnsanalytiker överens om frekvensens nödvän-

dighet, det finns de som menar att man kan skapa en empatisk länk och ar-

beta med ett psykoanalytiskt förhållningssätt ändå, utan att frekvensen är 

fyra gånger i veckan. 

 Ytterligare ett skäl för en hög frekvens är att hjälpa mamman att bli till-

räckligt bra. I Winnicotts terminologi finns begreppet ”good-enough-
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Frekvensen behövs också för att skapa tillit. Frekvensen, menar man, är 
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Frekvensen är alltså viktig för att kontakten mellan spädbarnet och analyti-
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mother”, alltså en mamma som är tillräckligt bra. Genom att mamman får 

stöd fyra gånger i veckan kommer barnet att få erfarenhet av och kunna in-

ternalisera en mamma som åtminstone ibland klarar av att härbärgera svåra 

känslor.  

E1: Om hennes [barnets] behov hålls levande i det här rummet gång på gång 
/…/ Då hinner hon ju internalisera den här mamman som ändå hyfsat finns för 
henne gång, på gång, på gång i det här rummet, så att hon sen står pall… 

 

Erfarenheten att modern finns där för barnet följer enligt analytikern med 

barnet även utanför analysrummet. Denna erfarenhet kan hjälpa barnet att 

klara av de stunder bättre, när modern inte mår så bra och inte kan härbär-

gera barnets svåra känslor. 

 Just när det gäller frekvensen och betydelsen av frekvensen hänvisar flera 

analytiker till Johan Norman. Enligt Norman var det viktigt att ses fyra 

gånger i veckan, menar analytikerna.  

Inställningen till frekvensen förändras under åren, under fas 3 och 4 anser 

man fortfarande att det är viktigt, men eftersom verkligheten inte tillåter att 

man träffar förälder-barn-paren fyra gånger per vecka tvingas man acceptera 

andra lösningar. Det är viktigt för analytikerna att det kan vara psykoanalys 

även med lägre frekvens. Frekvensen är en fråga som man diskuterat livligt. 

Jag frågar F om man nått konsensus i frågan:  

F2: Jag kan inte påstå att det skulle finnas en enhetlig uppfattning. Det var ju 
Johan då som hade klart för sig att det skulle vara fyra gånger i veckan. Jag 
kan inte säga att jag minns att det var som att gruppen tyckte si eller så, det 
diskuterades med jämna mellanrum. Det är ju bara att förhålla sig till en verk-
lighet. Det är inte alla som kan komma fyra gånger veckan, och på de tider 
som jag kan erbjuda, praktiska frågor. 

 

F förhåller sig rätt pragmatiskt till antal gånger i veckan, det är bara att för-

hålla sig till en verklighet. Det går inte alltid att få till fyra gånger i veckan, 

det är inte svårare än så. Men J vill vara lite försiktig, och varnar för att man 

för enkelt släpper betydelsen av att träffas ofta. 

J2: Och det är det som vi analytiker tycker är viktigt att hålla vakt på, inte för 
att allt hänger på hur många gånger i veckan du går, men det är utan tvekan så 
att den högre frekvensen ger möjligheter som den lägre frekvensen inte gör. 
Men det är lätt som analytiker också att glida in i att javisst, men det fungerar 
ändå, och han vill gå bara två gånger i veckan och jag tjänar bättre, som ofta 
för oss psykologer, på att ha lägre frekvens. /…/ Om vi då alla tycker att ja, 
det fungerar lika bra, så blir det så. Och då förlorar vi något. Det är faktiskt 
det som det gäller, det finns en poäng med det. Vi ska inte jobba fyra gånger i 
veckan för att det är en principsak, men om vi arbetar fyra gånger i veckan ser 
vi att det finns en poäng med det. Men om man glider in i det där att det är 
bekvämare och det går ändå så tror du på det och det blir bara det.  
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Det finns en oenighet kring frekvensens betydelse, men fortfarande gäller att 

man är tvungen att acceptera en lägre frekvens för att patientunderlaget ser 

ut som det gör om man vill kunna arbeta som psykoanalytiker överhuvudta-

get. J indikerar att man tjänar bättre om man träffar patienten färre gånger 

per vecka, detta handlar enligt J om att man, för att patienten ska ha råd att 

gå, ofta tvingas sänka priset per behandlingstillfälle. Det blir orimliga kost-

nader för patienten annars.  

Frekvensens betydelse 

Det finns alltså en oenighet om frekvensens betydelse. Men alla verkar eniga 

om en sak: det behövs erfarenhet av att ha arbetat med några fall fyra gånger 

i veckan under en längre tid, för att man ska kunna kalla sig psykoanalytiker. 

När man har den erfarenheten blir man småningom skicklig på att se och 

identifiera de processer som sker, då kan det räcka med kortare konsultation-

er, men medan man lär sig ”hantverket” behövs en intensivare kontakt. Att 

tala om utbildningsanalys är på så sätt adekvat.  

Frågan som de ställer sig är ju om detta ändå är nödvändigt, kan man lära 

sig hantverket på något annat sätt, med kortare, mindre intensiva kontakter? 

Dessa motsättningar är inte specifika för spädbarnsanalys, flera av dem 

handlar om motsättningar inom det psykoanalytiska fältet överlag. En orsak 

till att det blir så svårt för dem är att seminariet de går till har dubbla syften: 

det är dels ett utbildningsseminarium, där deltagarna förväntas ha ett visst 

antal fall som är fyra gånger i veckan under en längre tid. Men när man fått 

den erfarenheten verkar det som att flera av dem tycker att man kan bedriva 

psykoanalys på andra sätt, med kortare behandlingar med lägre frekvens. 

Men man måste få erfarenhet först, för att kunna bli analytiker, därför anser 

B att det är viktigt att upprätthålla kraven på utbildningsanalyser, medan J 

anser att det finns ytterligare poänger med att träffas fyra gånger i veckan 

som är av behandlingsmässig karaktär.  

I fas 3 och 4 är det tydligt att man diskuterat om frekvensen måste vara 

hög för att det ska kunna kallas psykoanalys. Det handlar om en föreställning 

om vad det är som gör att psykoanalys är psykoanalys, är det formen som 

gör det? Dvs. just det faktum att man träffas fyra gånger i veckan?  

J2: Visst på ett sätt måste vi anpassa oss till en ny situation och så, men vi har 
också något att värna om, förmedla och skydda. Ibland är det så. Men jag kan 
inte se att det är starkt här [i den här gruppen]. Om det finns motstånd så är 
det från dem som tänker att man är så rädd att förlora ett psykoanalytiskt tän-
kande genom att rucka på former. 

 

Inom gruppen har man ändrat sig i fråga om konsultationer, detta är ju en 

stor fråga för dem och handlar även om skillnaden mellan terapi och analys. 

Men de flesta verkar tycka att även konsultationer kan bedrivas med ett psy-
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koanalytiskt förhållningssätt. Detta innebär att man inte i fas 3 och 4 längre 

anser att frekvensen är avgörande för att det ska kallas psykoanalys, på 

samma sätt som man gjorde i fas 1 och 2. Men samtidigt framgår att de inte 

har något val; de har så få fall att jobba med, så de är tvungna att anpassa sig, 

säger E, och eftersom de inte kan tänka sig att arbeta på något annat sätt än 

ett psykoanalytiskt är det rimligt att anta att de vill kunna arbeta analytiskt 

även i korta konsultationer. Detta är ett stort avsteg från tidigare synsätt. 

Det är inte fråga om att man skulle föredra att ha lägre frekvens framom 

högre, om förutsättningarna fanns skulle man hellre träffa patienterna oftare. 

Men ett grundmurat förhållningssätt som varit allmänt rådande håller på att 

vittra bort, och det handlar om inställningen att man idag kan tänka sig att 

kortare konsultationer kan genomföras med ett psykoanalytiskt förhållnings-

sätt. Men då, poängterar både B och J, krävs det att psykoanalytikern har 

erfarenhet av att ha arbetat med patienter fyra gånger i veckan. Det är den 

springande punkten: att ha en djupgående erfarenheten av att ha arbetat fyra 

gånger i veckan med patienter, gör att man sen kan arbeta psykoanalytiskt i 

kortare konsultationer med lägre frekvens med andra patienter. Då blir det 

viktigt att psykoanalytikern får möjlighet att få erfarenhet av en psykoanaly-

tisk behandling som sker fyra gånger i veckan. 

Förhållningssätt 

Hur man förhåller sig till att vara rådgivande är också något som förändras 

under faserna 1-4. Utifrån analytikernas berättelser kunde jag i kapitlet om 

den kliniska verksamheten beskriva ett psykoanalytiskt förhållningssätt. Men 

det finns förhållningssätt som anses icke-analytiska; analytikerna använder 

många olika termer för att beskriva detta; stödjande, stöttande, pedagogisk, 

rådgivande. Jag har här tolkat dessa olika begrepp som uttryck för ett ur psy-

koanalytisk synvinkel icke önskvärt sätt att arbeta. Att vara rådgivande i en 

behandlingssituation hör inte till det psykoanalytiska förhållningssättet, detta 

är något som blir tydligt i intervju med flera analytiker. Men det är likväl 

något som förekommer, och ställs på sin spets i synnerhet i arbetet med 

spädbarn och föräldrar där föräldrarna tydligt ber om råd.  

Det händer att en analytiker tar till ett rådgivande sätt. I fas 1 och 2 förhål-

ler man sig till detta som att det inte är så man ska arbeta. I följande citat 

diskuterar B och jag hur man under fas 2 (när renlärighetstänket dominerade) 

förhöll sig till ett rådgivande sätt: 

I: Hur reagerade man i gruppen om någon var rådgivande? 
B2: Nej, man reagerade inte på annat sätt än att man konstaterade att så där 
ska vi inte göra. Men vi gör så i alla fall för att man faller för frestelsen eller 
motöverföringen ser ut på det sättet. Och då kunde man prata om det. Det 
handlar mera om en sorts sätt att lära sig en metod på. Det psykoanalytiska 
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förhållningssättet, i sin mest extrema form, påminner om en person som är 
oempatisk. 

 

B indikerar att det handlar om ett sätt att lära sig en metod på, och hänvisar 

då till det psykoanalytiska sättet som det ingår i den långa utbildning de alla 

gått att lära sig. Till det sättet hör att inte vara för rådgivande eller stöttande. 

B uttrycker det så här: ”Det är alltid föremål för diskussioner... man kan säga 

att i en mera klassiskt ortodox freudiansk psykoanalys så bör man väl und-

vika pedagogiska interventioner.” Detta citat indikerar att det finns en inrikt-

ning inom psykoanalys som är noga med ramen och det psykoanalytiska 

förhållningssättet, till detta sätt hör att inte intervenera på ett rådgivande 

eller, som B uttrycker det här: pedagogiskt sätt.  

Tillsammans med B lyssnar jag på en behandlingssession som både finns 

på band och som transkriberad version. B kommenterar vad som sker, jag 

ställer frågor. I ett samtal kring ett fall kommer vi in på ett fall där B gett 

mamman råd om att införa en snuttefilt till barnet. På bandet hör man hur 

mamman ber om mera råd och jag ställer frågan:  

I: Vad gör du nu? Hon vill ju tydligen att du ska berätta för henne ”nu ska du 
göra så här och så här och så här”. 
B1:2: Ja, nu ska man komma med receptboken liksom. Ja, nu ska vi göra si, 
nu ska vi göra så. Det finns ju så många som ger sådana här råd på alla möj-
liga barnavårdscentraler och i böcker. Gör så här så blir ditt barn si och så. 
Och den omnipotenta fällan vill man inte gärna ramla in i. Jag har ju ändå va-
rit lite ute och susat här kring att göra snutte och sådana där saker. Men det 
kan faktiskt vara till en hjälp och för en del föräldrar att göra det lite lättare att 
få ungen att sova för sig själv och sådana här saker. 

 

Här motiverar B varför man inte ska ge råd, det är omnipotent att tro att man 

vet exakt hur någon ska göra, samtidigt som B menar att det faktiskt kan 

vara till hjälp. Citatet nedan härsstammar från samma fallgenomgång. B har 

under sessionen öppnat en barnmatsburk, barnet är nyfiket: 

B1:2: Nu har jag öppnat burken. Den luktar ju, burken. Och så vill hon lukta. 
Mamma får lukta. Nu vill hon över till mig. Hon sträcker armarna mot mig.  
(Tystnad medan vi lyssnar på bandet) 
I: Matade du henne där? 
B1:2: Ja. Det som har pågått här som inte, det står inte, det är det att hon har 
ju då fått skeden i handen och släppt den, och jag hade ett minne av att det 
skedde flera gånger. Det är därför jag säger att jag hoppar upp och ner, hon 
tycker det är roligt, ungar gillar ju det där få någonting att släppa och så får 
man hämta den. Och det var en lite speciell sked, det var en lång plastsked 
som var lite skagenblå tror jag, så blev den lite gråaktig, rund fin plastsked, 
och så hade jag öppnat burken och så luktade vi på den och så tog jag upp mat 
på skeden. Och så luktade jag på det där och så gjorde jag så här, låtsaskäkade 
på det där. Jag vet inte vad som flög i mig här, jag har fått mycket kritik för 
det här. Men alltså. Mamman var ju så gullig och samarbetsvillig så att jag, 
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förhållningssättet, i sin mest extrema form, påminner om en person som är 
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jag låtsades mata henne. Hon var ju med på noterna så vi stod ju sådär som 
ungar och (smackar) så blir liksom dottern intresserad. 
I: Ja, hon vill också vara med.  
B1:2: Ja hon vill vara med så att jag dröjer lite med skeden vid henne och då 
(visar hur dottern sträcker sig med munnen efter skeden) 
I: Det var ingen mat på? 
B1:2: Jo! Den var full med mat. Och det är här då mamman… Jag vad var det 
för något säger jag… Hon blir jätteglad mamman. Dottern var duktig nu och 
så klappa hon händerna.  

 

Denna intervention säger sig B ha fått kritik för av sina kolleger. Det verkar 

finnas ett tryck från kollegerna, i omgivningen finns riktlinjer för vad man 

får göra och vad man inte får göra. Här gick en gräns, när analytikern matar 

barnet. 

Men det handlar inte bara om vad Johan Norman sade, det handlar om 

hela det psykoanalytiska fältet, där man generellt inte ger råd. Det är lätt att 

falla in i att ge råd och man kan förhålla sig på olika sätt till att man ändå, 

trots att man inte ska göra det, ger råd. Det analytiska sättet i seminarierum-

met är att söka en mening med att man gjorde som man gjorde. Man gör fel, 

det hör till och accepteras, men det är ändå inte ett psykoanalytiskt sätt.  

En psykoanalytiker verkar eftersträva att inte vara normativ och säga sa-

ker som att någon gör något bra eller dåligt. Däremot vill man hjälpa mam-

man att se vad som är verkligt och vad som inte är det, att arbeta på det sättet 

är accepterat.  

 Det finns något som är rätt och något som är fel, när man gör något som 

är fel konstaterar man att så där ska vi inte göra, men att man av någon an-

ledning fallit för frestelsen (citatet med B2 ovan). Beskrivningen påminner 

mycket om J:s beskrivning av att ramla i fällan: 

J2: Eller det här med att ge råd. Vi vet alla, så det är inte meningen att vi ska 
ge en massa råd, men ibland ger man kanske råd, men jag tror inte att man har 
känt att man inte får säga det för att de andra säger ”Oj, nu är det någon som 
ger massor av råd”. Då berättar man det och vi talar om det och det är inte nå-
gon som säger: Vad har du gjort? Utan det är mera att ja, nu har du ramlat i 
fällan. Man kan säga att: det där var tokigt, men det är ett analytiskt tänkande, 
varför gjorde man något tokigt? Man pratar om det, det måste finnas en me-
ning med det. Det måste bero på något. Det är självklart att vi gör en massa 
dumma saker, det vore konstigt annars. Det viktigaste är vad vi kan göra med 
det. Vi kan se det, känna det, göra något vettigt av det. Det är oundvikligt att 
det blir något fel. 

 

Det finns en tydlig åsikt kring det här med att ge råd: det är inte meningen att 

man ska göra det. Men när det sker att någon ger råd, och det händer, kan 

man tänka analytiskt kring det och försöka förstå varför det blev så. Det sker 

i en behandlingssituation och kan säga något om patienten.  

Många av analytikerna är i fas 4, i intervjuerna gjorda år 2012, kritiska till 

det rådgivande sättet, ändå hävdar jag att det skett en förändring i förhåll-
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ningssätt kring denna fråga, även om det är subtilt. För trots att många analy-

tiker vidhåller att det inte står för ett psykoanalytiskt förhållningssätt verkar 

de inta en mer ödmjuk hållning. Det verkar bli mer och mer accepterat att 

vara stöttande eftersom man upplever att det kan fylla en funktion i det nya 

sammanhang där man befinner sig, där konsultationer blir allt vanligare, 

behandlingarna blir mer sällan och behandlingstiden kortare. I en analys där 

man träffas fyra gånger i veckan erbjuder själva behandlingsformen ett stöd i 

sig, men när inte den finns behövs ett annat, mer uttalat, stöd, enligt H.  

H2: Om det blir oanalytiskt, och man blir mer pedagogisk och förklarar att så 
här kan det vara och stöttande… då kan jag känna att det också hänger ihop 
med att man inte har den här ramen med tätare kontakt. Den är stödjande i sig 
när man kommer så här ofta, och när inte den finns, då kanske det blir så att 
man måste bli lite mer stödjande, det blir lite mer stödterapi snarare än analys.  
 

Jag undrar om någon reagerar då man arbetar så nu (i fas 4), då svarar H att 

det inte är någon som reagerar, och kontrasterar detta mot hur det hade varit 

om Johan Norman hade varit med (i fas 1). Då hade man fått kommentarer 

eftersom ”han värnade om någonting som inte värnas om längre” (H2). Det 

verkar inte vara lika känsligt längre, som det var på Johan Normans tid, om 

man går in och är pedagogisk (den term H använder här): 

I: Har stämningen förändrats i gruppen? 
H2: Ja, då upplevde jag mycket starkare känslor kring hur man jobbade, om 
man jobbade nära Johans metod eller hur mycket man gick ifrån och sådär. 
Nu är det ingen som riktigt bryr sig längre, nu är det högt i tak och nu lutar 
man sig tillbaka mot att det ska vara ett psykoanalytiskt tänkande kring vad 
som händer i rummet, och vad som händer i relationerna.  
I: Men vad hände då, om man inte gjorde som… 
H2: det kunde väl vara att man refererade till… här kanske man kunde... du 
tappade bort barnet i det här, det var mycket riktat till föräldern, och Johan 
hade kanske gjort så här i det här läget kunde någon referera.  
I: Men det lät som att det var minde högt i tak då? 
H2: Ja, precis.  
I: Var det mera kritik då, eller hur märktes det att det var lägre i tak? 
H2: Det var väl det här med att man, i alla fall kunde jag känna det för egen 
del, att man värnade mer om det som var Johans. Det fanns något som hade att 
göra med ramen och förhållningssätt att göra. Det var mer känsligt om man 
gick in och var pedagogisk… än vad det är idag.  

