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Sammanfattning 

 

Inledning: Julia Kristeva har utvecklat det teoretiska begreppet abjektet. Syftet 

med studien var att förstå mer av abjektet och vilken betydelse det kan ha för 

den psykodynamiska praktiken. Frågeställningar: Hur upplever terapeuter 

förtrogna med begreppet abjekt dess kliniska relevans och användbarhet? Vilka 

implikationer för, och vilka specifika intrapsykiska och/eller intersubjektiva 

kännetecken i, terapin beskrivs? Metod: Genom intervjuer med sex terapeuter 

förtrogna med Kristeva söktes abjektets relevans och användbarhet samt 

specifika intrapsykiska och intersubjektiva kännetecken i relation till det 

kliniska arbetet. Intervjuerna analyserades med hjälp av deduktiv tematisk 

analys. Resultat: Abjektet som fenomen beskrevs visa sig som affektiva och 

kroppsliga symptom, där patienten visar föga förankring i språket, och där 

sammanblandade och gränslösa relationer framträder. Det präglas av att 

patienten agerar ut med syftet att fortsatt symbiotiskt sammanblandas eller i 

försök att differentiera och separera. Arbetet med det abjekta visade sig kliniskt 

innebära att en tillitsfull relation behöver upprättas; ett terapeutiskt 

sammanhang markerat av gränser, möjliggörande rörelse och benämning av 

tidigare osymboliserat material. Patienten kan i det ideala fallet upprättas som 

subjekt, sörja över separationen och bristen, ges tillträde till en plats i sin 

historia och förmå stå ensam och separat i relation till andra. Diskussion: Av 

analysen framkommer att de intervjuade terapeuterna antog positioner i olika 

grad längst en å ena sidan ickespråklig nivå av närvaro i terapirummet och en å 

andra sidan språkligt avgränsad nivå.  I analysen visar sig arbetet med det 

abjekta syfta till separation och subjektets tillblivelse. Ett arbete som i sin tur 

ses vara avgörande för att individen ska kunna ingå i relationer med andra.  

 

Nyckelord: Abjekt, Kristeva, psykoterapi 

  



  

 

 

 

Abstract 

 

Introduction: The aim of the study was to investigate the term Abject as 

developed by Julia Kristeva. Research questions: How do therapists familiar 

with the term Abject perceive its clinical relevance and usefulness? Which are 

the implications described concerning intrapsychic and/or intersubjective 

characteristics in therapy? Method: Interviewing six therapists, all familiar 

with Kristeva, the study sought to find how the Abject is relevant in 

psychodynamic therapy in Sweden today, as to understand its intrapsychic and 

intersubjective implications. The interviews were analysed using deductive 

thematic analysis. Results: The phenomenology of the Abject was described as 

presenting itself through affective and somatic symptoms, devoid of symbolic 

representation and relational boundaries. It was further described as 

characterized by patients acting out, seeking to symbiotically merge or to 

differentiate themselves as separate. The study showed that working clinically 

with the Abject requires the therapist to construct a relation based on trust, 

define borders and to help the patient to express formerly unspeakable 

experiences, thus enabling the patient, ideally, to establish themselves as 

subject, mourn the separation and develop the capacity to stand alone. 

Discussion: In working with the abject, the interviewed therapists appear to 

assume positions of varying degree along, on the one hand a non-verbal level 

of presence in the therapeutic room and on the other hand a verbally 

demarcated level. In every case the work with the Abject appear to aim for 

separation and the formation of the subject. This work appears to be crucial for 

the individual as to be able to relate to others. 

 

Keywords: Abject, Kristeva, psychotherapy  
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1 Inledning 

Julia Kristeva, psykoanalytiker och professor i lingvistik, har utvecklat begreppet abjektet till 

en metapsykologisk teori som låter sig appliceras inom flera discipliner. Teorin om abjektet 

har främst kommit att användas inom feministiska och litterära studier men den har också 

lånat sig till bland annat sociologi, filosofi och psykologi. Irene Matthis (1992) har beskrivit 

teorin och menat att den i det kliniska arbetet bör anses nödvändig. Abjektteorin har ändå, och 

trots dess överlag stora popularitet, inte funnit någon framträdande plats inom psykoterapi-

forskning. Mitt val av tema springer ur min bakgrund i socialt arbete, med människor som på 

olika vis uteslutits, misskänts och inte givits talan, där jag tycker mig ha känt igen något i 

