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Humanistisk psykologi - den morka sidan 

Lennart Sjoberg 

Minns nagon Janov, mannen med primalskriket? Han varen stor man i media pa 70-talet, 
hans bocker gick at som smor i &>lsken - tre kom i mitten av 70-talet pa svenska - och 
patienter k6ade for att m ga i "primalterapi", &>m innebar att man skrek ut sin smiirta. Niir 
man skrikit lange blev man "en riktig miinniska" - lite s!O och apatisk kanske, men utan alla 
de problem man hade tidig;ire. Janovs institut finns annu kvar, trots att ingen forskning vi sat 
att denna form av "behandling" bar nagra positiva effekter. 

Janov var bara en av manga som for nagra decennier sedan borjade surfa pa vagen av den s k 
humanistiska psykologin som gnmdlades av Maslow och Rogers, i efterfoljd till antropologer 
som Mead och Benedict Antropologerna hade besk:rivit fortjusande samhiillen som Samoa
folkets i Soderhavet och Zuni-stammens i sydviistra Nordamerika. Hiir fanns narmast 
paradisiska forhallanden, pastods det, och speciellt var det ohiimmat sexualliv, niirmast 
promiskuitet, som skapade all denna lycka. Meads bok Coming of Age in Samoa, publicerad 
1928, spreds i miljontals exemplar under de foljande decenniema. Detvar forst pa 1980-talet 
som detaljerad kritik blev kiind och det visade sig dii att alltsammans var en konstruktion, en 
ideologiskt motiverad fantasikonstruktion. Benedicts bok om tre kulturer (Patterns of 
Culture) var liven den en enorm framgaog, och det handlar lika mycket dar om en fjiider som 
blivit till en bOna. 

Men pii 1960-talet var det !a eller ingen som ifragasatte budskapet fran antropologema som 
talade om det fullstiindigt elastiska manskliga samhiillet, och som utformade sa forforiska 
och lockande bilder av "primitiw" folk som lyckats skapa samhaUen sa mycket biittre an det 
vasterliindska. Maslow var en psykolog som haft foga framgiing i sin karriiir, men som 
plotsligt slog igenom pa 50-talet med sin bok. Motivation and Personality. Han talade om 
"sjalvforverkligande", en sorts sekulariserat budskap som skulle ge den mening i livet som 
religionen inte langre kunde forse oss med; i sjalva verket var hans och andra humanistiska 
psykologers strawn att ersatta religionen med psykologi. Niigra !a, bara ytterst !a, manniskor 
hade uppniitt det hOgsta stadiet av personligbetens utveckling och blivit sjiilvf6rverkligande, 
bland dem Eleanor Roosevelt och Maslows tidigare Hi.rare i antropologi, Ruth Benedict. 
Listan pa de sj alvforverkl igade upptar ocksa narnn som AI bert Einstein och George 
Washington, och g6r intryck av att vara en sorts tio-i-topp lista over historiska beromdheter 
som Maslow av en eller annan anledning tyckte bra om. Niistan alia exempel pa 
sjalforverkligade individer iir amerikanska presidenter eller beromda fdrfattare eller 
kompositorer, de allra fiesta man. Naiviteten ar narmast rorande, men icke desto mindre slog 
ideo om sjalvforverkligande igenom pa bred front. 

Maslows nasta s1:ora genombrott kom med ideo om "peak experience", en &>rts andlig 
orgasm som uppkom i stunder da man kiinde att man sammansmalte med kosmos och tick en 
universell insikt i tillvarons viisen. Ju flera siidana upplevelser, desto friskare och mera 
sjalvforverkligad var och blev man (Toward a Psychology of Being, 1968) .. Maslow menade 
att dessa upplevelser var siillsynta och kriivde arbete. Leary var en annan psykolog, anstiilld 
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vid det prestigetyngda Harvarduniversitetet, som emellertid kom pa att det riickte med att ta 
en drog, LSD. Plotsligt blev LSD innedrogen och universalmedlet for att losa alia psykiska 
problem. Leary byggde snabbt upp en belt drogsekt kring sin person och blev obekvlim for 
Harvard, men verksamheten ruJlade vidare. 

Inom arbetsps)'kologin var det inte langre de ekonomiska incitamenten som stod i forgrunden 
utan ocksa diir sjalvforverkligandet och den personliga utvecklingen. Pa brackliga grunder 
havdades det budskapet av en psykolog som Hertzberg och pa 70-talet formulerade Hackman 
och Oldham en teori for atbetsmotivation som syftade till att specificera bur arbetet skulle 
organiseras for att skapa tillfredsstallelse och darmed ocksa motivation. Inte minst i vart land 
hade des sa tankar stort genomslag och de provades i stor skala bl a in om bilindustrin, men 
med nedslaende resultat. Arbetstillfredsstallelse ar inte, bur lrovardigt det iin later, detsamma 
som arbetsmotivation. Man kan inte uppna hog produktivitet och hog arbetstill:fredsstiillelse 
samtidigt, atminstone inte rned metoder som angetts i Hackman-Oldhams "humanistiska" 
teori om arbetsmotivation. 