 

Man skulle t.ex. inte gå in och vara pedagogisk och rådgivande, det bottnar 

enligt H i Johan Norman och vad han poängterade som handledare.  

Detta är en fråga som diskuteras öppet och som har att göra med psykoa-

nalysens ställning i samhället överlag, och om patienternas reaktioner på det 

psykoanalytiska sättet och det är tydligt att den strikta hållningen i denna 

fråga håller på att luckras upp, tankenätverket kring det rådgivande förhåll-

ningssättet verkar ha förändrats och hänger ihop med frågan om frekvens. På 
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grund av patienternas reaktioner och förväntningar blir analytikerna tvungna 

att reflektera över sin strikta hållning i denna fråga, men i grunden har flera 

av dem inte ändrat sin syn på att man helst inte ska ge råd, men om man gör 

det (och det gör många) så finns det en orsak som man kan acceptera, förstå 

och tänka kring.  

Skillnad mellan psykoterapi och psykoanalys 

Det verkar finnas tydliga föreställningar om skillnaden mellan psykoterapi 

och psykoanalys. Flera av de frågor som är besvärliga för analytikerna (dvs. 

frågor om fokus, frekvens och förhållningssätt) kan härstamma från före-

ställningen om vad som särskiljer psykoanalys från psykoterapi. Fokusfrågan 

verkar kunna kopplas ihop med frågan om vad som anses vara psykoanalys 

och vad som inte är det. Men också frågan om frekvensens betydelse handlar 

om denna konflikt. Både J och B är inne på skillnaden mellan psykoanalys 

och terapi, och en viktig skiljelinje för dem handlar just om inställningen till 

att ge råd.  

Frågan om vad som är terapi och vad som är psykoanalys har djupa rötter 

inom psykoanalytiska kretsar och kan inte avgränsas till denna grupp. Vad 

som är rätt och vad som är fel bottnar enligt B i en kollektiv föreställning om 

vad som är psykoterapi och vad som är psykoanalys. B hävdar, att det egent-

ligen inte finns belägg för att just ett visst sätt skulle vara det bästa, det finns 

ingen forskning som stöder det, det är mera en kollektiv föreställning om hur 

man ska arbeta. Men vad bottnar denna kollektiva föreställning i? 

I: Ni hade andra olikheter också, t.ex. när man fokuserade, om man skulle fo-
kusera på mamman eller barnet. Kommer du ihåg de diskussionerna, vad 
hände när ni var oense, minns du hur diskussionerna gick? 
B2: Minnet är opålitligt, men som jag minns det fanns det en kollektiv före-
ställning kring vad som är psykoanalys och vad är psykoterapi. Man får för 
död och pina inte bedriva psykoterapi! 

 

Intressant att notera är att när jag frågar om olikheter kring hur man fokuse-

rar, kopplar B ihop detta med en diskussion kring vad som är psykoanalys 

och vad som är psykoterapi. Om man fokuserar mera på mamman blir det 

mera som en behandlingsform som kallas ”parent-infant-therapy”, och Johan 

Normans idé är att spädbarnsanalys skiljer sig från bland annat denna metod 

genom att man ser spädbarnet som patient och då ska fokus vara på spädbar-

net.  

I: Vad är skillnaden [mellan psykoanalys och psykoterapi]? 
B2: Jag vet inte. /…/Jag har haft ett stort frågetecken kring hur ortodoxa van-
föreställningar sprider sig i subgrupper i de här miljöerna. /…/ Det är ju inte, 
det har något med människor att göra /…/ det blir vi och de. Och då blir det så 
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det har något med människor att göra /…/ det blir vi och de. Och då blir det så 
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här att om man då vänder sig till mamman, om man då ger en intervention till 
mamman och säger att du kanske skulle hålla barnet si eller så… och jag mär-
ker att en del ungar när de skriker blir aggressiva och puttar bort mamman och 
en del mammor släpper efter då, och det gör inte saken bättre. Och då säger 
man att du kanske skulle försöka hålla ditt barn, hon vill bort. Men så fick 
man inte säga, utan då skulle man säga sin tolkning till barnet. ”Jag ser att nu 
vill din mamma släppa dig nu när du är så arg på henne”. Och båda intervent-
ionerna resulterade ofta i att mamman blev uppmärksam på det och försökte 
hålla barnet. Så jag uppfattade det som att det inte spelade så stor roll vilken 
intervention man gjorde, men den ena var rätt och den andra var psykoterapi.  

 

B reflekterar över hur det var under fas 1 och 2, och hur stark skillnaden då 

var mellan terapi och analys, något som B anser har en koppling till den 

starka övertygelsen om vad som är rätt och vad som är fel. Alla tre frågorna, 

fråga om fokus, frågan om frekvens och frågan om att vara rådgivande ver-

kar hänga ihop med föreställningen om vad som är psykoanalys och vad som 

är terapi. J är tydlig med att man inte håller på med familjeterapi och förkla-

rar:  

J2: Vi håller inte på med familjeterapi, vi arbetar med psykoanalys.  
I: Men vad är då familjeterapi, vad är det ni inte är? 
J2: Jag sätter mig inte där och försöker kartlägga konflikter mellan föräldrar-
na, jag är inte ute efter att lösa deras konflikter. Jag går inte in i det, jag kan 
säga något om vad jag ser där, men det är inte min fokus, mitt syfte. Jag arbe-
tar med vad som pågår med barnet. Jag kan se att de är väldigt spända med 
varandra, eller att pappan har hamnat utanför, det är inte det att jag inte säger 
sådana saker, men det är frågan hur mycket jag går in i det. Jag går inte in i 
det, jag låter dem sköta det. Jag kan nämna någonting. Jag går in i relationen 
med barnet, det är barnet. Vad är barnet för dem och vad ser de i barnet och 
hur ser de på barnet. Barnet suger upp det som är dem, deras problem. Jag tit-
tar på hur de beter sig med barnet och hur barnet svarar till dem. Inte vad som 
pågår mellan de två. Det pågår i bakgrunden. 

Anpassning 

Det finns ett lärande som handlar om att lära sig ett nytt sätt att arbeta på, där 

man ska kunna hantera två patienter i rummet varav den ena är ett litet späd-

barn. Det är tungt och svårt att lära sig, och kräver mycket av analytikern, 

men det är mera fråga om att lära mera och lära nytt, än att lära om. Men det 

finns en omställning som analytikerna gör under den här perioden, som ver-

kar vara mer omvälvande. Denna omställning bottnar i den professionella 

miljön och handlar om inställningen till kortare behandlingar och konsultat-

ioner, och som handlar om att förhålla sig mera klientanpassat till behand-

lingen. Man är tvungen att ändra inställning om man vill fortsätta arbeta med 

psykoanalys och spädbarn, det är en överlevnadsstrategi eftersom det finns 

för få sökande patienter. För att få möjlighet att ändå utnyttja den kunskap 
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man tycker sig besitta vänder man sig nu till olika barnavårscentraler och 

skriver ansökningar för att skapa ett större samarbete mellan spädbarnsgrup-

pen och barnavårdscentralen, så att analytikerna ska kunna gå in och arbeta 

mera konsultativt med mammor och barn och som handledare åt barnmors-

kor. J beskriver det så här:  

J2: Men visst har vi pratat mycket om att försöka hitta sätt för att nå föräldrar-
na och där har vi funderat en del om vi borde ändra vår inställning, för under 
en lång tid har vi tänkt att vi sitter här och vi har den här kompetensen, varså-
god kom till oss och använd er av vår kompetens, det är en övertygelse. /…/ 
Där [i ansökningar vi skrivit] visar sig en ändring som vi tänkt igenom. Det är 
fortfarande så att vi är här och har den här kompetensen, men vi måste hitta ett 
sätt som de andra förstår det på och kan ta emot det. Då har vi tänkt att föräld-
rar och personal på BVC har svårt att formulera sina behov i termer av att ”jag 
behöver träffa en psykoanalytiker”, kanske inte ens en psykolog, kanske. Då 
har vi tänkt att det kan vara lättare om vi försöker vara där på plats, och var 
där de jobbar, MVC, BVC, och prata om vilka typer av problem skulle det 
kunna vara bra att prata om och låta någon terapeut komma in. Att personal 
och föräldrar ska få chansen att prata med en psykoanalytiker, utan att känna 
att det är ett jättesteg. En person som finns där som har en större kompetens 
om psykologiska problem, så får vi se vad det blir. Där har vi tänkt att det är 
viktigt att hitta andra former för att nå ut.  

 

Här refererar J till analytikerna som terapeut (”låta någon terapeut komma 

in”), något som indikerar att J i detta fall talar om att det handlar om kortare 

behandlingar (terapier). Detta är ett exempel på frågor de diskuterar idag 

som handlar om att analysera varför de inte får fall. De måste anpassa sig till 

den rådande verkligheten. De är övertygade om att de kan hjälpa många 

patienter som har problem idag, men att de inte kan formulera sitt behov i 

termer av att det är just psykoanalys de behöver. Genom att förändra sin 

egen inställning till sitt arbete och istället för att sitta och vänta på att få fall 

bedriva en uppsökande verksamhet genom att finnas till hands på BVC hop-

pas de att de ska kunna få fler patienter, även om patienterna bara vill ha 

enstaka konsultationer och inte vill ha psykoanalys. Det finns motstridiga 

känslor kring detta, för samtidigt önskar man att man fick fall så man kunde 

arbeta med metoden som det var tänkt. Men verkligheten ser ut som den gör 

och det är frustrerande att inte få fall. Därför accepterar man omställningen. 

Här är tydligt exempel på ett förändrat tänkesätt: börja efterfråga vad pa-

tienten vill ha och acceptera att erbjuda det som det finns en efterfrågan på. 

Men det är inte helt lätt att ändra förhållningssätt, och det finns fortfarande 

ett visst motstånd. Vissa är positivt inställda, medan andra accepterar att det 

är så här för att man måste. Det skiljer sig mycket från tidigare sätt att för-

hålla sig. J är också inne på sättet att bemöta en annan människa, och menar 

att man kanske har använt sig av ett psykoanalytiskt förhållningssätt på fel 

sätt.  
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Jag tolkar det som att det handlar om att omformulera sin föreställning 

om vad psykoanalys egentligen är, att det går att diskutera både hur man ska 

bemöta andra människor och hur behandlingen ska gå till. För det finns up-

penbarligen alternativ, och en önskan att vara mera flexibel i mötet.  

I: Hur gör man för att sy ihop allting så att det blir psykoanalys, trots att man 
träffas så lite? 
J2: Ja. Det är ett psykoanalytiskt tänkande som vi tycker är viktigt och möjligt 
även om man arbetar utan soffa, det gäller också för arbete med vuxna. Det är 
det att det finns någon psykoanalytisk hållning, någon psykoanalytisk teknik 
och kompetens som går att använda sig av även i andra situationer än den 
mera traditionella med hög frekvens. Det är vad vi håller på med i många 
olika sammanhang, inte bara spädbarn. Jag tycker att än så länge så är det 
möjligt när vi träffas och pratar om det som vi ser och det som vi tänker i de 
här olika sammanhangen, även om det handlar om kortare behandlingar. Men 
det är väldigt trist om vi förlorar helt det andra, för det är en praktisk kompe-
tens som bygger på att man också har väldigt mycket erfarenhet av den Andra, 
och det är väldigt lätt att glida in och istället vara en rådgivare, lite mera strikt 
terapeutiskt utbildad. Det är ett väldigt delikat instrument som man har byggt 
upp, inte minst tack vare den höga frekvensen. Om vi inte kan upprätthålla 
kompetensen genom att också ha högre takt och högre frekvens… det är jätte-
farligt. Det gäller både spädbarn och vuxenanalys. Där är vi precis i samma si-
tuation. 

 

J menar att man genom att arbeta med en patient fyra gånger i veckan kan 

lära sig tekniken. Detta gör att man måste värna om fyra gånger i veckan, i 

synnerhet i utbildningssituationer. Har man väl lärt sig tekniken kan man 

arbeta med kortare konsultationer och ändå vidmakthålla ett psykoanalytiskt 

förhållningssätt. Det handlar om hur man lär sig det psykoanalytiska förhåll-

ningssättet. Men J värnar samtidigt om något och indikerar att det är väldigt 

lätt att glida in och istället vara en rådgivare och vill värna om det som J 

benämner ”ett delikat instrument”, något som får mig att associera till ”det 

analytiska instrumentet” som jag fick så många likartade beskrivningar av i 

den första intervjurundan, då jag fokuserade på hur de arbetade. För att und-

vika att tappa bort något, som är tungt och arbetsamt att upprätthålla, måste 

man vara beredd att kämpa, det skulle vara väldigt lätt att överge det strikt 

psykoanalytiska. Det finns ett motstånd även hos en analytiker mot att gå in i 

en ny analys, man måste sänka arvodena för att patienterna ska ha råd att gå 

så ofta, och man blir bunden under en lång tid framöver, så det finns många 

incitament för analytikerna att mer och mer överge den psykoanalytiska be-

handlingen.  

 Analytikerna går från att säga: ”Vi erbjuder psykoanalys, är det det du vill 

ha är du välkommen annars kan du söka dig någon annanstans”, till att säga: 

”Jag har ett stort kunnande kring omedvetna psykiska processer, på vilket 

sätt kan jag hjälpa dig?” De går från att ha fokus på en metod och metodut-

veckling som mål, till att ha fokus på patienterna och deras behov.  
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Analys: Villkor för lärande 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för resultatkapitlen och hur de kan 

kopplas till begrepp som presenterats i kapitlet om de teoretiska utgångs-

punkterna. Därefter analyseras sambandet mellan analytikernas kliniska ar-

bete och de gemensamma mötena samt hur detta samband påverkar villkoren 

för de lärprocesser som uppstår.  

Resultaten har presenterats i fem olika delar där det första kapitlet beskrev 

utgångspunkten för den metod som deltagarna i denna studie sysselsätter sig 

med. Tidigare forskning har visat att kontextuella faktorer är av betydelse för 

lärvillkor och en ambition har varit att beskriva kontexten för att bättre förstå 

vilka villkor för lärande som är betydelsefulla. I kapitlet beskrivs i korthet 

utbildningen till psykoanalytiker, samt den teoretiska referensram kring 

spädbarnsanalys som analytikerna inledningsvis hade att förhålla sig till. Det 

är en grund som ger ramar och struktur för det arbete som analytikerna ska 

utföra tillsammans med sina patienter och för de gemensamma diskussioner-

na. Ett professionellt etos (Slavin 1997; Reeder 2007) är något analytikerna 

utvecklar genom utbildningen; detta förhållningssätt har påverkat deltagarna 

genom hela studien på olika sätt. 

I det andra resultatkapitlet presenteras hur gruppens arbete utvecklats över 

tid. I kapitlet är utvecklingen indelad i fyra faser, där den första fasen känne-

tecknas av att en eldsjäl driver en fråga, den andra av att eldsjälen försvinner, 

den tredje av högt i tak och den fjärde av att ett nytt arbetssätt utvecklas. 

Villkor för gemensamt lärande varierar mellan de olika faserna, när den inre 

kontexten (Ellström 2010a; Kock 2010) förändras genom att formen för le-

darskap och möjlighet till kritisk reflektion i gruppen ändras. Habermas 

(1996) resonemang om kommunikativt handlande kan användas för att förstå 

hur kommunikationen under de olika faserna påverkar lärprocesserna. Något 

som kan härröras till den yttre kontexten (Ellström 2010a; Kock 2010), är att 

under de fyra faser som beskrivs i kapitlet förändras patienttillströmningen, 

en verklighet som sätter reella gränser för metodens utveckling. Vilken fas 

gruppen befinner sig i påverkar både analytikernas kliniska arbete och den 

gemensamma kommunikationen.  

I det tredje resultatkapitlet beskrivs metoden så som jag redogjort för den 

utifrån hur analytikerna berättat om sitt kliniska arbete som var och en av 

dem utför enskilt med sina patienter. I detta kapitel identifieras och beskrivs 

bland annat olika interventioner (deskriptiva interventioner, tolkande inter-

ventioner, undersökande interventioner och rådgivande interventioner). Det 
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utbildningen till psykoanalytiker, samt den teoretiska referensram kring 
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under de fyra faser som beskrivs i kapitlet förändras patienttillströmningen, 

en verklighet som sätter reella gränser för metodens utveckling. Vilken fas 

gruppen befinner sig i påverkar både analytikernas kliniska arbete och den 

gemensamma kommunikationen.  

I det tredje resultatkapitlet beskrivs metoden så som jag redogjort för den 

utifrån hur analytikerna berättat om sitt kliniska arbete som var och en av 

dem utför enskilt med sina patienter. I detta kapitel identifieras och beskrivs 

bland annat olika interventioner (deskriptiva interventioner, tolkande inter-

ventioner, undersökande interventioner och rådgivande interventioner). Det 
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finns likheter mellan hur analytikerna beskriver sitt arbete, men också skill-

nader som bottnar dels i att olika individer tolkar och genomför metoden på 

olika sätt, dels i att varje behandling har sin kontext som innebär att analyti-

ker och patient tillsammans arbetar fram det som är meningsfullt för just 

dem, just då. Flera av analytikerna upplever likartade svårigheter i hur man 

kan arbeta med mammor och spädbarn; det finns olika möjliga sätt för analy-

tikern att förhålla sig, på så sätt kan skillnader i det subjektivt upplevda 

handlingsutrymmet (Aronsson 1990) iakttas. Det är i dessa beskrivningar 

man kan förstå hur ett professionellt etos (Slavin 1997; Reeder 2007), eller 

normer (Granberg 1996; Habermas 1996) påverkar analytikernas handlingar 

i den kliniska verkligheten.  

I det fjärde resultatkapitlet beskrivs den seminarieverksamhet inom vilken 

analytikerna arbetar tillsammans med att diskutera och formulera om meto-

den och vad den innebär. På den gemensamma arenan synliggör de sitt ar-

bete för varandra på olika sätt, och reflekterar över detta. Det arbete som 

sker på denna gemensamma arena är viktigt för hur de tänker kring och 

handlar i den kliniska verksamheten med patienterna. Beroende på vilken fas 

i utvecklingen gruppen befinner sig i, ser kommunikationen på denna ge-

mensamma arena olika ut och därigenom påverkas villkor för gemensamma 

lärprocesser av faserna. 