Kristevas texter och särskilt tilltalats av abjektteorin, och i det anat att hon har något att 

erbjuda den kliniskt verksamme terapeuten. Syftet med studien var att söka förstå mer av det 

teoretiska begreppet abjekt och dess möjliga betydelse för psykodynamisk praktik, och hur 

detta använts inom den kliniska situationen av psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter 

vilka anser sig vara förtrogna med vad begreppet avser beskriva.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Subjektets, eller abjektets, tillblivelse 

Teorin om abjektet, så Kristeva formulerat den, är nära förbunden med Lacans teori om 

subjektets uppkomst. Lacan upprättade, utifrån sin återgång till Freud, tre strukturer för 

mänskligt varande: det reala, det imaginära och det symboliska. Det reala kan förstås som ett 

första ur-tillstånd. Det imaginära är kopplat till jaget och föreställningar knutna till jaget. Det 

symboliska uppstår i samband med språket och är knutet till vårt inträde i kulturen. Lacan 

påbörjade detta teoribygge via förslaget om spegelstadiet. Teorin beskriver hur jaget uppstår, 

utifrån dess identifikation med spegelbilden, och där en första rudimentär version av 

subjektets struktur framträder (Johansson, 2007). Barnet jämför sig med moderns förmåga 

och detta jämförande ligger till grund för det imaginära förhållandet till vad Lacan benämner 

den andre eller den lille andre och som representerar jagets ideal, omgivningens blickar eller 

den faktiska modern. Det är ett narcissistiskt relaterande präglat av ömsom förhoppningar och 

misskännanden (Matthis, 1986). Detta misskännande ligger till grund för subjektets 

alienerande. Barnet upprättar också ett första försök att rikta sig mot den store Andre sökande 

efter bekräftelse av bilden från denne. Den store Andre representerar en symbolisk 

fadersfunktion och möjliggörandet av inträde i den symboliska ordningen (Johansson, 2007). 

Såväl Lacan som Kristeva tar hjälp av lingvistiken och dess uppdelning av språkets tecken i 
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betecknande och betecknat (signifiant och signifié) för att fortsatt förklara subjektets 

uppkomst via språket och den symboliska ordningen. Ett glapp, en brist, kommer här för alltid 

att vara för handen; betecknandet är inte identiskt med det betecknade utan det symboliserar 

och söker överbrygga glappet och i detta överbryggande sökes förmedlingen av mening. 

Kristeva (1990) ger detta glapp termen det tetiska snittet. I subjektets uppkomst och i 

frånvaron av det tidigare direkt erfarna reala, upprättas skillnaden mellan medvetet och 

omedvetet. Lacan lägger stor vikt vid den oidipala situationen för subjektets inträde i den 

symboliska ordningen, där en tredje (fadern) bryter den tidigare dyadiska relationen och 

därmed inrättar subjektet i kulturen – lagen, samt de gränser som köns- och generations-

skillnader innebär (Johansson, 2007). Abjektet, vilket varken kan definieras som objekt eller 

subjekt, uppträder vid dessa två, spegelstadiet och den oidipala situationen, separerande och 

strukturerande moment. Subjektets tillblivelse, och den symboliska ordningen, föregås enligt 

Kristeva (1990) av en semiotisk process; subjektet existerar således på såväl en semiotisk som 

en symbolisk nivå. Kristeva använder sig av begreppet choran för att beskriva detta 

semiotiska modus. Choran, vilken liknas vid en moderlig behållare, utgör den symboliska 

ordningens förtätade psykosomatiska urform. Kristeva menar att det abjekta uppstår ur den 

situation då barnet bryter sig ur choran, och en tänkt symbiotisk förening med modern. Då 

barnet stöter bort modern kommer det också att frånstöta sig själv. Detta sker eftersom barnet 

ännu uppfattar de två som ett. Kristeva beskriver hur två tendenser i relation till den oidipala 

situationen befäster en abjekt position: alltför stor stränghet eller svaghet hos den Andre, 

vilken brister i att begära subjektet. Istället uppträder en utesluten existens. Det är en existens 

tätt förbunden med kroppsliga uttryck, som rör sig vid språkets tillblivelse, just inför det 

kluvna subjektets uppkomst. Kristeva menar att teorin berör incesttabut så som det 

teoretiserats av bland andra Freud. Hon tar också hjälp av antropologen Douglas arbete för att 

beskriva hur primitiva och religiösa orenhetsriter ses syfta till att hantera abjektionen och 