Rogers var en klinisk ps)'kolog som utgjorde iinnu en viktig kraft i den nya rorelsen. 
Frigorande genom oppenhet, gruppovningar dar alia luftade sina problem och sin syn pa 
varandra, skulle skapa kreativa, frigjorda och mentalt friska miinniskor och grupper. 
Budskapet gick hem, och niir en fOrsaljare av begagnade bilar vid namn Erhardt (han bette 
egentligen Rosenberg men bytte namn efter att ha last en artikel om den tyske kanslern) fick 
vittring pa de enorma vinster som stod att !a drojde det inte lange forriin Kaliforniens 
skolsystem lag fur hans fOt:ter. "Erhanlt sensitivity training'' (est) bleven av huvudlinjerna 
Nu gallde det for alia att tanka pa sig sjalva och pa sitt valmaende, att leva ut sina 
spannin!?flT, att bli "riktiga manniskor". I Sverige gick verksamheten under beteckningen 
sensitriining och fick stort genomslag i naringslivet, tills man upptiickte att den skapade flera 
problem an den loste. 

Detta budskap var alltsa kontentan av den humanistiska ps)'kologin. Manga, specie lit 
ungdomar, ville bli "riktiga manniskor" och leva "riktiga liv''. Hillary Rodham, senare 
Clinton, bOll studenternas avskedstal nar hon tog examen vid Wellesley College 1969, och 
uttryckte dci. den kansla det handlade om: 

"But there are some things we f eel, feelings that our prevailing, acquisitive, and competitive 
corporate life, including tragically the unive rsities, is not the way of life for us. We're 
searching f or a more immediate, ecstatic and p enetrating mode of living. " 

Det var just detta liv som psykologerna stod ffirdiga att leverera till dem som var villiga att 
beta Ia fOr deras ~anster: livet som en enda lA.ng extatisk fest. Joyce Milton, tidigare kiind som 
forfattare till en biografi over Hillary Rodham Clinton, bar nu skrivit en bok om den 
humanistiska psykologin Den heter "The road to Malpsychia. Humanistic psychology and 
our discontents " (2002) och ger en syrligt distanserad beskrivning av skeendet. For oss som 
var med pa 60- och 70-talen iir lasningen av den att ateruppliva minnen av en turbulent tid. 
Det handlarom en del av ett skeende som innebar sexliberali&n, politisk radikali&n och 
drogkultur. Senare kom ju den andliga grenen av dominera och blomma ut i dagens enonnt 
omfattande New Ag(;}-kultur och iiven i femini sm en, men dci. var iinnu politisk radikalism och 
drogkultur viktiga delar. 

2 



I. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Det Milton beskriver ar bur mer eller mindre humbugbetonade psykologi.ska "teorier" spred 
sig som en prarieeld over den nordamerikanska kulblren. Hon bar mindre att saga om det 
som hande i Europa, men det var ju i hog grad fuiga om kulturell import av sarnma typ som 
vi fortfarande lider under. I deer som frarnkastats och blivit populara i USA kommer hit i 
annu mera okritisk form och anarnmas direkt for lokalt bruk. Prirnalskriken hordes aven i 
Sverige och larare inom psykologutbildningen lag pa madrasseroch skrek ut sin angest. 
(Troligen hande sam rna sak pa manga stall en men jag rftkar kanna till just 
psykologutbildningen). Maslows motivationsteori som sager att manskliga motiv ordnas i en 
hierarki med sjalvfdrverkligande i tq:>pen bar faktiskt provats i empirisk forskning och 
befunnits ohaJlbar. Icke desto mindre Iars den fortfamnde ut i svenska hOgskolor oom om den 
vore sann, och det gjiller sannerligen inte bara inom psykologiutbildning. Aven ekonomer far 
sig tilllivs denna pop-psykologiska grot ocb de oom lar ut den verkar inte ba tiinkt pa att ta 
reda pa om det mojligen finns nagot stOd for den, utover att Maslow bar past.Att att det ar pa 
det hiir sattet, ocb att det verkar vara "sunt fornuft". 

Den humanistiska psykologin var till en del en fdregang;:tre till senare tiders 
socialkonstruktivism. Teorier som I at bra accepterades och kravet pa vetenskapligt silid 
ignoremdes eller bortforklarades som "positivism". Mankastade sig naivtin i verksamheter 
av typ sensitivitetstraning och trodde benhart att alit skulle bli bra om bara 6ppenhet ocb 
frigorelse kunde spridas i stor skala. I sjalva vetket hiinde, och bander, belt andra saker. 