I det femte resultatkapitlet lyfts särskilt tre dilemman. De handlar om hur 

analytikerna väljer att fokusera i förhållande till mamma och spädbarn, frå-

gor om frekvens samt deras förhållningssätt till olika interventioner. Dessa 

tre F (fokus, frekvens, förhållningssätt) är återkommande teman i intervjuer-

na och hur dessa dilemman hanterats enskilt och gemensamt har fått bety-

delse för de gemensamma lärprocesserna. 

Olika villkor för lärande i olika faser 

Villkor för lärande är inte statiska, de varierar över tid. De olika faserna kan 

hårddraget sägas domineras av olika typer av handlande utifrån Habermas 

terminologi. I fas 1-2 dominerar ett framgångsorienterat handlande (Haber-

mas 1996), som innebär att det verkar vara viktigare att följa metoden och 

skapa eget än att följa patienten och analytikernas intuition. Dessa perioder 

präglas av rätt- och felmentalitet som leder till vilsenhet gällande metod och 

känslor av skuld när metoden som den är formulerad inte fungerar i behand-

lingspraktiken. Detta påverkar analytikernas handlingsutrymme. Fas 3-4 

verkar däremot domineras av ett förståelseorienterat handlande, som innebär 

att deltagarna gemensamt strävar efter att nå samförstånd utifrån hur de upp-

fattar situationen (Habermas 1996). Intressant nog passar det förståelseorien-

terade handlandet ihop med det psykoanalytiska sättet: att försöka förstå vad 

som händer i kliniken snarare än postulera rätt och fel. Symmetri handlar här 

om att alla erfarenheter erkänns och accepteras. Ett förståelseorienterat hand-
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lande kan innebära att man genom att utgå från hur en analytiker handlat i en 

viss behandlingssituation försöker förstå vad som fick analytikern att handla 

på det viset. Genom analytikerns handlingar kan man förstå något om det 

förälder-barn par som en viss behandling berör, eftersom analytikerns hand-

lingar förmodas basera sig på intersubjektivitet. 

Tabell 5. Villkor för lärande i de olika faserna 1-4 (dessa faser beskrevs i resultatka-
pitel 2). 

 Fas 1: 

En eldsjäl driver 
en fråga 

Fas 2: 

Eldsjälen 
försvinner 

Fas 3: 

Högt i tak 

Fas 4: 

Ett nytt arbets-
sätt utvecklas 

Gemensamma 
möten 

(andrahands-
arenan) 

Asymmetri 

En seminarie-
ledare och hand-
ledare 

Asymmetri 

Ingen accepte-
rad ledare 

Symmetri 

Delat ledarskap 

Kollektiv 
handledning 

Symmetri 

Delat ledar-
skap 

Kollektiv 
handledning 

Kliniskt arbete 
(förstahands-
arenan) 

Metoden tydlig Vilsenhet 
gällande 
metodfrågor 

Öppenhet för 
variationer 

Öppenhet för 
variationer 

Dominerande 
handlingstyp 

Framgångs-
orienterat 

Framgångs-
orienterat 

Förståelse-
orienterat 

Förståelse-
orienterat 

Tillången på fall Ont om fall Ont om fall Gott om fall 
tack vare 
forskningspro-
jekt på KI 

Ont om fall 

Referensfall 

 

En central modell: 

Fallet Lisa 

En central 
modell: 

Fallet Lisa 

En repertoar av 
erfarenheter 

Färre aktuella 
erfarenheter 
p.g.a. ont om 
fall 

 

Detta sätt att presentera de olika faserna är hårddraget och modellartat, verk-

ligheten ter sig sällan så absolut. Detta härstammar från de empiriska resulta-

ten. Det finns visserligen berättelser om ett förståelseorienterat handlande 

från faserna 1 och 2 (i synnerhet som detta sätt att arbeta går i linje med det 

psykoanalytiska sättet), men jag har ändå bedömt det som att ett fram-

gångorienterat handlande dominerar i dessa faser. Innebörden i termen fram-

gångsorienterat ser jag dock som att man är inriktad på att följa en tolkning 

av något på förhand givet, t.ex. de normer som den psykoanalytiska kontex-

ten för med sig, eller den metod som man uppfattar att Norman föresprå-

kade. 

Det finns en kraft i de känslor som beskrivs i intervjuerna, som har att 

göra med gruppen och dess sammanhållning. Sorgearbetet efter Johan Nor-

man beskrivs av flera i ordalag och stämningar som får mig att förstå att det 

inte var en flyktig bekant till dem som gick bort, vissa beskriver honom som 

en pappa, andra som god vän. Även om inte alla stod Johan Norman lika 

nära, så var han en nyckelgestalt och sorgen efter hans död tog flera år för 

gruppen att bearbeta. Detta sorgearbete har bidragit till hur fas två beskrivits, 
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som en tung tid för gruppen, där metodutvecklingen och lärandet i hög grad 

påverkades av detta sorgearbete. Detta vittnar om hur nära de står varandra i 

denna grupp, kanske närmare än man ofta gör i grupper på arbetsplatser. Det 

gemensamma sorgearbetet förefaller ha svetsat samman dem än mer. Trots 

betydelsen av detta sorgearbete är gruppdynamiska processer något jag av 

flera skäl valt att inte gå närmare in i. Dels för att det går utanför syftet med 

denna studie, dels för att det blir för privat för de inblandade. Men sorgen 

och sammanhållningen finns med i många beskrivningar och kanske också 

påverkar villkor för lärande i just denna kontext. De starka känslorna och 

sammanhållningen påverkar relationerna i gruppen. Fas 1 och 2 fungerar 

som en viktig bakgrund för de lärprocesser som senare uppstår. 

Följande bild illustrerar det sammanhang denna studie handlar om. När 

jag visade en liknande bild för analytikerna (bilden återfinns i intervjuguide 

2, i bilaga 2) var det en av dem som kommenterade den fluffiga kontexten 

och menade på att den hellre borde vara fyrkantig, eftersom den psykoanaly-

tiska kontexten är fyrkantig. Eftersom en nydanande verksamhet kräver att 

man tänjer på ramarna och kanske även går utanför dem, blev gränsen på 

bilden streckad istället för en heldragen linje. 

 
Figur 6. Illustration över den kliniska verksamheten (K) där mamma, spädbarn och 
analytiker arbetar och relationen till seminariearenan (S), där analytikerna träffar 
varandra. Inbäddat i psykoanalytisk kontext. 

Denna bild illustrerar en aspekt av hur jag i denna avhandling ser på kon-

textbegreppets innebörd: ett psykoanalytiskt meningssammanhang fungerar 

som fond för de handlingar som sker både i den kliniska verksamheten och i 
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seminarieverksamheten. Samtidigt går kontexten att medvetandegöras, pro-

blematiseras och komma utanför. Hur kontexten tolkas och används påver-

kar även handlingsutrymmet. Även den inre och den yttre kontexten är vik-

tiga att beakta i diskussion kring villkor för lärprocesser (Ellström 2010a; 

Kock 2010). På så sätt använder jag mig av tre olika innebörder i kontextbe-

greppet. 

Första- och andrahandsarena 

En av utgångspunkterna i denna avhandling är att vi lär oss genom handling i 

en kontext där lärande handlar om något i relation till vilket vi utför hand-

lingar. Spädbarnsanalysmetoden får sin mening i den kontext där handlingar 

som berör spädbarnsanalys utspelar sig. Två separata handlingsarenor kan 

urskiljas, där lärande kring spädbarnsanalys sker. Den ena handlingsarenan 

är den privata mottagningen eller kliniken där behandlingen äger rum, som 

jag här valt att kalla förstahandsarenan. På förstahandsarenan arbetar analy-

tikern alltid ensam med patienten, arbetet är av så konfidentiell och känslig 

natur att behandlingen befaras äventyras om utomstående är närvarande. Den 

andra handlingsarenan är seminariesammanhanget där behandlingen reflek-

teras över kollektivt under strukturerade former, här kallad andrahandsare-

nan. Men samtalen på andrahandsarenan kretsar inte enbart kring vad som 

händer på förstahandsarenorna, man avhandlar även aktuella teoretiska texter 

som på olika sätt konceptualiserar vad som sker i ett spädbarnsanalytiskt 

sammanhang. Abstraktionsgraden på de teoretiska texterna är hög, något 

som stämmer överens med att det är fråga om en professionsmiljö. Hand-

lingsarenorna påverkas av att de finns inom en psykoanalytisk kontext. 

Begreppen första- och andrahandsarena föreslås här som begrepp för att 

beskriva relationen mellan det kliniska arbetet i behandlingspraktiken och 

det gemensamma arbetet i seminariesammanhanget. I den privata behand-

lingssituationen får analytikerna en förstahandserfarenhet, och det är i 

förstahand denna erfarenhet samtalen på andrahandsarenan sedan berör. På 

förstahandsarenan utförs handlingen som reflekteras över och värderas ge-

mensamt i seminariesammanhanget, som på så vis blir en andrahandsarena, 

där förstahandsarenan synliggörs, konceptualiseras, problematiseras och görs 

meningsfull. 

Intersubjektivt bindande övertygelser 

I ett framgångsorienterat handlande är det framför allt efterlevnaden av reg-

ler som dominerar, medan ett förståelseorienterat handlande innebär att ge-

mensamt definiera en situation och nå samförstånd kring en genomförbar 

plan (Habermas 1996). Om deltagarna inte kommer till samförstånd, riskerar 
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mensamt definiera en situation och nå samförstånd kring en genomförbar 

plan (Habermas 1996). Om deltagarna inte kommer till samförstånd, riskerar 
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de att inte lyckas med sitt handlande. Man kan säga att det inte räcker med 

att deltagarna når samförstånd i detta fall, om de inte når ett samförstånd 

som baserar sig på och är kongruent med erfarenheter från den kliniska verk-

samheten. 

Under processens gång kan vi se exempel på hur psykoanalytikerna dis-

kuterar och omformulerar ”den normativa giltigheten (eller erkännandevär-

digheten) hos normerna” (Habermas 1996, s 123) genom att analytikerna 

formulerar om de gemensamma värdena gällande frekvens, fokus och för-

hållningssätt, för att de ska kunna passa ihop med erfarenheterna från första-

handsarenan. Habermas (1996) menar att traditioner och värdekonsensus är 

till hjälp då deltagare i en grupp ska komma fram till en gemensam situat-

ionsdefinition. I denna studie, där deltagarna hör till en professionell miljö 

med starka traditioner och ett tydligt professionellt etos (Reeder 2007), finns 

både starka traditioner och värdekonsensus att tillgå. Men i utvecklandet av 

en ny metod är inte denna gemensamma bas enbart till hjälp, den hindrar 

också deltagarna från att tolka erfarenheterna i en vidare mening och först 

när de har omformulerat tidigare föreställningar så att de kan passa ihop med 

erfarenheterna från den kliniska verksamheten kan de komma fram till en 

gemensam överenskommelse kring hur metoden kan formuleras om.  

Intersubjektivitet ser Habermas som grunden till att vi kan förstå varandra 

i samtal, men intersubjektiviteten kan få större eller mindre genomslagskraft 

beroende på vår lyhördhet och känslighet (Habermas 1996). Just gruppen 

psykoanalytiker är tränade i att öva upp sin intersubjektiva förmåga och är 

särskilt medvetna om existensen av detta fenomen. Vi kan t.ex. följa hur de 

berättar om sitt analytiska instrument (sid 138 i avhandlingen), och hur de 

förhåller sig till patienten. Utsagor som ”Jag gör mig lyhörd för mitt inre, 

min inre bildproduktion i känslor. Känslotankar i bildform eller hur man nu 

ska uttrycka det, som flyter upp inom mig.” indikerar en intersubjektiv för-

måga att lägga märke till vilka reaktioner en annan människa väcker i oss, 

och förstå dessa reaktioner. I utbildningen till att bli psykoanalytiker ingår 

att man går i egenanalys, och det förväntas att man har god självkännedom, 

något även Habermas påpekar är en viktig aspekt av intersubjektivitet. 

I min tolkning av vad kollektivt lärande innebär är Habermas definition 

av gemensamt lärande, där han betonar vikten av samförstånd som bygger på 

intersubjektivitet, väsentlig. Habermas menar att ”intersubjektivt delade 

övertygelser binder interaktionsdeltagarna ömsesidigt” (Habermas 1996, s 

113). Att en överenskommelse är bindande innebär i detta fall för analyti-

kerna att de på förstahandsarenan försöker hålla sig till det de har kommit 

överens om på andrahandsarenan. Men detta kompliceras av att analytikerna 

har intersubjektivt delade upplevelser på både andrahandsarenan och första-

handsarenan. Om den på andrahandsarenan överenskomna övertygelsen 

skiljer sig från vad som fungerar på förstahandsarenan uppstår en situation 

där de måste bryta antingen mot den delade överenskommelsen på andra-
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handsarenan, eller kanske misslyckas med att nå ett intersubjektivt delat 

samförstånd med patienten på förstahandsarenan.  

Denna situation leder i fas 2 till att det uppstår dissonans och vilsenhet 

gällande metodfrågor. För analytikerna behöver metoden, så som den besk-

rivs på andrahandsarenan, upplevas vara giltig även i ett samspel med pati-

enterna. Genom att gemensamt bearbeta och diskutera glappet mellan första- 

och andrahandsarenan kan analytikerna nå en för dem giltig överenskom-

melse. Detta kan resultera i en generell beskrivning av en modell som både 

kan representera ett gemensamt vetande och fungera för den enskilde analy-

tikern i de olika situationer som uppstår med patienterna på förstahandsare-

nan. 

Då analytikern och mamma-barn konstellationen möts på förstahandsare-

nan prövas det teoretiska vetandet i praktiken. Kopplingen till den praktiska 

verkligheten hjälper teorin att utvecklas. På så sätt kan man tänka sig att 

vetandet inte enbart utvecklas genom argumentation. Prövandet i praktiken 

är en viktig del av kunskapsutvecklingen, men för att det ska lyckas måste 

erfarenheterna öppet kunna betraktas och beskrivas. Det teoretiska vetandet 

prövas på nytt varje gång en analytiker möter en ny patient, eller i detta fall 

ett nytt mamma-barn-par. Tillsammans med patienterna skapas en ny kon-

text där analytikerns tidigare kunskaper och erfarenheter får ny innebörd. 

Arbetet med patienterna ger nya erfarenheter, som sedan kan synliggöras för 

de andra analytikerna på andrahandsarenan. I detta arbete är det väsentligt 

vad de väljer att synliggöra för varandra. 

Erkännandevärdighet och symmetri 

Kommunikativt handlande, såsom Habermas (1996) beskriver det, påverkas 

bland annat av de inbördes relationerna i en grupp. Vad som är legitimt att 

hävda och inte, kan handla om hur man värderar de olika gruppmedlemmar-

nas erfarenheter. Habermas (1996) betonar betydelsen av symmetriska rela-

tioner för att ett kommunikativt handlande skall kunna inträffa. Man kan 

utifrån hans resonemang anta att symmetri i en grupp är betydelsefullt för ett 

intersubjektivt möte. Maktstruktur och tolkningsföreträde kan påverka hur 

nya lösningar accepteras och utforskas. Kommunikativt handlande handlar 

om att upprätthålla en öppenhet, så att alla deltagares erfarenheter värdesätts 

lika och strävan efter att uppnå samförstånd präglar kommunikationen 

(Habermas 1996). Är ledaren – eller visionen – för stark, uppstår asymmetri, 

något som kan påverka möjligheterna till kommunikativt handlande. Men 

det handlar inte enbart om hur ledaren själv agerar – utan också om hur de 

omkring ledaren förhåller sig. I detta sammanhang beskrevs Johan Norman 

av några analytiker som upphöjd, ett förhållande som präglade fas 1 och fas 

2. Det var inte nödvändigtvis så att han själv såg sig som förmer än de andra 

 186 

handsarenan, eller kanske misslyckas med att nå ett intersubjektivt delat 

samförstånd med patienten på förstahandsarenan.  

Denna situation leder i fas 2 till att det uppstår dissonans och vilsenhet 

gällande metodfrågor. För analytikerna behöver metoden, så som den besk-

rivs på andrahandsarenan, upplevas vara giltig även i ett samspel med pati-

enterna. Genom att gemensamt bearbeta och diskutera glappet mellan första- 

och andrahandsarenan kan analytikerna nå en för dem giltig överenskom-

melse. Detta kan resultera i en generell beskrivning av en modell som både 

kan representera ett gemensamt vetande och fungera för den enskilde analy-

tikern i de olika situationer som uppstår med patienterna på förstahandsare-

nan. 

Då analytikern och mamma-barn konstellationen möts på förstahandsare-

nan prövas det teoretiska vetandet i praktiken. Kopplingen till den praktiska 

verkligheten hjälper teorin att utvecklas. På så sätt kan man tänka sig att 

vetandet inte enbart utvecklas genom argumentation. Prövandet i praktiken 

är en viktig del av kunskapsutvecklingen, men för att det ska lyckas måste 

erfarenheterna öppet kunna betraktas och beskrivas. Det teoretiska vetandet 

prövas på nytt varje gång en analytiker möter en ny patient, eller i detta fall 

ett nytt mamma-barn-par. Tillsammans med patienterna skapas en ny kon-

text där analytikerns tidigare kunskaper och erfarenheter får ny innebörd. 

Arbetet med patienterna ger nya erfarenheter, som sedan kan synliggöras för 

de andra analytikerna på andrahandsarenan. I detta arbete är det väsentligt 

vad de väljer att synliggöra för varandra. 

Erkännandevärdighet och symmetri 

Kommunikativt handlande, såsom Habermas (1996) beskriver det, påverkas 

bland annat av de inbördes relationerna i en grupp. Vad som är legitimt att 

hävda och inte, kan handla om hur man värderar de olika gruppmedlemmar-

nas erfarenheter. Habermas (1996) betonar betydelsen av symmetriska rela-

tioner för att ett kommunikativt handlande skall kunna inträffa. Man kan 

utifrån hans resonemang anta att symmetri i en grupp är betydelsefullt för ett 

intersubjektivt möte. Maktstruktur och tolkningsföreträde kan påverka hur 

nya lösningar accepteras och utforskas. Kommunikativt handlande handlar 

om att upprätthålla en öppenhet, så att alla deltagares erfarenheter värdesätts 

lika och strävan efter att uppnå samförstånd präglar kommunikationen 

(Habermas 1996). Är ledaren – eller visionen – för stark, uppstår asymmetri, 

något som kan påverka möjligheterna till kommunikativt handlande. Men 

det handlar inte enbart om hur ledaren själv agerar – utan också om hur de 

omkring ledaren förhåller sig. I detta sammanhang beskrevs Johan Norman 

av några analytiker som upphöjd, ett förhållande som präglade fas 1 och fas 

2. Det var inte nödvändigtvis så att han själv såg sig som förmer än de andra 



 187 

i gruppen, det kan lika gärna vara så att flera i gruppen såg upp till honom 

och såg hans vision som överordnad deras egna erfarenheter.  