incesttabut, bearbetande frågan om gräns och borderline och upprättande ett skydd mot 

psykosens genombrott. Kristeva (1991) beskriver det abjekta tillståndet som narcissistiskt 

genom att problematisera hur sexualdriften och objektssökandet kan spärras av, med språkliga 

och psykosomatiska konsekvenser, då barnet möter det onämnbara. Hon menar att abjektet, 

som delar samma narcissistiska och objektlösa ekonomi, positionerat vid ”fobins, 

tvångsföreställningen och perversionens korsväg”, präglas av ett outtröttligt kulturskapande, 

om vartannat avvisande och rekonstruerande språket (Kristeva, 1991, s. 70). Det är tillstånd 

som befinner sig på gränsen mellan psykos och neuros. Kristeva beskriver vidare hur 

borderlinepatienten trots sina försök inte lyckas skapa mening. Språket kan verka metaforiskt 



  3 (26)  

 

rikt, men där försöken att finna fäste hos fadersprincipen ändå mynnar ut i ett språk som visar 

sig främmande och tomt. Talet upplöses medan affekten och ett fysiskt lidande kvarstår. Flera 

psykoanalytiker i den franska traditionen menar att kroppen i bemärkelsen den levda kroppen 

och de psykosomatiska åkommorna hör till det Lacan benämnt som det reala, åsyftande något 

oåtkomligt och ursprungligt (Reeder, 1988). Kristeva menar att man i terapin bör eftersträva 

att ge patienten ett minne och ett språk. Att via överföringen, och de fragment av betydelse-

uttryckande som låter visa sig, söka få kontakt i språket och länka samman en tidigare 

frånstötande mening. Hon menar att ett upplevt möte med abjektionen i terapin kan vara en 

första autentisk känsla hos ett tidigare falskt jag på väg att träda fram. Ett subjekt som på sikt 

kan riktas mot begäret och objektet. 

Stiebe (2004, s. 70) beskriver abjektet med hjälp av adjektiv med betydelsen ”föraktlig” 

och ”låg”. Hon menar vidare att abjektet syftar till det ”för-objekt” som behöver frånstötas i 

den tidigaste separationen. Vidare påpekar Stiebe att begreppet för Kristeva betecknar såväl 

det som utesluts och den som ”måste avskilja sig för att upprätthålla upplevelsen av en separat 

existens” men framför allt som betecknande ”det som ett begär kännetecknat av en outförd 

separation stöder sig mot”. Litteraturvetaren Rehal menar i förordet till Kristevas Fasans makt 

(1991) att abjektet betecknar ett föremål för begär, till exempel en fetisch eller perversion, 

som framträder i samband med en outförd separation, samt att det abjekta också kan avse 

substanser (till exempel olämplig föda) eller personer som anses frånstötande eller förbjudna. 

I sitt förord beskriver Rehal vidare abjektet som ett ”pseudobjekt”, betecknande en identitet 

på gränsen, vilket beskrivs ha närhet till Winnicotts begrepp det falska självet. Rehal pekar 

också på hur det i begreppet skapas en etymologisk semantisk analogi till begreppsparet 

subjekt-objekt. 

2.2 Övergångsområde 

Övergångsområdet är, enligt Winnicotts teori, det paradoxala rum, likt övergångsobjekt och -

fenomen, som barnet upprättar mellan inre liv och yttre objekt, mellan tidig oral aktivitet och 

faktiska objektrelationer, och mellan barnet och modern (Winnicott, 1981). Detta område 

uppträder då spädbarnets illusion av omnipotens gradvis övergår i begynnande upplevelse av 

mötet med verkligheten. Det är i erfarenheten av detta område som förmåga till lek, skapande 

och kulturell aktivitet uppstår. För detta krävs ett, utifrån barnets förmåga och behov, gradvis 

frustrerande och desillusionerande från en så kallat tillräckligt god mor, vilken i sin tur 

introjiceras som det inre goda objekt till vilket en grundläggande tillit upprättas. Winnicott 

menar att barnet i sitt inre gång på gång förstör objektet (modern), och i det att objektet 
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överlever, överlever det bortom barnets projektiva mekanismer, just i den verkliga 

yttervärlden och i och med det uppstår barnets förmåga till omedveten fantasi och ett liv 

förbundet med realitetsprincipen. Vidare beskrivs det paradoxala i att övergångsområdet kan 

uppstå, och att barnet kan skilja sig från sinnevärlden, enbart genom frånvaron av utrymme 

mellan dem. Kristeva (1991) menar att övergångsområdet och -objektet framträder i och med 

det tetiska snitt som upprättas vid spegelstadiet och i åtskillnaden mellan subjekt-objekt och 

som en följd av en upplevd brist. 