Det bedraglig;:t och forforiska med den humanistiska ps)kologin iir des sa formaga att 
appellera till manskliga behov och kanslor. Att sitta i en grupp ocb yppa djupt personliga 
saker fOr andra, och bOra liknande fran dem, ar en ny uwlevelse for de flesta. Det skapar 
intimitet och kiinslomassiga bindningaruppstar llitt. Ilknande triumfer kan firas av liirare ocb 
psykologer (ocb tidigare bilforsaljare som Erhardt) som anvander Rogers enkla ideer for 
terapi. Man uppmuntrarmanniskortill intima ffirtroenden och man !arderas tillit, vilket 
sedan i nasta steg ofta Ieder till kiinslomassiga band. Undervisning som utnyttjar dessa enkla 
knep upplevs av manga som en fantastisk erfarenhet och kursvardering;:tr talar om "den basta 
kurs jag gatt". Kiinslan av att ha I art sig nagot mycket vasentligt iir stark, ocb detta trots att 
in get egentligen Iars ut, att det som hiint bara ar att man etablerat ett emotionellt band. Precis 
samma dynamik g6r att allskons former av "dynamisk" psykoterapi florerat ocb fortsatter att 
blomma, alldeles oavsett att forskningen inte kunnat ge nagot stod till att de har de unika 
effekter de pastar sig ha. 

Suggestion kan komma in i bilden, ocb suggestionens kraft iir fdrvisso stor. Altemativ 
medicin torde till stora delar bygga just pa suggestion, pa placeboeffekter, och detsamma kan 
sagas om manga former av psykoterapi. Ett dramatiskt historiskt exempel pa suggestionens 
enorma kraft iir hur en knappt laskunnigt ocb kristet fundamentalistisk bonde fran Sibirien, 
Rasputin, fdrviirvade tsarfamiljens fdrtroende under huset Romanovs sista dagar. Forst 
nyligen bar omfattande dokumentation om Rasputin blivit tillganglig (Radzinsky, E. 
Rasputin. The last word. London: Doubleday, 2000). Har kan man folja detaljema i det 
fascinerarxie skeendet. Rasputin kunde faktiskt still a den svart sjuke tronfoljarens anfall av 
blodningar, med bjiilp av boner och handpalaggning, ocb kejsarparet hade redan tidigare 
dragits till mysticism, till vad som i vara dag;:tr kallas New Age. Deras - speciellt 
kejsarinnans- emotionella bindning till Rasputin blev snabbt stabiliserad och forblev oerhort 
stark tills han mordades efter att i tolv ar gjort dynastin till atloje ocb kraftigt medverkat till 
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att regimens trovardigbet forverkades . 

Rasputin illustrerar en mycket vi.ktig aspekt pa den psykologiska skojarens satt art fungera, 
namligen asyrnmetrin. Det emotionella bandet finns namligen inte ails, eller bara svagt, bos 
"terapeuten", grupp- eller sektledaren. Den granslosa beundran ocb det oerhOrda fortroende 
som kultmedlemmen kanner bar ingen motsvarigbet bos den som manipulerar bon om eller 
benne. P. T. Barnums beromda fras "There is a sucker born every minute" pekar pa art 
varlden ar full av lattlurade ocb godsinnade manniskor som inget bellre viii an att kunna 
beundra ocb kanna tillit till nagon, ocb som tror andra om gott ocb inte kan dromma om att 
deras fortroende kommer att forrAdas nar sa anses ekonomiskt IOnsamt. Det ar detta 
forhallande som ar grundvalen for den bumanistiska psykologin och dess kommersiella 
framgang. Pengarna strommar in i terapeuternas och sektledarnas bankkonton. 

Vad Jigger egentligen bakom utvecklingen av den humanistiska ps)kologin och dess enorma 
framgang? Maslow framstod som en sannskyldig profet for en viss typ av ameri.kansk 
intellektuella, som exemplifieras av den unga Hillary Rodbam. Det ar den egna personens 
riitt till en aldrig upphorande rad av "peak experiences" som det handlar om, eller som 
Hillary uttryckte det "a more immediate, ecstatic and penetrating mode of living". Till en del 
ar det ett hedonistiskt livsideal som skymtar fram, extasens ideal, men ocksa en sorts 
omedelbarbet, att leva bar och nu ocb "penetrera" - ja, vad? Det verkar finnas en diffus 
kansla av olust ocb otillfredsstallel~ bakom manniskors benagenbet att fastna fer de enkla 
budskapen om emotionell utlevnad . Livet blir ju aldrig riktigt det man vantat sig. De stora 
forboppningar som de fiesta bar maste komma pa skarn infor tillvarons alia begransande 
krafter. Religionen skanker trost till de troende men manga av ~ ovri§l blir offer fOr den 
bumanistiska pop-psykologin. 
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