När erfarenheterna presenteras på andrahandsarenan är bemötandet bety-

delsefullt. Habermas tänker sig att det finns en ideal kommunikation, som 

inriktar sig på att deltagarna vill förstå varandra och som är fri från störning. 

Detta kommunikativa handlande baserar sig på fri argumentation och dialog 

och öppen kunskap (Habermas 1996). Men i en grupp där det finns en under-

liggande tanke att man vill följa en viss metod så som den är formulerad, kan 

detta utgöra ett hinder för vad analytikerna väljer att ta upp. Hindret tar sig 

uttryck i vad som är legitimt eller inte legitimt att hävda. Att t.ex. hävda, att 

mamman behöver mera uppmärksamhet och stöd är inte legitimt, om meto-

den går ut på att i varje sekund ha barnet i centrum. Detta var fallet under fas 

1 och 2, då Johan Normans vision om att hela tiden tala via barnet präglade 

gruppen, både i hans närvaro och hans frånvaro. Då var det visionen om en 

specifik metod som styrde och vägde tyngre än psykoanalytikerns erfaren-

heter från ett intersubjektivt möte med mamman och barnet, och den intui-

tiva känslan för vad detta mamma-barn par kan behöva. Jag understryker 

professionell, eftersom samtliga psykoanalytiker har många års erfarenhet av 

att arbeta psykoanalytiskt, om än inte med just med mödrar och spädbarn. 

Men under fas 3 och 4 verkar det som om reglerna för vad som är legitimt att 

hävda förändrats. Här är metoden underordnad och analytikerns tolkning av 

vad som händer i kliniken och hur mammans och barnets behov bäst kan 

mötas överordnad, så länge arbetet genomförs med en psykoanalytisk kärna 

(vad psykoanalytisk kärna innebär är däremot något som ständigt diskuteras 

och till viss del formuleras om). 

Att analytiker under fas 1 och 2 ibland väljer att låta Johan Normans ord 

väga tyngre än den egna känslan, kan också ha att göra med bristande egen 

erfarenhet. Till en början, när analytikerna är oerfarna i att arbeta med späd-

barn och inte haft många egna fall, tenderar de att försöka följa Johan Norm-

an, de försöker göra så som de uppfattat att han menat att man ska göra. Men 

allteftersom de själva upplever behandlingar med spädbarn som går bra och 

som går dåligt, modifierar de kunskapen och gör om den till sin egen. I fas 3 

blir de friare i förhållningssättet gentemot hur man ska göra och följer mer 

sin egen känsla. Men det är inte bara den egna känslan av att ha erfarenhet 

och därmed känna sig trygg som påverkas, det är också tydligt att det sker en 

reflektionsprocess på kollektiv nivå där de talar om mödrarnas behov i större 

utsträckning och att den kliniska situationen påverkas av detta. 

Symmetri och asymmetri handlar också om relationen mellan deltagarna 

på andrahandsarenan och vem som ges tolkningsföreträde. Detta i sin tur kan 

kopplas ihop med erkännande, i vilken mån man erkänner sina egna och 

varandras erfarenheter som giltiga (Habermas 1996). En väsentlig del av det 

som sker i gruppen över tid är att dilemman (fokus, frekvens, förhållnings-

sätt) identifieras, erkänns och reflekteras över.  
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Synliggörande av handling 

Varje situation mellan analytiker och patient på förstahandsarenan är strikt 

kontextbunden, då analytiker och patient skapar gemensam mening i rummet 

under lång tid. Denna mening kan vara svår för en utomstående att få full 

insikt i. Det gäller för analytikern att sätta ord på innebörden i handlingar 

från förstahandsarenan som beskrivs. Psykoanalytiker som professionell 

grupp är väl medveten om denna svårighet, och har utarbetat fallstudier och 

seminariepresentationer som teknik för att synliggöra det de önskar få hjälp 

med. De har genom utbildningen till psykoanalytiker lärt sig att presentera 

sina erfarenheter för andra, och i och med utbildningen behärskar de ett 

språk och en kunskapsbas, som gör det möjligt för dem att förstå varandra. 

Synliggörandet är en central del av det gemensamma lärandet. De gemen-

samma lärprocesserna påverkas av vad man väljer att berätta om för de 

andra. 

Den analytiker som står i tur att presentera arbete från sin klinik bestäm-

mer vad han eller hon ska ta upp på andrahandsarenan. Denna selektionspro-

cess kan ske på lite olika sätt. Om analytikern har band inspelade från en 

session lyssnar han eller hon först igenom banden, väljer avsnitt och tran-

skriberar avsnittet. Detta material presenteras för de andra tillsammans med 

en beskrivning av fallet och eventuellt ett problem som han eller hon önskar 

få kollegernas hjälp med. I fas 4 spelade de inte längre in sessioner, istället 

för att lyssna igenom band rekapitulerade analytikern ur minnet (eventuellt 

på basen av anteckningar från sessionen) vad som skett. Analytikern tar fasta 

på sådant som han eller hon observerat under själva sessionen på förstahand-

sarenan. I och med att analytikern ska kommunicera till de andra vad han 

eller hon vill ha hjälp med sker en första tolkning av ett händelseförlopp från 

kliniken i det skede då analytikern planerar vad som ska synliggöras för de 

andra. Den tolkningen kan komma att förändras när materialet presenteras 

för kollegerna på andrahandsarenan och analytikern får reaktioner på sitt 

material. 

Analytikerna identifierar enskilt vilka erfarenheter från förstahandsarenan 

som de vill synliggöra för de andra. Vad analytikerna väljer att presentera för 

varandra är en viktig utgångspunkt för vilka erfarenheter som kan bli delade. 

I identifierandet påverkas de av underliggande normer och värderingar som 

finns i gruppen (och som härstammar från den psykoanalytiska kontext 

gruppen ingår i) och som tar sig uttryck genom vad som är legitimt att hävda 

och inte, som jag var inne på tidigare. Detta vad som är legitimt att hävda 

styr vad analytikerna väljer att ta upp, det som inte är legitimt att hävda kan 

mötas av kritik från kollegerna; hur mycket man väljer att utmana gruppen är 

individuellt. En analytiker berättar att det finns saker man inte gärna tar upp i 

seminarierummet, eftersom man redan på förhand vet vilka reaktioner det 

kommer att väcka.  
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I denna studie blir det en intressant komplikation av det faktum att man 

själv väljer vad man ska visa för de andra: när Johan Norman ska presentera 

sitt arbete för de andra, väljer han sådana delar där barnet står i fokus, det är 

också denna aspekt av arbetet som han så tydligt poängterar. Flera analytiker 

påpekade att Norman i sitt eget kliniska arbete troligen tog hand om mam-

morna mera än han valde att berätta om. De erfarenheter han valde att syn-

liggöra rörde hur han arbetade med spädbarnet, medan han utelämnade hur 

han arbetade med mammorna. Det finns en möjlighet att han skötte mam-

morna automatiskt men inte uppmärksammade detta i sin strävan att formu-

lera något nytt. Detta skulle innebära att en viktig bit av hans kunnande inte 

kommunicerades. De andra fick efteråt anta att det varit så, att han behandlat 

mammorna mer än han givit sken av. 

Man kan tänka sig att analytikerna, då de ska presentera sitt material för 

varandra, gärna använder sig av det som av Argyris och Schön (1974) skulle 

kallas ”espoused theory of action”, dvs. man beskriver sitt eget handlande 

utifrån teorier, inte utifrån vad man verkligen gjort (theories-in use) (Argyris 

och Schön 1974). Beskrivningarna jag får under första intervjurundan är 

påfallande lika, vilket får mig att undra: gör de verkligen så som de berättar 

för mig att de gör, eller återger de snarare texter och teorier de läst om hur 

man ska gå till väga? Det finns en utmaning i att sätta ord på det man gör, i 

synnerhet om det skiljer sig från vad man lärt sig i teorin att man ska göra. 

Det kan också vara så, att när man är ny i en uppgift är handlingen ofta kun-

skapsbaserad (Ellström 2011), och då eftersträvar man att handla som man 

enligt teorin ska. Först då man fått mera egen erfarenhet kan handlingen 

basera sig på det egna kunnandet, istället för på den av någon annan formu-

lerade teorin. 

Utifrån Habermas sätt att resonera kring kommunikativt handlande är en 

viktig del i en ideal kommunikation (och möjligen utopisk, men kan ändå 

fungera som mental bild att utgå från) att deltagarna i ett samtal får ta del av 

all för dem väsentlig information. Man skulle kunna beskriva det som att den 

information Johan Norman förmedlar till de andra är ofullständig (om detta 

sker medvetet eller omedvetet kan inte jag ta ställning till), det kan handla 

om en form av strategiskt handlande som Habermas kallar omedvetet vilse-

ledande (Habermas 1996, s 101) vilket får till följd att erfarenheter som hade 

varit bra för analytikerna att få ta del av (dvs. hur arbetet med mamman går 

till) inte synliggörs av Johan Norman. Om situationen hade varit uppbyggd 

så att deltagarna haft möjlighet att se Johan Norman i handling, hade de där-

emot själva kunnat iaktta sådana saker, men i och med att de bara får presen-

terat för sig det Johan Norman väljer att presentera, kan viktiga saker ha 

utelämnats. Det här är en följd av att kontexten i detta fall präglas av att de 

inte kan se varandra i handling: på så sätt kommer det gemensamma me-

ningsskapandet kring metoden spädbarnsanalys alltid att bestämmas av vad 

analytikerna väljer att presentera och synliggöra för varandra. Det enskilda 

arbetet med patienter kan dock ske på många sätt, men exakt hur det ser ut är 
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svårt för en utomstående att få inblick i. Arbetets konfidentiella natur påver-

kar även forskning på området, forskaren är (liksom kommunikationen på 

den gemensamma arenan) begränsad av vad informanterna väljer att presen-

tera. 

Erfarenheterna från andrahandsarenan kan antas påverka informanterna 

även på förstahandsarenan. Det verkar ha betydelse för informanterna 

huruvida föreställningarna på bägge arenor överensstämmer med varandra, i 

annat fall blir det ett glapp mellan hur behandlingen formuleras på andra-

handsarenan och hur analytikern arbetar på förstahandsarenan. Hur man 

väljer att handla på förstahandsarenan då ett dilemma uppstår varierar. Nå-

gon väljer att följa sin intuition i arbetet på förstahandsarenan och bortse från 

andrahandsarenan. Någon annan följer sin intuition på förstahandsarenan 

men känner dåligt samvete i förhållande till andrahandsarenan. Ytterligare 

någon följer de riktlinjer man arbetat fram på andrahandsarenan trots att 

dessa riktlinjer krockar med erfarenheterna på förstahandsarenan, med vil-

senhet och kanske patienter som slutar som följd. Men oberoende av hur 

man väljer att handla verkar ett glapp mellan arenor innebära ett dilemma 

som triggar lärprocesser. 

Tre dilemman: Fokus, frekvens och förhållningssätt 

I ett konstruktivistiskt perspektiv har en erfaren professionell individ inarbe-

tade sätt att arbeta på, som beskrivits tidigare har jag valt att använda be-

greppet tankenätverk (Döös 1997, 2008; Wilhelmson och Döös 2012) ef-

tersom det indikerar en öppen karaktär. Tankenätverk innebär att de existe-

rande nätverk vi har, som vi utgår från i våra handlingar, fungerar som ett 

nätverk av associationer. Invanda tankenätverk tar tid och kraft att förändra. 

I detta sammanhang, där psykoanalytiker möter spädbarn och deras mödrar, 

behöver nya tankenätverk skapas genom handling på förstahandsarenan, t.ex. 

i förhållande till hur man fokuserar, en process som tar tid. Men analytikerna 

har sedan tidigare väl utvecklade tankenätverk kring en psykoanalytisk be-

handlings frekvens, samt till hur man förhåller sig till en patient där ett råd-

givande sätt anses vara icke-psykoanalytiskt. 

De tre F:en, Fokus, Frekvens och Förhållningssätt, är alla var för sig ett 

exempel på hur de underliggande normerna eller reglerna tar sig i uttryck i 

analytikernas handlingar.  

Fokus 

Det blev ett dilemma för spädbarnsanalytikerna att fokus sattes på barnet i så 

hög utsträckning. Dilemmat bestod inte i att fokusera på spädbarnet, alla är 

överens om att fokus i behandlingen ska ligga på spädbarnet, dilemmat best-

od främst i hur detta fokuserande skulle gå till. Att ha fokus på spädbarnet 
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tolkas av olika analytiker på olika sätt. Fokus på spädbarnet innebar för vissa 

analytiker att de talade till spädbarnet hela tiden, också ett samtal med 

mamma gick via barnet, så att det hela tiden skulle känna sig delaktigt. Men 

detta sätt att arbeta på visade sig vara problematiskt. Grunden till att fokus-

frågan blir så laddad står att finna i att den var så viktig för gruppens portal-

figur Johan Norman. Att den är laddad kan man se genom citat, som handlar 

om att analytikerna ger uttryck för skuldkänslor, om de inte i rummet med 

patienten lyckats upprätthålla fokus på spädbarnet i så hög grad som de upp-

lever att Johan Norman skulle ha förordat. Men detta blir besvärligt av flera 

orsaker. Dels har de lärt sig sitt hantverk i patientrelationer med vuxna som 

har ett språk, det är lättare rent hantverksmässigt för dem att gå in i ett arbete 

med mamman. Dels är det inte alla mammor som accepterar att de fokuserar 

i så hög grad på spädbarnet, och om mammorna blir omotiverade leder det 

till att de slutar komma med sitt spädbarn. Det finns också en osäkerhet i 

vem som betraktas som patient, om det är spädbarnet, mamman eller relat-

ionen mellan dem. Fokus förändras beroende på vem man betraktar som 

patient, och om man ser det som att man har en eller två patienter. Dilemmat 

kring fokusfrågan har löst sig på det sättet, att man tolkar vad fokus på späd-

barnet innebär, på ett sätt som kan fungera. Det går att ha spädbarnet i cent-

rum, och samtidigt ha acceptans för att fokusera på mamman då hon behöver 

det.  

Frekvens 

Frekvensen och dess betydelse tyder på underliggande värderingar i den 

psykoanalytiska kontexten som handlar om vad som kan anses vara psykoa-

nalys och inte. Det finns en stark föreställning om att processer som gör att 

det kan kallas psykoanalys sätts igång då analytikern träffar patienten till-

räckligt ofta. Men i spädbarnssammanhang är det ofta svårt för analytikern 

och familjen som kommer, att hitta tider för analys så ofta. Det kan vara en 

omöjlighet för familjen att få till ett möte så ofta som tre till fyra gånger i 

veckan. Då utmanas föreställningen om frekvensens betydelse. En tolkning 

av betydelsen blir att frekvensen är viktig under en utbildningsanalys. En 

analytiker måste ha erfarenhet av att ha arbetat fyra gånger i veckan med 

patienter för att ha en möjlighet att lära sig att förstå det mänskliga psyket på 

det sätt som krävs i psykoanalytiska sammanhang. När en analytiker väl har 

den erfarenheten kan analytikern upprätthålla ett psykoanalytiskt förhåll-

ningssätt även med en lägre frekvens. Därför kan en kortare behandling med 

lägre frekvens ändå göras med ett psykoanalytiskt förhållningssätt. I prakti-

ken är det så att patienterna är så få att man inte kan tacka nej till någon på 

basen av att den inte kan komma tillräckligt ofta. Oberoende av vad man 

som analytiker skulle önska, ser verkligheten ut på ett visst sätt.  

Frekvensen styrs också genom regelverk: det finns krav på hur många 

gånger i veckan en spädbarnsanalys ska vara för att få räknas som en utbild-
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ningsanalys. Analytikerna berättar att detta förändras under den period 2006-

2012 som intervjuerna görs. Kraven på vilken frekvens och längd utbild-

ningsanalyser ska ha blir successivt lägre även i regelverket, något som 

speglar både den kliniska praktik som bedrivs samt det diskussionsklimat 

som råder i gruppen. Man kan se diskussionerna i gruppen som ett uttryck 

för den kulturellt symboliska omgivningen enligt Ellströms terminologi (Ell-

ström 1992), medan reglerna och normerna för handlande styrs genom re-

gelverk som sätts i de sociala-organisatoriska strukturerna. Frekvensfrågan 

är ett tydligt exempel på hur normerna och de sociala-organisatoriska struk-

turerna påverkar varandra. Detta sker genom att handling i den kliniska 

verksamheten identifieras och presenteras i seminarieverksamheten, där 

handlingen tolkas och reflekteras över. Successivt förändras bilden, inställ-

ningen till vikten av frekvens förändras i kollektivet och tar sig uttryck ge-

nom att regelverket förändras. Ett resultat i denna avhandling är att dilem-

man triggar igång ett gemensamt och enskilt bearbetande av det som skaver.  

Förhållningssätt 

Frågan om förhållningssätt är ett dilemma som triggas igång på grund av att 

behandlingarna blir kortare och mer sällan, samt av att mammor så ofta ef-

terfrågar råd. Det är tydligt att det blir mer accepterat att inta ett stöttande 

och rådgivande förhållningssätt gentemot mammorna, än det tidigare varit. 

Detta är dock även under intervjurunda 2 en laddad fråga. I intervjuerna i fas 

4 är det flera analytiker som argumenterar för varför ett rådgivande och stöt-

tande förhållningssätt inte är att rekommendera, samtidigt som det finns 

starka argument för att inta ett stöttande förhållningssätt. Men i detta finns 

underliggande åsikter som har att göra med att man som psykoanalytiker 

identifierar sig som just psykoanalytiker, till skillnad från att vara terapeut. 

Ett stöttande, rådgivande förhållningssätt anses vara mera terapi än psykoa-

nalys, och som man är mån om att bevara det psykoanalytiska värnar man 

även om detta. En hög frekvens innebär i sig ett stöd för patienten. När fre-

kvensen blir lägre kan det finnas anledning att ersätta den genom att stötta på 

annat sätt. Detta kan ske t.ex. genom att inta ett mer rådgivande och stöd-
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En sorts konsensus verkar i fas 3 och 4 finnas i att det går att kombinera ett 

psykoanalytiskt förhållningssätt, som handlar om att försöka förstå mamman 

och spädbarnet och deras relation utifrån en psykoanalytisk referensram, 

med att man vid behov agerar rådgivande och stöttande. 