2.3 Tidigare forskning 

Sökordet ”abject” har ställts tillsammans med ”psychotherapy” och ”Kristeva” på följande 

databaser: Academic Search Complete, ASSIA, Cinahl Complete, DIVA, DOAJ, ERIC, 

Google Scholar, PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing, PsycINFO, Psychology and 

Behavioral Sciences Collection, SocINDEX och SwePub. I de artiklar som presenteras tar 

man stöd i fallbeskrivningar, men även i en diskursanalytisk tradition. I två av artiklarna 

presenteras ingen empiri. Samtliga här presenterade artiklar kan gemensamt ses företräda en 

“pågående social dialog” och stå som exempel på hur abjektteorin använts (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 306).  

Adams (2011) beskriver hur hon funnit att till synes väl fungerande patienter i gruppterapi 

visar sig dissociera vid stress. Hon tar hjälp av Kristevas abjektteori för att beskriva hur 

regressiva abjekta självtillstånd uppträder hos en särskild patientgrupp. Adams presenterar 

fem fallbeskrivningar genom vilka hon levandegör dessa självtillstånd. Det rör sig om 

patienter som under sina tidigaste år i livet överväldigats av ohanterbara känslor och 

upplevelser, med trauma som följd. Preverbala erfarenheter lagrade i det procedurella minnet 

utageras, ofta på ett diffust och förvirrande vis, affektivt och somatiskt. Dessa låter sig 

svårligen symboliseras. Ofta har de abjekta tillstånden kapslats in, men där detta också 

innebär att barriärer upprättats mot ett helt och autentiskt liv tillsammans med andra. 

Motöverföringskänslor visar sig ofta i form av aversion, hjälplöshet och förakt. Abjekta 

tillstånd beskrivs likna ett svart hål där all mening kollapsar, vilket lätt leder till 

avståndstaganden, även från vårdgivare. Adams hänvisar till Winnicotts beskrivning av ”en 

död som inträffat men inte erfarits” (Adams, 2011, s. 342).  

Rizq (2013) tar upp vårdinrättningars motstånd gentemot klientgrupper som anses ha 

abjekt karaktär. Rizq menar att dessa klienter får agera syndabock för vårdgivares behov av 

att förkasta och stöta bort det som hotar en tänkt symbolisk ordning. Rizq visar på det 
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paradoxala i att man inom dessa vårdsektorer, som alltmer upptas av resultat och evidens, 

verkar glömma att dessa patienter utgör ens faktiska målgrupp och uppdrag.  

En liknande situation presenteras av McSherry, Loewenthal och Cayne (2015) där vård 

inom psykiatrin står i fokus. Författarna talar för en abjekt kunskap på kant med vad man 

anser representerar den symboliska ordningen vilken exemplifieras med manualbaserade 

metoder, och där den abjekta kunskap författarna istället pläderar för liknas vid choran: en 

kroppslig, ordlös, mer intuitiv kunskap präglad av omsorg och relation. Inom ramen för denna 

kunskap används begrepp som intersubjektivitet, och adjektiv som relationell och 

erfarenhetsbaserad. 

Inom feministisk forskning problematiserar Tyler (2009) teorins gångbarhet och menar att 

man genom att ensidigt se den som emancipatorisk bortser från det modershat och den inne-

boende våldsamhet som utgör teorins kärna. Tyler menar, efter att ha beskrivit sin läsning av 

studier i vilka man använt abjektteorin, att feministisk teori läst in för mycket förmåga i 

fenomenet abjekt, och pekar istället på dess stumma, formlösa karaktär. Det abjekta anses på 

så vis inte öppna upp för mening och representation. Istället betonas våldet och kraften i 

återupprättandet av patriarkal ordning, och hur modern upphör att vara subjekt och istället 

framträder som imaginärt abjekt. Tyler presenterar studier över våld i nära relationer i 

samband med havandeskap och moderskap. Hon har också studerat nätbaserade forum där 

kvinnor rådgör om frågor om våld i hemmet. Tyler pläderar för abjektteorins värde för 

förståelsen av den ”psykosociala dimensionen av våld” och menar att abjektets utsatta 

position av underordning och tillintetgörande i högre grad bör uppmärksammas (Tyler, 2009, 

s. 95).  

