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P
sykiatrins nya filosofi, som 
uppstod på 1990-talet, har i 
många delar av världen eta-
blerat sig som en kraftfull och 
växande disciplin. Utveck-

lingen har skett på tre områden: 1) inom 
den akademiska infrastrukturen, 2) i be-
greppsliga och empiriska forskningsbaser 
och, kanske viktigast av allt, 3) i discipli-
nens inflytande på målsättningarna, på 
utbildningen och på tjänsteutbudet inom 
mentalhälsovården.

Vi ska här skissera upp utvecklingen på 
dessa tre områden, inklusive de många 
bidrag som nordiska forskare stått för. I 
avslutningen spekulerar vi över den nya 
disciplinens framtid inom 2000-talets 
psykiatri.

Akademisk infrastruktur
Tabellen nedan visar den anmärknings-
värda utveckling som på senare tid ägt 
rum inom den akademiska infrastruktur 
som utgör basen för psykiatrins nya filo-
sofi. På mindre än tjugo år har discipli-
nen frambringat över 40 nya vetenskap-
liga och praktikbaserade grupper världen 

Filosofisk forskning anses ofta vara frikopplad från ”verkligheten” och därmed sakna större praktisk 

betydelse. Forskningen inom psykiatrins nya filosofi är dock främst praktisk – såväl i sin inriktning 

som i sina metoder och resultat, skriver KWM Fulford och Markus Heinimaa.

den lingvistiska filosofin (”vardags-
språksfilosofin”) (Fulford 1990). J.L. Aus-
tin, som var filosofiprofessor i Oxford 
efter andra världskriget, framhävde den 
dubbelriktade dynamiken mellan teori 
och praktik i filosofin genom att kalla 
den lingvistiska filosofin ”filosofiskt fält-
arbete”; han propagerade också för en 

mera utbredd användning av filosofiskt-
empiriska metoder. Han föregrep direkt 
den senare uppkomsten av psykiatrins 
nya filosofi genom att peka på psykopa-
tologin som ett rikt undersökningsfält för 
filosofer med intresse för djupa metafy-
siska frågor om handling, viljans frihet 
och förhållandet mellan kropp och själ 
(Austin 1956-57).

Något som kännetecknar psykiatrins 
nya filosofi är kombinationer av olika 
forskningsmetoder: bland exemplen 
på detta finns diskursanalys kombi-
nerad med fregeansk logik i studiet av 
psykoanalytiska ”kurer” (Van Staden 
och Fulford 2004); diskurspsykologi i 
kombination med undervisning i kom-
munikativa färdigheter i behandlingen 
av Alzheimers sjukdom (Sabat 2001); 
hermeneutik i kombination med tvär-
vetenskapligt lagarbete (Widdershoven 
och Widdershoven-Heerding 2003); 
och språkanalys kombinerad med em-
piriska samhällsvetenskapliga meto-
der i en undersökning av omedvetna 
sjukdomsmodeller hos både patienter 
och vårdpersonal i vården av personer 
med långvarig schizofreni (Colombo 
o.a. 2003). I Sverige pågår som bäst en 
undersökning som är parallell med Co-
lombos modellforskning.

Psykiatrins nya filosofi har också fram-
bragt en öppen och inneslutande ethos, 
i vilken man omhuldar vitt skilda (och 
ibland motstridiga) tanke- och verk-
samhetstraditioner. Inom filosofin har 
disciplinen i hög grad utgått från både 
den kontinentala och den anglo-ame-

runt (bl.a. inom Psykiaterföreningen i 
Finland), nya tidskrifter, ett antal bokse-
rier, årliga internationella konferenser, 
och flera nya professurer. Den har också 
lyckats få ansenliga forskningsanslag, 
bl.a. för ett nytt program vid University of 
Central Lancashire, och ett ansenligt dok-
torandstipendium vid Oxford.

De nordiska bidragen till den här ut-
vecklingen var betydelsefulla, särskilt un-
der rörelsens första år. Den ena av förfat-
tarna (MH) ordnade, tillsammans med 
Tanja Suomela (numera Svirskis) den för-
sta konferensen för psykiatrisk personal i 

Åbo 2002; många viktiga artiklar i Philo-
sophy, Psychiatry, & Psychology (PPP) kom 
i ett tidigt skede från nordiska författare; 
och Lennart Nordenfelts bok Rationality 
and Compulsion (Nordenfelt 2007) var ett 
av de första banden i serien International 
Perspectives in Philosophy and Psychiatry 
på Oxford University Press. 