Istället för att fokusera på analytikerns handlingar som rätt eller fel kan 

man förhålla sig på ett förståelseorienterat sätt till det som sker i rummet och 

fokusera på vad som händer i rummet mellan föräldern, spädbarnet och ana-

lytikern. Man kan förstå patientens problematik utifrån vad som händer i 
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Handlingsutrymme 

Hur man i gruppen förhåller sig till de normer som finns i kontexten (t.ex. i 

fråga om de tre F:en) har en inverkan på det subjektiva handlingsutrymmet 

(Aronsson 1990). Två exempel kan tydligöra detta. En analytiker berättar att 

man under fas 2, i en diskussion kring frekvens, hänvisade till att det finns 

regler kring vad som får räknas som en psykoanalytisk behandling och att 

reglerna säger att frekvensen ska vara ett visst antal gånger i veckan. Ett 

uttryck för att man erkänner de normer som den professionella kontexten för 

med sig som giltiga, är att man använder detta som argument för giltigheten i 

ett påstående. Att ett lärande har inträffat kan man se genom att hur man 

förhåller sig till de tre F:en har förändrats mellan gångerna jag intervjuar. 

Sista intervjuomgången var det tydligt att man nått ett nytt samförstånd i 

frågan kring frekvens: det går att arbeta psykoanalytiskt även med en lägre 

frekvens. Det viktiga är inte hur ofta man ses, utan hur man förhåller sig till 

det som sker när man ses. Analytikerna är här eniga om att man kan förstå 

mycket om vad som händer mellan en mamma och hennes barn, och bidra 

med sitt kunnande och allmänna förståelse för psykiska processer, även om 

man träffar mamman och hennes barn lite mer sällan.  

Om man ser på det som sker utifrån Ellströms modell (Ellström 1992) 

kring handlande kan man se att då man bara utför metoden utifrån att följa 

de regler som finns, t.ex. ”prata med spädbarnet i varje sekund”, såsom är 

fallet i fas 1 och 2, blir handlingsutrymmet litet. Här påverkas handlingsut-

rymmet av subjektiva sätt att förhålla sig, vilket visar sig genom att olika 

analytiker förhåller sig olika till det som sägs i det gemensamma rummet. 

Här finns variationer som beskrevs i samband med första- och andrahandsa-

renan: Vissa följer helt sin egen intuition och gör, utan att rapportera om 

dåligt samvete, det som de tycker passar bäst. Andra följer sin intuition och 

gör som de tycker passar bäst men får dåligt samvete. Ytterligare några väl-

jer att göra som de tycker passar bäst men håller det för sig själva, medan 

ytterligare några kämpar med att följa metoden och misslyckas ibland genom 

att mammor lämnar behandlingen. Handlingsutrymmet blir begränsat då det 

finns starka normativa åsikter, som inte ifrågasätts. Men när man lyfter upp 

vad som sker i kliniken mer direkt, reflekterar kring det på ett öppet sätt och 

presenterar olika sätt att förhålla sig, samt gemensamt diskuterar vad man 

vill och kan åstadkomma, blir handlingsutrymmet större. Dels genom att det 

blir accepterat att presentera en större variation av fall, dels genom att det 

sätt man valt att handla på i kliniken accepteras av kollegerna på den gemen-

samma arenan.  

I fas 4, då gruppen får för få fall blir diskussionerna mera av det administ-

rativa slaget och man funderar på syftet med det man håller på med och hela 

uppgiftens karaktär. Dessa diskussioner leder till att några i gruppen, med 

gruppens stöd, skriver ansökningar till allmänna arvsfonden för att få pengar 

till projekt där de kan arbeta mer aktivt med barnavårdscentralen (BVC) och 
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på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare, utnyttja sina kunskaper. De vidgar 

här sina möjliga arbetsuppgifter till att innefatta stöd till barnmorskor på 

BVC, möjligheter att bidra med konsultationer för mamma-barn par inom 

ramarna för den verksamhet BVC bedriver. Detta innebär att de i Ellströms 

modell gemensamt har funderat, på den kunskapsbaserade nivå 3, över helt 

nya uppgifter som leder till helt nya handlingsmöjligheter för var och en av 

dem. Här börjar en ny fas och nya lärprocesser, som jag inte har någon kun-

skap om, annat än att jag vet att allmänna arvsfonden beviljade dem medel 

för att utveckla samarbete med BVC. Omvärldsfaktorer (få patienter) i kom-

bination med ett öppet förhållningssätt skapade förutsättningar att diskutera 

och skapa helt nya uppgifter och handlingsalternativ. 

När flera typer av situationer öppet kan beskrivas på andrahandsarenan 

vidgas repertoaren av möjliga handlingar. Ett tankenätverk är öppet till sin 

karaktär så att man genom att associera till t.ex. vad någon annan berättat 

under ett möte, kan påverkas av detta under pågående handling någon ann-

anstans. Analytikerna kan i det kliniska arbetet associera till vad andra berät-

tat om liknande situationer, sådant man talat om under ett gemensamt semi-

narium associeras till och används i handling, i arbetet med patienten. På så 

sätt hakar andras erfarenheter i en individs existerande tankenätverk och 

handlingar. 

Så länge det inte var legitimt att hävda att mamma behövde mera stöd fanns 

få sådana exempel. De tre dilemmana fokus, frekvens och förhållningssätt 

kan ses som exempel på hur ett underliggande förhållningssätt till vad som 

är legitimt att ta upp påverkar gruppens handlingar både på första- och 

andrahandsarenan. Genom att svåra frågor identifieras och lyfts tar fler ana-

lytiker upp dem som exempel att synliggöra från sin egen praktik. På så vis 

vidgas repertoaren av möjliga handlingar. Flera sätt att handla på blir accep-

terade, något som påverkar handlingsutrymmet för analytikerna både på 

första- och andrahandsarenan. Acceptansen för olika handlingar blir större 

och man identifierar gemensamt nya potentiella sätt att utvidga metoden på, 

t.ex. genom att aktivt arbeta för olika former av samarbete med olika barna-

vårdscentraler.  
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Diskussion 

Avhandlingen syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma 

lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Den kan 

ses som ett exempel på hur professionella aktörer agerar i ett spänningsfält 

mellan att anpassa sig till den egna professionens värderingar, den kliniska 

verksamhetens verklighet samt omvärldens krav. I avhandlingen synliggörs 

ett mångårigt arbete med att utveckla en nydanande psykoanalytisk metod 

för att behandla ett spädbarn tillsammans med barnets förälder, vanligen 

mamma. Detta metodutvecklande arbete har inneburit lärprocesser där tradit-

ionella sätt att arbeta med psykoanalys har blivit ifrågasatta. Analytikerna 

har, i samspel mellan enskilt och gemensamt arbete, förändrat sin syn bl.a. 

på frågor kring hur man fokuserar då man har två patienter i rummet, hur 

frekvent man ska träffa patienten och hur man förhåller sig till patienten i 

den kliniska behandlingen. Den förändrade synen i dessa frågor har konkret 

gällt spädbarnsmetoden, medan avhandlingen inte undersökt eller tar ställ-

ning till om och i så fall hur det psykoanalytiska sammanhanget i övrigt för-

ändrats eller påverkats. 

Kontexten påverkar villkor för lärande 

Kontexten påverkar villkor för lärande på flera sätt. Den yttre kontexten, 

genom omvärldens påverkan, och den inre kontexten genom uppgiftens ka-

raktär, analytikernas arbetssätt och ledarskap skapar villkor som påverkar 

lärprocesserna (Ellström 2010a; Kock 2010). Kontexten påverkar också ge-

nom att den skapar ett meningssammanhang, som i detta fall utgörs av det 

psykoanalytiska sammanhanget. Denna kulturella fond utgör en livsvärlds-

kontext utifrån vilken mening med olika handlingar kan förstås (Habermas 

1996).  

 Den inre kontexten handlar bl.a. om arbetssättet (Ellström 2010a; Kock 

2010). I psykoanalytiska sammanhang har man av tradition en arena för ge-

mensam reflektion kring det som händer i kliniken; det är något som inte 

enbart gäller spädbarnsanalysgruppen. Man är van vid att psykoanalytiska 

behandlingar pågår i åratal och bitvis är väldigt tunga, och man är van att vid 

sidan om det kliniska arbetet ha tillgång till ett sammanhang för handledning 

och utveckling. Kanske är det detta som gör att gruppen, trots stora mot-

gångar i form av en eldsjäls bortgång, konflikter i svallvågorna efter denna 
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tragedi och ett svagt patientunderlag, ändå tar sig igenom konflikterna och 

uthålligt fortsätter att träffas. Det är rimligt att anta att dessa vanor skapar 

långsam synergi i den meningen att man tillsammans över tid reflekterar 

över centrala frågor och kommer fram till nya förhållningssätt. 

En annan aspekt av den inre kontexten berör uppgiftens beskaffenhet. 

Något som karakteriserar detta sammanhang och analytikernas uppgift, att 

psykoanalytiskt behandla en förälder med spädbarn, är att uppgiften är 

mångfacetterad och komplex. Komplexiteten kan ses som kännetecknande 

för en professionell miljö. Analytikerna har mycket att förhålla sig till då de 

gör sina professionella bedömningar av hur en spädbarnsbehandling lämpli-

gen ska gå till. Spädbarnsanalys är en behandlingsform för spädbarn med 

förälder. Orsaker till att man söker varierar, men det kan vara sömnsvårig-

heter, problem med amning, barn som har svårt att komma till ro och skriker 

mycket, mammor som upplever oro och ångest i relation till sitt barn etc. 

Behandlingen syftar till att skapa förståelse för och komma tillrätta med de 

problem som förälder-barnparet upplever, genom att försöka hjälpa paret att 

skapa tillit och trygghet i sin relation. De dilemman som beskrivits i studien 

avseende fokus, frekvens och förhållningssätt är alla exempel på att uppgif-

tens komplexitet ger upphov till frågeställningar och dilemman som inte 

enkelt och oreflekterat kan lösas. I och med att man gemensamt och enskilt 

reflekterar över möjliga lösningar uppstår processer som leder till ett föränd-

rat tänkande i dessa frågor. 

Bland villkor för lärande finns även den yttre kontexten (Kock 2010; 

Kock och Ellström 2010), som bland annat handlar om inställningen till psy-

koanalys i det omgivande samhället. Något som är intressant att notera är att 

trots att det verkar finnas ett tydligt samhälleligt behov av vård för föräldrar 

med spädbarn, så hittar uppenbarligen väldigt få av dessa familjer till just 

spädbarnsanalys. Orsakerna till det kan vara många, men analytikerna själva 

talar om svårigheter att marknadsföra sig som ett problem. Det är också ett 

faktum att psykoanalytiska utbildningar läggs ner, finansiering dras in samt 

att remitteringar till psykoanalys som behandlingsform (både för spädbarn 

och vuxna) inte är frekventa. Detta skulle kunna härledas till krav på evi-

densbasering och konkurrensen från kognitiva beteendeterapier och andra 

kortare behandlingar som i många fall är förstahandsvalet för remitterande 

läkare. Orsakerna till att så få söker till psykoanalys är inget denna avhand-

ling syftar till att ta ställning till. Flera av analytikerna har dock den situat-

ionen att de har svårt att få fall att arbeta med, trots att de har möjlighet att ta 

emot fler patienter. Psykoanalytikerna får anpassa sig till följderna av in-

dragna bidrag och bristen på hänvisningar från övriga vårdsammanhang. 

Detta leder bl.a. till att analytikerna accepterar, av praktiska och ekonomiska 

skäl, att gå ner i frekvens och ta emot patienter som vare sig kommer lika 

ofta eller kan tänka sig att gå lika länge som man ursprungligen strävade 

efter i spädbarnsanalyssammanhang. Om det fortsätter att vara lika svårt för 

dem att få patienter kan det på sikt att ha en negativ inverkan på den profess-
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ionella kunskapens överlevnad, eftersom klinisk erfarenhet är nödvändig för 

att utveckla och bibehålla ett professionellt kunnande. Bristande stöd och 

finansiering från samhället skulle på sikt kunna leda till deprofessional-

isering av det psykoanalytiska kunnandet.  

Att vara nydanande i traditionstung kontext 

Men villkor för lärande går även att finna i den livsvärldskontext (Habermas 

1996) som det psykoanalytiska sammanhanget utgör. Dilemman kring fokus, 

frekvens och förhållningssätt kan ses som exempel på vad det innebär att 

vara nydanande i en traditionstung kontext. Att man har en tradition att för-

hålla sig till har en speciell innebörd. Man kan inte göra helt som det faller 

en in tillsammans med patienten, det finns ramar som är mer eller mindre 

fasta som man måste förhålla sig till. Ändå finns det flera grundbultar i den 

psykoanalytiska traditionen som man ruckar på. Genom att ha två patienter i 

rummet, både spädbarn och mamma, ruckar man på en grundbult att det bara 

får finnas två i rummet, analytikern och en patient. En annan grundbult 

handlar om frekvens och föreställningen att man ska träffa patienten helst tre 

till fyra gånger i veckan. Även detta är något man förändrar, eftersom det 

blir praktiskt svårt att få till behandlingar med sådan frekvens. En tredje 

grundbult handlar om hur man tolkat det psykoanalytiska förhållningssättet: 

att ha ett psykoanalytiskt förhållningssätt är något som av tradition innebär 

att man försöker förstå en patient och orsaken till patientens existentiella 

problem, men utan att stötta eller ge råd. Traditionellt är målet är att patien-

ten själv ska finna ett sätt att agera som är lämpligt. Detta förhållningssätt 

ruckar man på i behandlingssituationen eftersom det finns en grupp mammor 

som i sitt mödraskap var i behov av mer stödjande behandling än det psyko-

analytiska traditionellt erbjuder (Salomonsson 2010).  

Man kan se det som att hanteringen av dessa tre dilemman representerar 

olika villkor för lärande. Vissa förändringar gör de för att de anser att det 

gynnar behandlingssituationen; att tillåta sig att fokusera mera på mamma 

och inte hålla fast vid en metod som hindrar detta, är en förändring som här-

stammar från det kliniska arbetet och kan anses handla om att handla förstå-

elseorienterat i det kliniska arbetet. Frågan om frekvens handlar mer om att 

överleva genom att anpassa sig till den verklighet som råder. De är tvungna 

att acceptera en lägre frekvens för att situationen så kräver, inte för att de 

anser detta gynna behandlingen. Det förändrade synsättet kring att arbeta 

stöttande (frågan om förhållningssätt) verkar däremot handla mer om att 

acceptera att man arbetar på olika sätt och kan säga handla om att skapa ut-

rymme för variation och olikhet inom ramarna för ett professionellt etos. 

Olikheten och acceptansen av att man är olika kan leda till frihet att utveckla 

sin egen stil. Deltagarna i denna studie lyckas i ett gemensamt samtal i stun-

den frigöra sig från sin kulturella tradition (Habermas 1996) och välja att 

bortse från de aspekter i traditionen som inte fungerar för dem.  

 197 

ionella kunskapens överlevnad, eftersom klinisk erfarenhet är nödvändig för 

att utveckla och bibehålla ett professionellt kunnande. Bristande stöd och 

finansiering från samhället skulle på sikt kunna leda till deprofessional-

isering av det psykoanalytiska kunnandet.  

Att vara nydanande i traditionstung kontext 

Men villkor för lärande går även att finna i den livsvärldskontext (Habermas 

1996) som det psykoanalytiska sammanhanget utgör. Dilemman kring fokus, 

frekvens och förhållningssätt kan ses som exempel på vad det innebär att 

vara nydanande i en traditionstung kontext. Att man har en tradition att för-

hålla sig till har en speciell innebörd. Man kan inte göra helt som det faller 

en in tillsammans med patienten, det finns ramar som är mer eller mindre 

fasta som man måste förhålla sig till. Ändå finns det flera grundbultar i den 

psykoanalytiska traditionen som man ruckar på. Genom att ha två patienter i 

rummet, både spädbarn och mamma, ruckar man på en grundbult att det bara 

får finnas två i rummet, analytikern och en patient. En annan grundbult 

handlar om frekvens och föreställningen att man ska träffa patienten helst tre 

till fyra gånger i veckan. Även detta är något man förändrar, eftersom det 

blir praktiskt svårt att få till behandlingar med sådan frekvens. En tredje 

grundbult handlar om hur man tolkat det psykoanalytiska förhållningssättet: 

att ha ett psykoanalytiskt förhållningssätt är något som av tradition innebär 

att man försöker förstå en patient och orsaken till patientens existentiella 

problem, men utan att stötta eller ge råd. Traditionellt är målet är att patien-

ten själv ska finna ett sätt att agera som är lämpligt. Detta förhållningssätt 

ruckar man på i behandlingssituationen eftersom det finns en grupp mammor 

som i sitt mödraskap var i behov av mer stödjande behandling än det psyko-

analytiska traditionellt erbjuder (Salomonsson 2010).  

Man kan se det som att hanteringen av dessa tre dilemman representerar 

olika villkor för lärande. Vissa förändringar gör de för att de anser att det 

gynnar behandlingssituationen; att tillåta sig att fokusera mera på mamma 

och inte hålla fast vid en metod som hindrar detta, är en förändring som här-

stammar från det kliniska arbetet och kan anses handla om att handla förstå-

elseorienterat i det kliniska arbetet. Frågan om frekvens handlar mer om att 

överleva genom att anpassa sig till den verklighet som råder. De är tvungna 

att acceptera en lägre frekvens för att situationen så kräver, inte för att de 

anser detta gynna behandlingen. Det förändrade synsättet kring att arbeta 

stöttande (frågan om förhållningssätt) verkar däremot handla mer om att 

acceptera att man arbetar på olika sätt och kan säga handla om att skapa ut-

rymme för variation och olikhet inom ramarna för ett professionellt etos. 

Olikheten och acceptansen av att man är olika kan leda till frihet att utveckla 

sin egen stil. Deltagarna i denna studie lyckas i ett gemensamt samtal i stun-

den frigöra sig från sin kulturella tradition (Habermas 1996) och välja att 

bortse från de aspekter i traditionen som inte fungerar för dem.  



 198 

Samtidigt som det finns saker som förändras över tid, finns det också nå-

got som består. Flera analytiker talar om något de kallar ”den psykoanaly-

tiska kärnan”, något de värnar om och som är bestående mitt bland alla öv-

riga förändringar, detta skulle kunna liknas vid det Reeder och Slavin kallar 

det professionella etoset (Slavin 1997; Reeder 2007). Den psykoanalytiska 

kärnan innebär ett sätt att förhålla sig till patienten som de haft med sig ända 

sedan sin utbildning till psykoanalytiker och handlar om att man möter varje 

spädbarn-föräldrapar utifrån dess förutsättningar och öppet och förutsätt-

ningslöst försöker ta reda på vad deras problematik handlar om genom att 

vara undersökande och intresserad av just detta par. Habermas jämför den 

psykoanalytiska strävan att förstå med det han kallar det förståelseoriente-

rade handlandet (Habermas 1996). Det förståelseorienterade handlandet är 

ett sätt att arbeta på som kan prägla både arbetet i kliniken och arbetet i se-

minariesammanhanget.  

Två separata men sammanbundna handlingsarenor 

Att uppmärksamma och förstå villkor för gemensamma lärprocesser är ett 

område där det finns mycket kvar att göra. Min förhoppning är att begrepps-

paret första- och andrahandsarenan ska kunna fungera som ett bidrag i arbe-

tet med att förstå hur gemensamt lärande kan gå till i olika sammanhang. 

Analytikerna arbetar på två olika arenor. På den ena arenan arbetar de en-

samma med patienter, separat från andra analytiker, jag har valt att kalla 

denna arena förstahandsarenan. På den andra arenan träffar analytikerna 

varandra, regelbundet och kontinuerligt, denna arena har jag valt att kalla 

andrahandsarenan. Detta är ett grundläggande sätt att arbeta på som inte 

ifrågasätts av analytikerna. De båda arenorna är fysiskt åtskilda från 

varandra, men mentalt kopplar analytikerna till den frånvarande arenan, nå-

got som binder samman de båda arenorna. På den ena arenan protesterar 

behandlingspraktiken, på den andra protesterar traditionerna, vilket innebär 

en spänning för analytikern att hantera. Det blir en spänning mellan att skapa 

utrymme för det nydanande, även när det bryter mot traditionen, och samti-

digt hålla fast vid traditionerna. Professionell kunskap kan sägas handla om 

att hantera denna spänning och hur man gör för att lyckas smälta samman 

sina teoretiska kunskaper med i praktiken gjorda erfarenheter (Bromme och 

Tillema 1995). Det är av vikt hur man organiserar för att underlätta en sådan 

sammansmältning och hur organiserandet går till är en utgångspunkt för att 

studera villkor för lärande i en professionell kontext. I detta sammanhang har 

man, i enlighet med psykoanalytisk tradition, organiserat för en sådan sam-

mansmältning genom förstahands- och andrahandsarenan. Denna avhand-

lings teoretiska bidrag står att finna i resonemanget kring första- och andra-

handsarenan. Genom att särskilja de båda arenorna och undersöka relationen 
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dem emellan, menar jag att vi kan utöka vår förståelse för gemensamma 

lärprocesser.  

Jag kan även tänka mig att det finns exempel på sammanhang där profess-

ionella aktörer organiserat sig på ett motsvarande sätt som analytikerna i 

denna studie gjort, eller skulle kunna göra det. Även andra professionella 

grupper som möter klienter i ett konfidentiellt möte kan ha en dylik situation 

(läkare, advokater, psykologer, socialarbetare mm). Det skulle vara intres-

sant att studera gemensamt lärande i andra typer av kontexter, där det finns 

en separerad första- och andrahandsarena. 

Arenorna är i det fall som denna avhandling studerar tydligt separerade 

från varandra fysiskt sett, men analytikernas berättelser visar att, trots den 

fysiska åtskillnaden, båda arenor är konstant närvarande. Detta innebär att 

vad som händer på den ena arenan har en inverkan på vad som händer på den 

andra arenan, genom analytikerns meningsskapande kring det som sker och 

kopplingar till något som skett på den andra arenan. Man kan säga att tan-

kenätverken (Döös 1997, 2001; Wilhelmson och Döös 2012) kring teorier 

och arbetet i praktiken är sammankopplade genom att associationer på den 

ena arenan görs till den andra arenan. Jag har försökt förstå detta samband 

via Habermas (1996) resonemang om intersubjektivt bindande överenskom-

melser, dvs. att det spelar roll för oss vad vi kommer överens om med andra 

även i ett sammanhang där de andra inte är närvarande. Att ett samförstånd 

på ett ställe även spelar roll någon annanstans gör att det skapas förbindelse-

länkar som påverkar våra handlingar, det är detta som relationen mellan det 

jag kallar förstahandsarenan och andrahandsarenan handlar om. En viktig 

poäng här är vikten av tillgång till båda arenorna för det gemensamma läran-

det. Det räcker inte att enbart delta vid andrahandsarenan – har man inte 

egen erfarenhet från förstahandsarenan blir det gemensamma meningsskap-

andet på andrahandsarenan bristfälligt. 

Relationen mellan de båda arenorna hänger också ihop med graden av er-

farenhet från förstahandsarenan. De olika handlingsnivåer som Ellström 

(Ellström 2011; Nilsen et al. 2011) beskriver kan användas som hjälp för att 

förstå relationen mellan arenorna och lärande. När man ställs inför en ny 

situation, tar man ofta till handlingar på den kunskapsbaserade nivån, där 

handlingarna är medvetet kontrollerade utifrån kommunicerbar, teoretisk 

kunskap. Handlingarna på förstahandsarenan baserar sig alltså för den oer-

farne i första hand på sådan kunskap som kommunicerats på andrahandsare-

nan. När man sedan får erfarenhet från förstahandsarenan, kan man reflek-

tera över överensstämmelsen mellan den på andrahandsarenan kommunice-

rade kunskapen och de på förstahandsarenan gjorda erfarenheterna. När re-

flektionen övergår till att gälla själva uppgiften i sig, och möjligheten att 

utveckla den (som t.ex genom att utveckla verksamheten mot barnavårdscen-

traler) kan man tala om reflekterande handling (Ellström 2011). 

Första- och andrahandsarenan påverkas även av en explicit och en impli-

cit dimension i arbetet (Ellström 2010b). På andrahandsarenan explicitgörs 
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uppgiften, den är kanske inte formellt beskriven, men den verbaliseras expli-

cit. På förstahandsarenan däremot handlar man utifrån en tolkning av det 

explicitgjorda. Om glappet mellan det explicita och det implicita blir för 

stort, skapas ett dilemma som måste hanteras på något sätt.  

Glapp mellan arenor skapar dilemma som triggar lärprocesser 

Ett glapp mellan arenor handlar om skillnaden mellan det intersubjektivt 

överenskomna samförståndet på andrahandsarenan, och det som fungerar på 

förstahandsarenan. Med andra ord: när det man kommit överens om på 

andrahandsarenan inte stämmer överens med det arbete som sker på första-

handsarenan uppstår en situation som skaver och som måste tas om hand på 

något sätt. Ett glapp kan t.ex. ta sig i uttryck i att de normer som finns på 

andrahandsarenan är sådana, att det finns ett behov av att inte berätta om vad 

man gör på förstahandsarenan. Detta glapp kan skapa en situation där man 

inte berättar hela sanningen från förstahandsarenan och att viss sorts erfaren-

het inte synliggörs. Ett glapp kan också innebära en situation där man känner 

skuld för man inte gör som man upplever att man borde, en känsla som är 

energikrävande. I denna avhandling lyfts tre frågor (frågorna kring fokus, 

frekvens och förhållningssätt) där ett glapp mellan första- och andrahandsa-

renan överbryggas över tid genom gemensamma diskussioner på andrahand-

sarenan. Det krävs många, återkommande diskussioner och förändringspro-

cessen tar tid, men med tiden förändras förhållningssättet till dessa frågor på 

andrahandsarenan. Det som då händer i förhållande till förstahandsarenan är 

att känslorna av skuld minskar, och situationen på förstahandsarenan kan 

beskrivas mer öppet än tidigare. 

Samtidigt kan man tänka sig att förstahands- och andrahandsarenan aldrig 

kan vara helt kompatibla, eftersom situationen på förstahandsarenan till så 

stor del handlar om arbetet med patienten. Den kunskap vi har handlar inte 

bara om vårt eget subjektiva meningsskapande, den handlar också om de 

personer vi samspelar med när vi på olika sätt iscensätter vår kunskap (Budd 

1997). Detta, menar jag, gäller både på förstahands- och andrahandsarenan. 

På förstahandsarenan gestaltas kunskapen man har tillsammans med de per-

soner man interagerar med på förstahandsarenan, medan man på andrahand-

sarenan på motsvarande sätt formulerar och abstraherar upplevelser från 

förstahandsarenan på ett sätt som är giltigt på andrahandsarenan utifrån de 

delade normer och den delade kunskapstradition deltagarna på andrahandsa-

renan besitter. 

Hanteringen av dilemman, eller något som skaver, beskrivs ofta som en 

viktig orsak till att nya lärprocesser uppstår (t.ex. Crossan, Lane och White 

1999; Lehesvirta 2004; van den Bossche et al. 2006; Stedt 2013). Det som 

skaver och skapar dilemman kan vara av olika slag. Ett exempel på något 

som skaver kan vara lärare som arbetar tillsammans i en gemensam kontext 

som villkorar varandras möjliga handlingar (Stedt 2013). Lärarna påverkas 
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direkt av de andras handlingar och om de upplever att en annan lärares hand-

lingar hindrar dem i deras eget arbete uppstår friktion. Stedt (2013) ser frikt-

ionen som både ett hinder och en möjlighet till lärande. Analytikerna påver-

kar inte varandras handlingar på förstahandsarenan på samma sätt som lärar-

na i Stedts studie, eftersom de ensamma ansvarar för arbetet med patienten. 

Däremot påverkas de av kollegerna på förstahandsarenan genom ett subjek-

tivt, upplevt handlingsutrymme, som påverkas av det intersubjektivt bin-

dande samförstånd (Habermas 1996) som förra kapitlet handlade om.  

 Ohlsson (2013) tar upp vikten av att dels kunna lyfta känsloladdade frågor 

och dels hantera dem på ett bra sätt, som en viktig utgångspunkt för kollek-

tiva lärprocesser. I ett psykoanalytiskt sammanhang är känsloladdade frågor 

vanliga, beroende på arbetets art. Man arbetar ofta med människor i djup 

kris, något som väcker starka känslor. Men detta gäller starka känslor i för-

hållande till det som sker på förstahandsarenan. Att kunna lyfta konflikter 

och starka känslor i förhållande till det som sker på andrahandsarenan är en 

annan sak. I denna avhandling blev situationen på andrahandsarenan väldigt 

känsloladdad då en eldsjäl blev sjuk och dog. I samband med detta uppstod 

starka konflikter kring rätt och fel, som inte var lätta att hantera. Gruppen tar 

sig igenom denna tunga fas, och följden blir ett förändrat förhållningssätt till 

de tre F:en och en tryggare grupp. Van den Bossche et al (2006) har funnit 

att genom förhandlingar som uppstår då konflikter bearbetas skapas gemen-

samt delad kunskap. Liksom både van den Bossche et al. (2006) och Robin-

son et al. (2005) kommit fram till, vill även jag betona att det är av betydelse 

för gemensamt lärande att deltagare i en grupp känner trygghet och kan er-

känna varandras olikhet. 

Att kompensera för att inte se varandra i handling 

Kontexten för det fall denna avhandling studerar karaktäriseras av, något jag 

återkommit till flera gånger, av att man inte kan se varandra i handling på 

förstahandsarenan. Man har gemensamma uppgifter på andrahandsarenan i 

form av att formulera och diskutera metoden, utbildning etc., men själva 

behandlingen av en patient ansvarar analytikerna själva för. Frågan jag ställt 

mig är vilken betydelse detta har för det gemensamma lärandet. Men det jag 

tycker mig se, är att frånvaron av möjligheten att se varandra i handling på 

förstahandsarenan kompenseras av det synliggörande av förstahandsarenan 

som sker på andrahandsarenan och den ständiga återkopplingen till den från-

varande arenan. Det är också rimligt att anta att det är av betydelse för syn-

liggörandet hur kommunikationen på andrahandsarenan går till, eftersom 

deltagarnas reaktioner på andrahandsarenan skapar en stämning som styr vad 

man väljer att ta upp. Är stämningen kritisk och dömande blir man mer för-

siktig med vad man kan ta upp, medan om stämningen präglas av högt i tak 

blir man friare i valet av vad man ska ta upp. 
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Betydelsen av att man kan se varandra i handling (Dixon 1994; Ohlsson 

1996; Hansson 2003; Larsson 2004) alternativt vikten av en gemensam 

handlingsarena (Döös 1997; Backlund, Döös och Wilhelmson 2001; Döös 

och Wilhelmson 2005, 2011) kan anses vara av betydelse för kollektivt lä-

rande. Det finns många studier kring hur man lär sig av varandra i sitt var-

dagliga arbete i en kontext där man på olika sätt möts och arbetar tillsam-

mans.  

Ohlsson lyfter i flera studier betydelsen av gemensamma arbetsuppgifter 

(t.ex. Ohlsson 1996, 2013) för ett kollektivt lärande och här finns en skillnad 

jämfört med denna avhandling, där möjligheten till gemensamma uppgifter i 

den kliniska verksamheten inte finns. Att analytikerna inte ser varandra i 

handling på förstahandsarenan kompenserar de för genom att synliggöra sitt 

arbete för varandra på ett tydligt sätt på andrahandsarenan. Synliggörandet 

av erfarenheter som resulterar i en gemensam reflektionsprocess på andra-

handsarenan betraktas här som gemensam handling. I och med att de presen-

terar sina erfarenheter för varandra blir erfarenheterna delade, men det är de 

kopplingarna mellan de bägge arenorna och relationen dem emellan som gör 

att man kan tala om ett kollektivt lärande trots frånvaron av gemensam ar-

betsuppgift på förstahandsarenan. 

I denna avhandling sker ett uthålligt, återkommande arbete genom att de 

fortsätter träffas under lång tid. I samspelet med varandra och genom utbild-

ningen de går lär sig analytikerna vad de förväntas uppmärksamma och pre-

sentera från sin kliniska verksamhet, något som styr deras lärande kring me-

toden. Detta är en aspekt av psykoanalytikers lärande som även Budd (1997) 

uppmärksammat. Genom detta ständiga sållande utifrån erfarenheter av tidi-

gare bemötande upprätthålls normer och värderingar. Det som är spännande i 

denna studie är att man ifrågasätter existerande sanningar gällande metod, 

normer och värderingar och gemensamt omvärderar betydelsen av dem. På 

sätt och vis gör man upp med flera förhållningssätt som traditionen för med 

sig, eftersom de möter problem i den kliniska verkligheten. När man omvär-

derar sådant som tidigare varit förgivettaget, blir följden att vad man presen-

terar för varandra tar en något annan form än tidigare. På så sätt förändras 

lärande kring och förståelsen för metoden genom att analytikerna får upp 

ögonen för nya problemställningar och nya saker att uppmärksamma i ett 

fall. När deltagarna på så sätt presenterar material för varandra med bredare 

utgångspunkt, breddas repertoaren av erfarenheter att referera till i det egna 

arbetet på förstahandsarenan, vilket i sin tur leder till ökat handlingsutrymme 

och kan förstås som ett slags synergieffekt. Då gemensam kunskap och sy-

nergieffekter uppstår, kan man tala om kollektivt lärande och denna avhand-

ling kan ses som ett exempel på hur kollektivt lärande kan gå till i ett sam-

manhang där uppgifter är tydligt uppdelade. Att hitta en form för arbetet, att 

kunna vara fri inom ramarna för något större, är kanske det som att vara 

nydanande i en traditionstung kontext handlar om.  
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Lärande utan slut 

Det förståelseorienterade handlandet kan jämföras med ett psykoanalytiskt 

förhållningssätt (Habermas 1996). Ändå finns det i den psykoanalytiska trad-

itionen även inslag av framgångsorienterat handlande där ramar och regler 

tillåts styra. Som tidigare framgått handlar det framgångsorienterade förhåll-

ningssättet om att hålla sig till de regler och normer man tidigare satt upp, 

för att nå framgång. Det som skaver i ett sådant förhållningssätt är att käns-

ligheten inför den förhandenvarande situationen blir lidande om efterföljan-

det av regler och metoder går före en känsla för vad som är lämpligt i just 

denna stund. På samma sätt kan ett hävdande av regler och normer på andra-

handsarenan leda till att analytikerna känner sig vilsna och får skuldkänslor 

kring sitt handlande på förstahandsarenan istället för att fokusera på att förstå 

handlingen i sin kontext.  

Ett handlande som enbart är norm- och regelstyrt verkar inte fungera så 

bra i denna kontext. Samtidigt måste man nog konstatera att det finns skäl 

till att man i en psykoanalytisk kontext är noggrann med ramar, de fyller en 

viktig funktion i den komplexa och tunga uppgift en analytiker har som 

handlar om att möta människor i kris. Analytikerna behöver ramarna som 

skydd i en tuff arbetssituation, och de behöver varandra för att få hjälp att 

klara av att hantera svåra situationer som uppkommer med patienten. För 

den professionelle aktören handlar det om att kunna bedöma i vilka situat-

ioner det är bäst att hålla sig till (och kanske stödja sig på) de ramar, regler 

och normer som finns, och i vilka situationer ett friare förhållningssätt är att 

föredra. Det finns en inbyggd spänning i att vara nydanande och höra till en 

traditionstung kontext, och klara av att gå sin egen väg samtidigt som man 

hör till en professionell grupp. Här handlar det om en balansgång mellan att 

hålla sig till något på förhand givet i en traditionstung kontext och att hålla 

sig till något gruppen kommit överens om, och samtidigt lyckas vara nyda-

nande och gå sin egen väg vid behov. Några enkla svar och förhållningsreg-

ler finns inte.  

I och med att lärandet betraktas som en process kan man inte säga att lä-

randet har ett slut. Lärprocesserna går i faser, dilemman triggar igång en ny 

fas, men måste lösas för att man ska komma vidare och finna nya handlings-

alternativ, i det här fallet samarbete med BVC. Det är rimligt att anta att ett 

sådant handlande inte hade varit möjligt utan att de dilemman analytikerna 

hade offentliggjordes och bearbetades. De nya handlingarna kommer i sig att 

leda till nya lärprocesser, då analytikerna måste anpassa sig till nya villkor 

och ramar som präglar det nya sammanhang de kommer till. 
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Summary 

LEARNING IN A TRADITION-LADEN CONTEXT –  

A study of psychoanalysts engaging in shared learning in the development of 

a method of treatment for infants and parents 

 

Aim 

This thesis aims to contribute knowledge about the conditions for shared 

learning processes when new knowledge is developed in a tradition-laden 

context. The study is conducted in a professional context in which psycho-

analysts working in private practices form a group for developing a psycho-

analytical treatment for infants.  