Begreppslighet och empiri
De nordiska länderna har också gett vikti-
ga bidrag till den nya disciplinens snabbt 
växande forskningsbas. Filosofisk forsk-
ning anses ofta, ibland med ett visst fog, 
vara frikopplad från ”verkligheten” och 
därmed sakna större praktisk betydelse. 
Forskningen inom psykiatrins nya filosofi 
är däremot väsentligen praktisk – den är 
praktisk i sin inriktning, den är praktisk 
i sina metoder, och den är framför allt 
praktisk i sina resultat.

En god illustration av hur forskning 
inom psykiatrins filosofi kan vara prak-
tisk är det arbete en av författarna (MH) 
har gjort kring ”galenskapens gramma-
tik”, alltså kring logiken i det språk i vilket 
psykotiska upplevelser och beteenden 
beskrivs och uttrycks (Heinimaa 2000a, 
2000b). Arbetets inriktning är praktisk 
eftersom syftet är att vinna en djupare 
förståelse av innebörden i begrepp som 
”psykos”; metoderna är praktiska genom 
att de utgör direkta och noggranna ob-
servationer och analyser av ord och fra-
ser som verkligen används i vardagliga 
sammanhang; och resultaten är praktiska 
eftersom en fördjupad förståelse på det 
teoretiska planet understöder förbättrad 
klinisk kommunikation och hjälper till 
att definiera de beroende variablerna för 
neurologisk forskning.

Även om sådan forskning har en klart 
praktisk orientering är den långt ifrån 
ointressant på det teoretiska planet. Den 
härstammar i själva verket direkt från en 
av den stora traditionerna inom anglo-
amerikansk analytisk filosofi, nämligen 
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FAKTA: Utvecklingen av den akademiska infrastrukturen  
  i psykiatrins filosofi   

•	 43	nya	forskargrupper	över	hela	världen	koordinerade	av	International	Network		
	 for	Philosophy	and	Psychiatry	(www.inpponline.org).
•	 Specialsektioner	i	World	Psychiatric	Association	och	Association	of	European			
	 Psychiatrists.
•	 Internationella	konferenser	i	olika	världsdelar	varje	år	(2009	i	Portugal,	se		
	 närmare	websidan	ovan).
•	 Nya	professurer	i	Italien,	Holland,	Sydafrika,	Storbritannien.
•	 Utbildnings-	och	forskningsprogram	(bl.a.	ett	nytt	doktorsprogram	vid	Oxford		 	
	 www.philosophy.ox.ac.uk).
•	 Den	internationella	tidskriften	Philosophy, Psychiatry, & Psychology	(PPP)	
	 har	utkommit	i	fjorton	år	(utgivare	Johns	Hopkins	University	Press)	
	 www.press.jhu.edu/journals/philosophy_psychiatry_and_psychology.
•	 Nya	tidskrifter	tillkommer,	bl.a.	Journal for Philosophy and Psychiatry,	
	 en	nätbaserad	tidskrift	som	publicerar	artiklar	på	flera	språk	[www.jfpp.org].
•	 Flera	bokserier,	bl.a.	International Perspectives in Philosophy and Psychiatry,	
	 utgiven	av	Oxford	University	Press)	
•	 Institute	for	Philosophy,	Diversity	and	Mental	Health	(IPDMH)	inrättat	vid		
	 University	of	Central	Lancashire	i	Storbritannien	(med	en	finansiering	på	över		
	 1	miljon	pund);	institutet	erbjuder	bl.a.	ett	mastersprogram	med	distans-	
	 undervisning	baserat	på	Oxford Textbook of Philosophy of Psychiatry	
	 (Fulford,	Thornton	och	Graham,	2006)	
•	 Filosofi	i	praktiken	t.ex.	värdebaserad	praktik	(se	www2.warwick.ac.uk/fac/med/ 
 study/cpd/subject_index/pemh/vbp_introduction)
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rikanska analytiska traditionen inom 
västerländsk filosofi, och dess framtida 
färdriktning kommer att inkludera vikti-
ga dubbelriktade kontakter till afrikansk 
och asiatisk filosofi (Van Staden och 
Fulford 2007). Inom psykiatrin är disci-
plinen likaså en jämlik partner till biolo-
giska, sociala och psykologiska modeller 

för mentala störningar, och erbjuder en 
samlande heuristik för dem.1  

Det finns nu ett antal förebildliga psy-
kiatriska universitetsinstitutioner som 
reflekterar rikedomen i en kombinerad 
filosofisk och empirisk forskningsbas, 
framför allt i Köpenhamn, i Linköping 
och vid Institute of Psychiatry i London.