 

Research questions: 

 

 How do the psychoanalysts describe their work to develop a new 

method in clinical activities?  

 How do the psychoanalysts describe their work to develop a new 

method in joint meetings? 

 How can the relationship between the psychoanalysts' clinical work 

and the joint meetings and communication be understood as condi-

tions for learning processes?  

 

Introduction 

This thesis is about the learning that takes place when a group of profession-

als voluntarily collaborate to develop new knowledge, whilst being bound to 

a tradition-laden context. The thesis looks at how a group of psychoanalysts 

develop a new method of treatment together. Here, the method the psycho-

analysts are working with is called “infant psychoanalysis”, though psycho-

analysts that work with the method today prefer the term “psychoanalysis 

with infants and parents”. I have chosen the shorter variant “infant psychoa-

nalysis” because it is more convenient, but also because this is the name 

given to the method when speaking about it. This is also how its founder, 

Johan Norman, refers to it. The purpose of the treatment is to create a sense 

of security and trust in the relationship between parent and child. Infant psy-

choanalysis involves a parent (in most cases the mother) seeing a psychoana-

lyst together with their child in order to receive help with something they 

perceive as a concern. On average, infant psychoanalysis involves the parent 
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and child visiting the psychoanalyst 14 times (Salomonsson 2010), and while 

there is significant variation to this number, infant psychoanalysis is a quick-

er process than psychoanalytical treatments with adults, where visits are 

made several times per week over a period of several years. The infant psy-

choanalysis method is constantly being developed and changed based on 

psychoanalysts' own experiences from clinical work with infants and par-

ents, as well as discussions on these experiences together with colleagues in 

a seminar context. Individual experiences are gained in a private, closed 

treatment process, but these are verbalized and reflected upon in a collective 

context. It is a continuous endeavor to formulate a method and test it in clin-

ical practice, making it an example of an approach to combining theory and 

practice (Bromme och Tillema 1995). Shared learning processes influence 

the development of the method.  

Previous research in the field of working life education has in other con-

texts uncovered a form of learning which is about collaboratively generating 

new forms of knowledge in forms that give rise to a synergy effect: together, 

we learn more than the sum of each individual's learning (Granberg 1996; 

Ohlsson 1996; Wilhelmson 1998; Döös och Wilhelmson 2005; Granberg och 

Ohlsson 2005). When shared learning takes such forms, we are talking about 

“collective learning”. Collective learning has been observed in different con-

texts; from public organizations such as childcare (Ohlsson 1996) and 

schools (Larsson 2004; Stedt 2013) to large companies in the private sector 

(e.g., in telecommunications) (Döös och Wilhelmson 2011). But as far as my 

investigations have revealed, collective learning has not previously been 

studied in connection with professionals in private practice. Nor have I 

found examples of existing studies of collective learning in a psychoanalyti-

cal context. 

It is important to note that the activities in focus here are of such a nature 

that the professionals involved cannot see one another in action. The treat-

ment room is a closed environment in which only the patient and the psy-

choanalyst may be present, partly for reasons of confidentiality but also be-

cause it is seen as important to the therapeutic process that the treatment 

remains secure and undisturbed. As a number of studies on collective learn-

ing emphasize the importance of seeing one another in action (Dixon 1994; 

Ohlsson 1996; Hansson 2003; Larsson 2004), I find it interesting to discuss 

the possibility of collective learning in a situation where the nature of the 

activities makes it impossible to work together or even see each other's work 

in the treatment process whilst it is underway. 

 

Theoretical framework 

My view of learning has a constructivist foundation, with a focus on the 

mental processes which take place when we acquire new knowledge. Bour-

geois (2002) emphasizes that the constructivist model is a theoretical model 

whose function is to describe and interpret how learning processes can work, 

 205 

and child visiting the psychoanalyst 14 times (Salomonsson 2010), and while 

there is significant variation to this number, infant psychoanalysis is a quick-

er process than psychoanalytical treatments with adults, where visits are 

made several times per week over a period of several years. The infant psy-

choanalysis method is constantly being developed and changed based on 

psychoanalysts' own experiences from clinical work with infants and par-

ents, as well as discussions on these experiences together with colleagues in 

a seminar context. Individual experiences are gained in a private, closed 

treatment process, but these are verbalized and reflected upon in a collective 

context. It is a continuous endeavor to formulate a method and test it in clin-

ical practice, making it an example of an approach to combining theory and 

practice (Bromme och Tillema 1995). Shared learning processes influence 

the development of the method.  

Previous research in the field of working life education has in other con-

texts uncovered a form of learning which is about collaboratively generating 

new forms of knowledge in forms that give rise to a synergy effect: together, 

we learn more than the sum of each individual's learning (Granberg 1996; 

Ohlsson 1996; Wilhelmson 1998; Döös och Wilhelmson 2005; Granberg och 

Ohlsson 2005). When shared learning takes such forms, we are talking about 

“collective learning”. Collective learning has been observed in different con-

texts; from public organizations such as childcare (Ohlsson 1996) and 

schools (Larsson 2004; Stedt 2013) to large companies in the private sector 

(e.g., in telecommunications) (Döös och Wilhelmson 2011). But as far as my 

investigations have revealed, collective learning has not previously been 

studied in connection with professionals in private practice. Nor have I 

found examples of existing studies of collective learning in a psychoanalyti-

cal context. 

It is important to note that the activities in focus here are of such a nature 

that the professionals involved cannot see one another in action. The treat-

ment room is a closed environment in which only the patient and the psy-

choanalyst may be present, partly for reasons of confidentiality but also be-

cause it is seen as important to the therapeutic process that the treatment 

remains secure and undisturbed. As a number of studies on collective learn-

ing emphasize the importance of seeing one another in action (Dixon 1994; 

Ohlsson 1996; Hansson 2003; Larsson 2004), I find it interesting to discuss 

the possibility of collective learning in a situation where the nature of the 

activities makes it impossible to work together or even see each other's work 

in the treatment process whilst it is underway. 

 

Theoretical framework 

My view of learning has a constructivist foundation, with a focus on the 

mental processes which take place when we acquire new knowledge. Bour-

geois (2002) emphasizes that the constructivist model is a theoretical model 

whose function is to describe and interpret how learning processes can work, 



 206 

rather than a prescriptive model. Bourgeois also feels that the constructivist 

model is a model which describes learning in general and which is useful 

when identifying conditions for learning in different contexts.  

From a constructivist perspective of how knowledge is generated, we 

could see learning as a result of the individual's conscious actions, and in 

fact several studies highlight the action dimension of learning (Schön 1983; 

Ellström 1992, 2001; Döös och Wilhelmson 2005; Rönnström 2006; 

Ellström 2010b, 2011; Nilsen et al. 2011). For analysis of terms for learning 

in the specific case this thesis constitutes, I make use of reasoning grounded 

in action theory, where one premise is that the context forms a basis for how 

the individual understands their task and carries out actions whilst the indi-

vidual's actions affect the context via the consequences brought about by the 

actions (Ellström 1992; Habermas 1996). 

“Communicative action” (Habermas 1996) is a term used in the analysis. 

Communicative action can be seen as the very framework of each learning 

and influence process, and so it is relevant to observe communicative action 

in pedagogical studies of social practices (Rönnström 2006). Communicative 

action is guided by an orientation of understanding and entails those partici-

pating in the discussion striving to attain a mutual understanding (Habermas 

1996). 

 

Method 

This thesis is a case study and focuses on the shared learning processes that 

arise when a group of psychoanalysts develop a new method of treatment. 

The study is qualitative and is based primarily on 17 interviews with a total 

of nine psychoanalysts. The interviews were conducted in two series over 

the period 2006 to 2012. The purpose of the interviews differs in each series 

and I have therefore chosen to separate them into series 1 and 2. In interview 

series 1, a total of ten interviews were carried out (2 of the psychoanalysts 

were interviewed twice). The focus of the interviews was the knowledge 

content, partly theoretically but primarily how they perceived working with 

infant psychoanalysis in practice. In series 2, seven psychoanalysts were 

interviewed once each. The purpose this time was to understand the contex-

tual factors which led to the changes in knowledge content indicated in se-

ries 1, and this second series of interviews was completed within a month. 

All interviews had a conversational character. In line with the perception of 

Smith et al. (2009) of a good way of interviewing, I endeavored to ask ques-

tions of an open nature which encouraged the interviewee to provide descrip-

tions and to feel that they could speak as much and as freely as possible on 

the subject of the conversation. All interviews were transcribed consecutive-

ly and as soon as possible after the session. 

The thesis has been completed in two phases, where the first phase was 

open investigation and the second was all about theorizing based on the em-

pirical material (Swedberg 2012). During the first phase, I carried out a 
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number of different investigative activities such as case reviews with psy-

choanalysts, video recording of some treatment sessions, participation in 

seminars and a study visit with the infant psychoanalysis group, as well as 

literature studies. When this phase was over and I was to gather my impres-

sions, I decided to focus on the significance of the shared learning in the 

material and analyzed primarily the interview material in the interaction 

between theory and empirical data.  

 

Results 

The professional environment to which the interviewees in this study belong 

place an emphasis on psychoanalytical theories and integrating these in clin-

ical activities. Membership in the infant psychoanalysis group is based on 

the individual undergoing studies in the specialization of infant psychoanaly-

sis, but most psychoanalysts remain in the group once they have graduated. 

The group consists of around ten people, some of which are studying whilst 

others are qualified infant psychoanalysts. Infant psychoanalysis is a contin-

uation of psychoanalyst education which comes after the individual is a qual-

ified psychoanalyst; the members in the group have a long education behind 

them. Before they became psychoanalysts they were either psychologists or 

doctors. From this foundation, they have studied further to become psycho-

analysts; at least another 4.5 years. This means they have all undergone a 

total of at least nine years of studies by the time they start studying to be-

come infant psychoanalysts, where the psychoanalytical part is shared. The 

infant psychoanalysis method was founded by John Norman, licensed physi-

cian, doctor of medicine and private practice psychoanalyst who had a vision 

of developing a method of treating infants and parents in which the infant 

was seen as a patient and the psychoanalyst was to help the infant and the 

mother to come to terms with their problems, by focusing on the infant using 

a psychoanalytical approach.  

 

Four phases 

The study revealed that the infant psychoanalysis group's work developed 

over time. The development is described in four different phases in which 

conditions for learning vary. Phase 1: A visionary pushes an issue. This 

phase is characterized by a strong leader with a clear vision. Here, commu-

nication in the seminars is affected by the asymmetry in having an authority 

that leads the group. The phase ends as the visionary dies after a period of 

illness. Phase 2: The visionary disappears. This phase is characterized by an 

orthodox mind-set in relation to the methodological legacy of the visionary. 

This phase is also asymmetrical – for some of the analysts, their own experi-

ences are second to what is considered to be the core of the method: to focus 

entirely on the child in the treatment. During this phase, there are conflicts in 

the group over how the method should be developed. Phase 3: Open discus-

sion, characterized by freedom and the acceptance of each other's differ-
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ences. During this phase there are plenty of cases to work with as a research 

project at Karolinska Institutet (KI), carried out with the purpose of judging 

the effect of the method, meant that the group received an influx of cases. 

The study at KI also entailed another important aspect for the group: the 

opportunity for individual reflection that was offered to the analysts in con-

nection with each case they took on via the research project. Reflection out-

side of the seminar arena contributed to the psychoanalysts receiving help 

with highlighting – initially for themselves and later for others too – the di-

lemmas they were struggling with. In phase 4: A new way of working was 

developed, in which the number of cases decreased drastically as a result of 

the research project at KI coming to an end. The psychoanalysts work with 

the cases they receive, and a lack of cases means that there is no possibility 

of focusing on developing a specific method; they adapt to the patients at 

hand. Otherwise, the activities are characterized by administration: the psy-

choanalysts consider what to do in order to gain more cases and to spread the 

knowledge they consider themselves to possess. There are a number of rea-

sons as to why the group, despite having sometimes experienced great set-

backs, still holds together and continues to meet. One is that it is motivating 

and fun to work with infants. It is also inspiring for many psychoanalysts to 

see that changes can be effected so quickly. Contributing to the development 

of knowledge and belonging to a group are further reasons to stay. One as-

pect of a practical nature is that these treatments are considerably shorter 

than adult psychoanalyses, which can last for several years. This has some 

significance, as some of the participants in the group are considering retire-

ment, which means that shorter treatments are more suitable than long ones. 

 

The clinical work 

The psychoanalysts work individually with the method in their clinical activ-

ities at their private clinics. In the meeting with the infant and the mother, 

the analyst is faced with big challenges involving the strict rules of the psy-

choanalytical context which they must now come to terms with in new ways. 

The psychoanalytical approach is challenged in different ways by this new 

patient group. It is clear that the psychoanalysts have a common theoretical 

frame of reference: the psychoanalytical frame of reference. Based on this, 

they attempt to formulate a method that will work in the work with infants 

and parents, although this process is not without friction. Initially, the psy-

choanalysts perceive that in practice the method clashes with the work in 

practice.  

Different types of interventions are identified: descriptive interventions, 

interpretive interventions, investigative interventions and advisory interven-

tions. There are similarities between how the psychoanalysts describe their 

work, but also differences which stem both from individuals' different ways 

of interpreting and implementing the method, and from the situation in 

which each treatment has its own context, meaning the psychoanalyst and 
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the patient work together on what is important to them, at that moment in 

time. Some of the psychoanalysts experience similar difficulties in how to 

work with mothers and infants; there are a number of different attitudes or 

approaches the psychoanalysts can take. In this way, differences in the sub-

jectively perceived discretion can be observed.  

 

Continuous meetings in seminar form 

In psychoanalytical activities, the seminar form is developed over a long 

period of time. This seminar, in which a method for treating infants and their 

mothers is developed, also follows the traditional psychoanalytical way of 

running seminar activities. This means that there is an endeavor to integrate 

theory and practice into the seminars; they are used to think out loud about 

one's own clinical experience and to gain associations and reflections from 

others. The joint seminars are characterized by being a commonly recurring 

event for highlighting experiences and reflecting over them. This has created 

an arena for recurring reflection, an arena in which private experience is 

brought out into the open and becomes shared knowledge. In this common 

arena, the dilemmas that the psychoanalysts experience in their practice are 

dealt with; dilemmas relating to focus, frequency and attitude.  

The psychoanalysts meet continuously in seminars where they work with 

methodological development by discussing and reformulating the method 

and what it entails. The work that takes place in this common arena is im-

portant for how the psychoanalysts think and act in their clinical activities 

with the patients. The communication in the common arena differs depend-

ing on which phase of the development (as per the four phases described 

previously) the group find themselves in, meaning that the phases affect the 

conditions for shared learning processes. 

 

A change in mind-set 

Over time, there is a perceptible change in terms of the group's views on 

three central issues: focus, frequency and attitude. This change takes place 

on the basis of interplay between the clinical activities and the joint work in 

seminars. The main issue is about how the psychoanalyst focuses in the 

treatment room, considering that he or she has two people to relate to – par-

ent and infant – and is a central issue. The matter of frequency, i.e., how 

often treatment should take place, is another central issue, and a third is a 

matter of how to approach the task of giving advice and having a supportive 

attitude; something which is not customary in psychoanalytical contexts.  

One reason the issue of focus is so controversial is that it was so im-

portant for the group's prominent figure, Johan Norman. The fact that it is 

controversial is evident in stories from the treatment room told by the psy-

choanalysts, about expressing feelings of guilt as they did not manage to 

maintain focus on the infant to the extent that they feel Johan Norman would 

have. Having focus on the infant can be interpreted in different ways. Some 
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often treatment should take place, is another central issue, and a third is a 
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psychoanalysts interpret this to mean that they should spend the entire time 

in the treatment room speaking via the infant, always concentrating on them. 

But this is problematic for a number of reasons. Firstly, they have learned 

their craft in patient relations with adults, who have a certain level of lan-

guage. It is easier purely from a workmanship point of view for them to 

begin work with the parent. Secondly, not all parents accept this focusing to 

such a high degree on the infant, and if the parents become unmotivated they 

will stop bringing their infant for treatment. How the psychologist focuses in 

the room is influenced by who they consider to be the patient, and whether 

they perceive that they have one or two patients. The attitude towards focus 

changes during the course of the study; even if the analysts believe that the 

infant should constantly be in the center of the treatment, this can be 

achieved in different ways, and with time there is a greater focus on the par-

ent in the treatment room. 

At the time the study is carried out, the social climate in society is not fa-

vorable for psychoanalysis. A consequence of this is that there is a low in-

flux of patients. This is not just something felt by infant psychoanalysts – it 

affects psychoanalytical treatment in general. The public's limited interest 

and the psychoanalysts' need for patients make the latter reflect on what can 

be changed in order to fulfill the patients' wishes. One such change could be 

to reduce the frequency, i.e., the number of times in a week they meet a pa-

tient. The issue of attitude is a dilemma triggered by a reduced frequency of 

treatment and also by the parents regularly asking for advice. An advisory 

attitude is not considered to be psychoanalytical, but when the supportive 

function of the frequency disappears it must be replaced with something 

else, e.g., with a caring, advisory approach.  

Through the entire process, there is also a lasting element: all psychoana-

lysts want to maintain a psychoanalytical core in the work; what is reformu-

lated is where the psychoanalytical core exists, and if it is possible to be 

psychoanalytical even if they meet the patient less often or allow themselves 

to have an advisory attitude where necessary. They are psychoanalysts and 

are keen on working psychoanalytically. 

 

Primary and secondary arenas 

The infant psychoanalysis method draws its meaning from the contexts 

where actions related to infant psychoanalysis take place. Two separate are-

nas of action are identified in which learning about infant psychoanalysis 

takes place. I have chosen to call the private consulting room or clinic in 

which the treatment takes place the primary arena. In the primary arena, the 

psychoanalyst always works alone with the patient. The work is of such a 

confidential and sensitive nature that the treatment is feared to be jeopard-

ized if an outsider is present. The other arena of action is the seminar context 

in which the treatment is reflected on collectively in a structured way, re-

ferred to here as the secondary arena. The terms primary and secondary are-
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na are proposed here as terms for understanding the relationship between the 

clinical work in the treatment practice and the joint work in the seminar con-

text as conditions of learning. In the seminar context, they discuss what has 

taken place in another arena – in the private treatment situation the psycho-

analysts gain first-hand experience, and it is primarily this experience that is 

then discussed in the secondary arena. The primary arena is the site of the 

action which is jointly reflected on and evaluated in the seminar context, 

which thus becomes a secondary arena, where the primary arena is revealed, 

conceptualized, problematized and given meaning. 

The context in focus is characterized by professionals in private practices 

running clinical activities of a confidential nature. Whether the joint meet-

ings are characterized by asymmetry or symmetry has an impact on what the 

psychoanalysts choose to bring up in the group, something which in turn has 

an impact on their clinical work. When we talk about symmetry here, we are 

not merely referring to formal positions of power between participants, but 

also to the acknowledged validity of their experiences. This can be attributed 

to Habermas (1996)'s reasoning on normative validity, and what is valid and 

acceptable to bring up in the group. What the psychoanalysts choose to draw 

attention to affects the repertoire of possible actions, which can be seen as a 

base of experience to which they can associate and make use of in their clin-

ical work.  

The primary and secondary arenas are different physically, but mentally 

they are interconnected by means of the psychoanalysts forming associations 

with the arena that is not present. It is also important to note here that what is 

determined in the secondary arena to be valid is in line with what is valid in 

the primary arena; a discrepancy leads to a dilemma that must be taken care 

of in some way. Even a dilemma such as this can be seen as a condition for 

learning processes, as the dilemma can be viewed as a conflict that triggers 

something new. A discrepancy between the arenas creates a dilemma and 

may for example lead to a situation where the analyst chooses not to explicit-

ly speak about what goes on in the primary arena. This dilemma can create a 

situation in which the whole truth of what happens in the primary arena does 

not come out, and that certain experience is not revealed. A dilemma can 

also involve a situation in which the psychologist feels guilt for not doing 

what they feel they should, a feeling which can be exhausting. In this thesis, 

three issues are raised (issues of focus, frequency and attitude), where a dis-

crepancy between the primary and secondary arenas is covered over time via 

joint discussions in the secondary arena. It requires many recurring discus-

sions and the process of change takes time, but over time the attitude to these 

issues changes in the secondary arena. What happens in relation to the pri-

mary arena is that the feelings of guilt reduce and the situation in the primary 

arena can be described more openly than previously. 

At the same time there is a possibility that the primary and secondary are-

nas can never be entirely compatible, as the situation in the primary arena is 
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to a great extent about working with the patient. The knowledge we have is 

not only about our own subjective creation of meaning. It is also about the 

people we interact with when we manifest our knowledge in different ways 

(Budd 1997). As I see it, this applies to both the primary and secondary are-

nas.  

 

Discussion 

This thesis constitutes an example of how professionals act while balancing 

how to adapt oneself to the values of that profession, as well as to the reality 

of the clinical activities and the demands of the society, and aims to contrib-

ute knowledge of conditions for shared learning processes as new knowledge 

is generated in a tradition-laden context. The focal point is a work to develop 

a ground-breaking psychoanalytical method for treating infants together with 

their parent. This methodological development has involved learning pro-

cesses in which traditional ways of working with psychoanalysis have been 

brought into question. In interplay between individual and group work, the 

psychoanalysts have changed their view of issues concerning how to focus 

when there are two patients in the room, how frequently they should meet 

the patient and how they relate to the patient in the clinical treatment. The 

changing view in these issues has specifically concerned the infant method, 

whilst the thesis has not looked into or considered whether or not – and if so 

how – the psychoanalytical context has otherwise changed or been affected. 

Perseverance in continuing to meet on an ongoing basis and acceptance of 

working in different ways are understood in this context as conditions for 

learning. In psychoanalytical contexts, there is by tradition an arena for joint 

reflection on what happens in the clinic. This is something which not only 

applies to the group working with infant psychoanalysis, and this way of 

working can be regarded as conditions for shared learning processes. Psy-

choanalysts are used to psychoanalytical treatments lasting for a number of 

years and being occasionally very taxing, and are also accustomed to having 

access to a context for supervision and development outside of the clinical 

work. It is reasonable to assume that these norms create slow synergy in that 

over time the group reflects on central issues and arrives at new attitudes. 

Among the conditions for learning, the outlook on psychoanalysis in soci-

ety is also considered. Infant psychoanalysis is a form of treatment for in-

fants with parents. The reasons for seeking such treatment vary, and include 

sleeping difficulties, problems with breastfeeding, children having a hard 

time settling down and screaming a lot, mothers who experience concern and 

anxiety in relation to their child, etc. Something which is interesting to note 

is that despite the apparent existence of a clear need in society for care tar-

geting parents with infants, it is obvious that very few of these families find 

their way to infant psychoanalysis. The reasons for this could be many, but 

the psychoanalysts themselves mention difficulties marketing themselves as 

a problem. It is also a fact that psychoanalytical study programs are being 
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discontinued; financing is being withdrawn and referrals to psychoanalysis 

as a form of treatment – both for infants and adults – are not common. As a 

result, the psychoanalysts accept, for practical and financial reasons, to de-

crease the frequency of visits and receive patients who neither come as often 

nor would consider treatment for as long as originally planned for in infant 

psychoanalytical contexts. If it continues to be as difficult for them to gain 

patients, this may in the long term have a negative impact on the profession-

al knowledge, as clinical experience is necessary for developing and main-

taining professional skills. A lack of support and financing from society 

could eventually lead to the deprofessionalization of psychoanalytical skills.  

The handling of a dilemma, or something that causes friction, is often de-

scribed as an important factor in the creation of new learning processes 

(Crossan et al. 1999; Lehesvirta 2004; van den Bossche et al. 2006; Stedt 

2013). The thing that causes friction and creates the dilemma can vary in 

nature. Ohlsson (2013) discusses the importance of both being able to bring 

up emotionally charged issues and handling them in a good way, noting that 

it is an important basis for collective learning processes. In a psychoanalyti-

cal context, emotionally charged issues are commonplace, depending of the 

nature of the case. The work often involves people in a severe crisis, some-

thing which evokes strong feelings. But this is a matter of strong feelings in 

relation to what happens in the primary arena. To be able to bring up con-

flicts and strong feelings in relation to what happens in the secondary arena 

is another matter. In this thesis, the situation in the secondary arena is very 

emotionally charged as a visionary fell ill and died. In connection with this, a 

number of serious conflicts over right and wrong arose, ones which were not 

easy to handle. This is where the importance of perseverance comes in. The 

group gets through this heavy phase, the consequence of which is a change 

in attitude towards the three issues of focus, frequency and attitude, as well 

as a more secure group. Van den Bossche et al. (2006) have found that nego-

tiations that arise when working through conflicts lead to the creation of 

shared knowledge. As in other studies (Wilhelmson 1998; Robinson et al. 

2005; van den Bossche et al. 2006), I also wish to emphasize that it is of 

importance to shared learning that the participants of a group feel secure and 

can appreciate each other's differences. 

The theoretical contributions of this thesis are found in the reasoning be-

hind the primary and secondary arenas. The context of the case which this 

thesis explores is characterized by not being able to see one another in action 

in the primary arena. The psychoanalysts have common tasks in the second-

ary arena in the form of formulating and discussing the method, education, 

etc., but the actual treatment of a patient is the responsibility of the psycho-

analysts themselves. The possibility to see one another in action in the pri-

mary arena is compensated for by highlighting this arena in the secondary 

arena and constantly connecting to the absent arena. It is also reasonable to 

assume that the manner of communication in the secondary arena has an 
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effect on this process of highlighting what goes on in the primary arena, as 

the participants' reactions to the secondary arena create an atmosphere that 

governs what people decide to bring up. If the atmosphere is critical and 

judgmental, the participants are more careful with what they discuss, where-

as if the atmosphere is characterized by tolerance they feel freer in their 

choice of what to talk about. 

The psychoanalysts compensate for the fact that they do not see one an-

other in action in the primary arena by revealing their work to each other in a 

clear manner in the secondary arena. This revelation of experiences, which 

results in a joint reflection process in the secondary arena, is considered here 

to be a joint action. As each person presents their experiences to the group, 

these experiences are shared, but it is the connections between both arenas 

and the relationships between the participants which allows us to call this 

collective learning, despite the absence of a common assignment. 

What is exciting about this study is that the psychoanalysts are question-

ing the existing methodological truths, norms and values of psychoanalysis 

and jointly re-evaluating their meaning. In some ways, psychoanalysts come 

to terms with several attitudes that tradition brings with it, as they come 

across problems in the clinical reality. When they re-evaluate things which 

were previously taken for granted, the consequence is that what they present 

to one another takes on a different form to what it once did. In this way, 

learning and understanding the method changes through the discovery of 

new problems and new elements to observe in a case. When the participants 

present material with a broader premise to one another in this way, the reper-

toire of experiences to refer back to in their own work in the primary arena is 

enlarged. This in turn leads to a larger discretion and can be understood as a 

type of synergy effect. As shared knowledge and synergy effects arise, we 

can talk about collective learning and this thesis can be seen as an example 

of how collective learning can take place in a context in which tasks are 

clearly partitioned.  
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Bilaga 1: Intervjuguide i intervjurunda 1 

(OBS! denna intervjuguide är bearbetad från en intervjuguide utformad för 

fenomenologiska studier, dessvärre har den ursprungliga källan försvunnit) 

 

Syftet med samtalet är att försöka tydliggöra psykoanalys med spädbarn som 

metod. Den intervjuade ska fritt kunna berätta om erfarenheter och tankar 

om sitt eget spädbarnsanalyserande, avsikten är att låta intervjupersonen 

själv välja att berätta det som är centralt för just honom/henne.  

Som utgångspunkt för intervjun står följande övergripande samtalsområden: 

 

Process 

 -Hur startar, utvecklas och slutar en spädbarnsanalys?  

 -Hur lär man sig att bli spädbarnsanalytiker? 

 

Funktion 

 -Vad används spädbarnanalys till?  

 - Vad fångas genom spädbarnsanalys? 

 - Vad gör spädbarnsanalysen verksam? 

 

Natur 

 - Vad är spädbarnsanalys och vad är inte spädbarnsanalys? 

 - Hur spädbarnsanalyserar man och hur spädbarnsanalyserar man inte? 

 - Jämföra spädbarnsanalys med barnanalys, vuxenanalys.  

 

Genom att låta den intervjuade löpa hit och dit i sina tankar skapas flera 

olika associationsspår och inre kopplingar i det sagda. De efterföljande följd-

frågorna blir inriktade på att låta den intervjuade mer ingående förtydliga, 

vidareutveckla och exemplifiera tankefigurer i sitt berättande. Konkreta ex-

empel! 

Meningens framväxande får tolkningsstöd av ett samspel där eventuella 

oklarheter, utelämnanden, missförstånd, motsägelser och dubbeltydigheter 

utreds. 

Samtalet pågår tills ämnet blivit belyst från alla de håll och kanter den in-

tervjuade kan komma på och tills det inte tillkommer någon egentlig ny in-

formation. (tar 1-2 timmar) 
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Som utgångspunkt för intervjun står följande övergripande samtalsområden: 

 

Process 

 -Hur startar, utvecklas och slutar en spädbarnsanalys?  

 -Hur lär man sig att bli spädbarnsanalytiker? 

 

Funktion 

 -Vad används spädbarnanalys till?  

 - Vad fångas genom spädbarnsanalys? 

 - Vad gör spädbarnsanalysen verksam? 

 

Natur 

 - Vad är spädbarnsanalys och vad är inte spädbarnsanalys? 

 - Hur spädbarnsanalyserar man och hur spädbarnsanalyserar man inte? 

 - Jämföra spädbarnsanalys med barnanalys, vuxenanalys.  

 

Genom att låta den intervjuade löpa hit och dit i sina tankar skapas flera 

olika associationsspår och inre kopplingar i det sagda. De efterföljande följd-

frågorna blir inriktade på att låta den intervjuade mer ingående förtydliga, 

vidareutveckla och exemplifiera tankefigurer i sitt berättande. Konkreta ex-

empel! 

Meningens framväxande får tolkningsstöd av ett samspel där eventuella 

oklarheter, utelämnanden, missförstånd, motsägelser och dubbeltydigheter 

utreds. 

Samtalet pågår tills ämnet blivit belyst från alla de håll och kanter den in-

tervjuade kan komma på och tills det inte tillkommer någon egentlig ny in-

formation. (tar 1-2 timmar) 
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Bilaga 2. Intervjuguide i intervjurunda 2 

Bakgrundsdata:  

 Vilken bakgrund har du? Hur kom det sig att du valde att bli psykoanaly-

tiker? Och vidareutbilda dig till spädbarnsanalytiker? 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med vuxna, barn, spädbarn? Un-

gefär hur många spädbarnsfall har du arbetat med? Har du något spädbarn 

i analys just nu? 

 Har ditt arbete som vuxenanalytiker påverkats av att du börjat arbeta med 

spädbarn? På vilket sätt?  

 Vad driver dig till att syssla med detta, vad gjorde att du började, och vad 

gör att du väljer att fortsätta/ valde att sluta (om någon sådan person är 

med).  

 

Arenor. Visa bilden- berätta lite om den.  

Syftet med att visa bilden var att peka på det sammanhang där de lär sig 

själva metoden. Det var behandlingspraktiken (BP) som var i fokus förra 

intervjun, denna gång fokuserar vi på vad som sker utanför själva behand-

lingsrummet i samband med att metoden utvecklas och vilka processer som 

är verksamma.  
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 Jag tänker mig att seminariegruppen är relevant för dig i utvecklandet av 

din praktik, men hur upplever du det?  

 Finns det andra arenor som är viktiga för dig i din praktik? (Studieresor, 

konferenser, samtal utanför det organiserade rummet etc)  Associera till 

bilden, saknas arenor som varit viktiga för att utveckla metoden? 

 

 

Det psykoanalytiska sammanhanget 

 Vad har det psykoanalytiska sammanhanget inneburit för dig i arbetet 

med att utveckla spädbarnsanalys? 

 

Forskning kring spädbarnsanalys 

 Hur har Björns forskning kring spädbarnsanalys påverkat dig? Har den 

bearbetats i gruppen? Har ni reagerat på något sätt på detta, har något i 

behandlingen förändrats som en följd av forskningen? 

 Finns det någon annan forskning kring spädbarnsanalys som direkt påver-

kat dig i ditt arbete? Hur har du påverkats av forskningen?  

 

Seminariegruppen:  

 Har det varit en tydligt avgränsad grupp, eller är det otydligt vilka som är 

med? Vad kallar ni er?  

 Hur har ni använt er av varandra i gruppen? 

 Hur ser du på seminariegruppens (och ev. andra arenor av betydelse som 

vi tillsammans identifierar) betydelse för dig i din praktik? På vilket sätt?  

 Kommer du på något exempel när du reflekterat över att du gjort/inte 

gjort på ett sätt som står i konflikt med vad de andra tycker? (Jag kan ta 

upp exempel på vad de själva berättat om för mig vid behov, om de inte 

kommer på något själva…) 

 Vilken hjälp får du i din praktik från seminariegruppen (och de andra 

arenor vi identifierar tillsammans) när du presenterar ditt material i olika 

sammanhang? Tycker du att du kommer till din rätt? Kan du berätta allt 

du vill?  

 Vad händer om du gjort något som någon har kritik mot, hur känns det 

då? Hur framförs kritiken, hur upplever du stämningen? (Dold kritik? 

Aggressiv, mild, vänlig? Konstruktiv?)  

 Hur gör du själv om du är kritisk mot någon annans kritik att jobba? Vari 

kan kritiken bestå? Hur hanteras olikheter och konflikter? 

 

Handledning 

 Hur går handledningen till? Vem får handledning, under vilka former?  

 Liknar handledningen i det spädbarnsanalytiska sammanhanget den hand-

ledning man får när man arbetar med vuxenanalys?  
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Synliggörande 

 Hur gör du för att få syn på hur de andra gör, när du inte kan se dem i 

handling? Är det besvärligt att inte se varandra i handling, är det något du 

funderat över?  

 Hur presenterar du ditt arbete för andra? Tycker du att ditt arbete kommer 

till sin rätt när du presenterar det för de andra? Får du hjälp av de andras 

kommentarer?  

 Kan du ge ett exempel på när gruppen hjälpt dig i det kliniska arbetet? På 

vilket sätt?  

 Exempel på motsatsen? Har det hänt att du fått problem i kliniken på 

grund av något någon sagt eller reagerat på?  

 

Olikheter- presentera de tre områdena FOKUS; KÄNSLOSTORM; 

RÅDGIVANDE HÅLLNING 

 Känner du igen att du själv har funderat över dessa frågor? 

 Minns du att ni diskuterat dessa frågor? 

 Finns det andra frågor du tycker att du själv funderat mera över eller som 

ni diskuterat mera?  

 Utifrån dessa frågor undrar jag om du minns hur gruppen resonerade 

kring de olika frågorna (ta dem i tur och ordning!)  

 Din egen ståndpunkt, har den förändrats i frågan? 

 Vad tänker ni idag kring dessa frågor? Individuellt och i gruppen, vad har 

hänt kring dessa områden, har ni nått samsyn eller tvärtom tydligare olik-

heter? 

 Hur mycket tror du att du har påverkats av gruppen i din åsikt? 

 

Ledarskap 

 Vad hände när Johan Norman dog, vad händer när man har en stark ledare 

som plötsligt försvinner? Vad betydde det för ert arbete att han blev sjuk 

och gick bort?   

 Hur har det blivit sedan? Någon ny ledare? Eller delar ni på ledarskapet? 

 

Spädbarnsanalys idag 

 Hur skulle du i korthet idag beskriva vad metoden går ut på?  

 Hittar nya fall till er? 

 

Öppen slutfråga 

 Något som känts viktigt för dig under processen att utveckla en ny metod, 

som vi inte ännu talat om? 
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Bilaga 3: Mail till analytikerna i samband med 
intervjurunda 2 

 

Hej! 

 

För några år sedan fick jag förmånen att intervjua dig som ett led i datain-

samling kring fenomenologiska studier av spädbarnspsykoanalys inför en 

avhandling i pedagogik vid Stockholms Universitet. Denna studie har sedan 

vi sist träffades fortskridit och ändrat både riktning och form, och nya frågor 

har väckts. Jag handleds numera av Marianne Döös och Britta Högberg, och 

studien syftar till att synliggöra individuella och gemensamma processer i 

samband med utvecklandet av denna nya metod. Jag skulle gärna vilja få 

möjlighet att återknyta till dig och dina tankar kring att utvecklandet av me-

toden, presentera några av de resultat som framkommit och höra dina re-

flektioner kring detta, samt ställa några frågor som har med processen kring 

att utveckla en ny metod att göra.  

 

Jag undrar om du kan ställa upp på en ny intervju med mig. Intervjun kom-

mer troligen att ta runt en timme, men det kan vara bra att reservera ca två 

timmar. Inför intervjutillfället kommer jag att skicka några av de resultat 

som framkommit som jag tänkte vi kunde diskutera.  

 

Jag vore tacksam för svar! 

 

Det går bra att maila mig på denna adress (ida.bertell@edu.su.se) eller ringa 

på telefonnummer XXX. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ida Bertell 
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