Från filosofi till praktik 
Kombinerade metoder och en inklusiv 
approach har också varit de centrala 
drivkrafterna bakom den nya psykia-
trifilosofins inverkan på den dagliga 
verksamheten. Fenomenologin är ett 
exempel på detta. Genom filosofen/psy-
kiatern Karl Jaspers arbete i Heidelberg 
(Jaspers 1913) har fenomenologin gi-
vetvis lagt grundvalen för den moderna 
deskriptiva psykopatologin. Under de 
senaste åren har man kunnat bevittna 
uppkomsten av en empirisk-fenomeno-
logisk hybrid kallad ”naturaliserad feno-
menologi” (Petitot m fl 2000). Likaså har 
fenomenologin, främst i den italienska 
fenomenologen och psykiatern Gio-
vanni Stanghellinis arbete (Stanghellini 
2004) i kombination med lingvistisk ana-
lys av värderingar (Fulford 1989, Sadler 
2005) varit en central källa till det som 
har kommit att kallas ”värdebaserad 
praktik” – ett särskilt fruktbart exempel 
på hur filosofi kan omsättas i praktiken. 
Detta är en process genom vilken man 
hanterar komplicerade och motstridiga 
värden inom beslutsfattandet i hälsovår-
den – en direkt motsvarighet, och i själva 
verket en partner, till evidensbaserad 

praktik som en metod att hantera kom-
plicerad och motstridig evidens (Fulford 
2004). 

Utrymmet medger inte att vi går in på 
detaljerna kring värdebaserad praktik, 
men det är viktigt att inse hur djupt detta 
filosofiskt härledda verktyg för besluts-
stöd redan har trängt in i den dagliga 

verksamheten. Den baserar sig huvud-
sakligen på förvärvade kliniska färdighe-
ter (se övningsmanualen Whose Values?, 
Woodbridge and Fulford 2004, tillgänglig 
på www.scmh.org.uk), och har utgjort 
kärnan i en omfattande serie policy-, ut-
bildnings- och forskningsinitiativ av det 
brittiska hälsoministeriet. Det har också 
vidtagits betydelsefulla internationella 
initiativ i värdebaserad praktik särskilt 
genom världsförbundet för psykiatrer 
(World Psychiatric Association). 

Slutsatser: framtidsutsikter
Vi har här beskrivit hur psykiatrins nya 
filosofi, baserad på en solid akademisk 
infrastruktur, håller på att utvecklas till 
en viktig samarbetspartner både till den 
neurologiska forskningsbasen och till 
överförandet av forskning till praktik vid 
utvecklandet av mera patientbaserade 
mentalvårdstjänster.

Psykiatrifilosofins snabba expansion 
under de senaste åren kan ha kommit 
som en överraskning för många (Fulford 
och Stanghellini, under utgivning), men 
den visar att det bland psykiatrer funnits 
ett behov av denna disciplin. Tidiga be-
vis för detta fick man i en undersökning 
som utfördes i det brittiska Royal Col-
lege of Psychiatrists vid rörelsens början 
(Fulford och Adshead 1994); intresse-
gruppen för psykiatrins filosofi växte på 
bara fem år till den näststörsta gruppen 
inom Royal College; Oxford University 
Press bokserie säljs ständigt ut vid in-
ternationella konferenser; och nyligen 
placerade sig Claudio Banzatos CPD-ut-

1 Översättarens förklaring: psykiatrins filosofi ger uppslag till fruktbara 
frågeställningar för tvärvetenskaplig forskning kring mentala störningar.

bildningsmodul i psykiatrins filosofi och 
värdebaserad praktik på det brasilianska 
psykiaterförbundets websida på andra 
plats bland slutförda moduler.

Psykiatrernas entusiasm för filosofi 
sänder ett klart budskap om psykiatrin 
som en forskningsstyrd och samtidigt pa-
tientorienterad disciplin. 
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