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att söka förstå mer av det teoretiska begreppet abjekt och dess möjliga 

betydelse för psykodynamisk praktik, och hur detta använts inom den kliniska situationen av 

psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter vilka anser sig vara förtrogna med vad begreppet 

avser beskriva. 

3.1 Frågeställningar  

 Hur upplever terapeuter förtrogna med begreppet abjekt dess kliniska relevans och 

användbarhet? 

 Vilka implikationer för, och vilka specifika intrapsykiska och/eller intersubjektiva 

kännetecken i, terapin beskrivs? 
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4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av sex psykoterapeuter, fyra män och två kvinnor. En är socionom och leg. 

psykoterapeut och de övriga fem är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt specialistutbildade 

i klinisk psykologi. Samtliga respondenter har mångårig erfarenhet av arbete med 

psykodynamiskt inriktade terapier på egen mottagning eller etablerade större mottagningar 

vid sidan om chefs-, lärar-, handledaruppdrag samt skrivande uppdrag. De deltog alla frivilligt 

och utan att få någon ersättning. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Med utgångspunkt i frågan om hur studiens syfte och frågeställningar bäst besvaras valdes 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. Efter ytterligare kunskapsinhämtning i 

ämnet upprättades, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) en intervjuguide (bilaga 1) i 

två nivåer. En med övergripande teman utifrån studiens forskningsfrågor och en med de 

faktiska intervjufrågorna, vilka strukturerades enligt de övergripande temana. Intervjufrågorna 

baserades på Kristevas teori, grundläggande psykodynamiska begrepp i relation till teori, 

metod och diagnostik samt mer löst hållna frågor om terapeutens upplevelse. Vid intervjuerna 

fungerade intervjuguiden som grund men där, i likhet med vad Langemar (2008) föreslår, 

fokus lades mer på följdfrågor och sökande efter täta och fördjupade beskrivningar än vid att 

följa intervjuguidens struktur.  

4.3 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till att intervjuerna genomförts och 

ses i sig, tillsammans med intervjusituationen, som ett inledande led i analysprocessen (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Ett ordagrant återgivande av det sagda eftersträvades men vissa 

korrigeringar har gjorts för att öka läsbarheten. I samband med att studien förbereddes 

planerades parallellt med metod för datainhämtning, även metod för analys. Materialet har 

delvis bearbetats i enlighet med denna planering, via deduktiv teoristyrd tematisk analys, 

enligt den trappmodell med rörelse från översta (teori) till nedersta trappsteget (intervjuguide 

och datainsamling) och tillbaka upp igen, som Langemar (2008) beskriver. Langemar 

rekommenderar att man förhåller sig öppen för induktiva inslag för att på så vis uppfatta och 

strukturera teman som inte ingått inom ramen för teorin och dess begrepp. Den deduktiva 

ansatsen lämnades därför tillfälligt, där analysen tilläts bli mer datastyrd och där den struktur 

Braun och Clarke (2006) föreslagit för tematisk analys applicerades i sin helhet. Efter att 
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intervjuerna transkriberats lästes materialet igenom ett flertal gånger och en första omgång 

kodning inleddes där tillhörande datasegment markerades i texterna. Detta genererade en lång 

lista kodade rubriker vilka grupperades i lämpliga teman och där kodernas förhållande till 

varandra prövades. Materialet lästes horisontellt upprepade gånger och indelades i teman och 

möjliga underteman. För att om möjligt följa den trappmodell som beskrivits ovan söktes 

teman som stämde överens med, och kunde konstrueras utifrån, teori. Materialet har därför 

ordnats enligt teorin om subjektets tillblivelse, enligt tre rubriker där den första representerar 

den semiotiska nivån, och abjektet så det beskrivs upplevas på fenomenologisk, möjligtvis 

real och ickesymbolisk nivå. Rubrik nummer två representerar en dyadisk, imaginär nivå, 

befinnande sig vid en position kring det tetiska snittet, präglad av de uttryck och ageranden 

patienten framstår ta till i förhållande till det abjekta. Under den tredje rubriken strukturerades 

terapeuternas svar om vad man anser att terapin ska syfta till och hur man som terapeut bör 

förhålla sig i förhållande till de uttryck som visat sig under de två tidigare rubrikerna. Denna 

tredje rubrik representerar teoretiskt den symboliska ordningen och med det en oidipal 

struktur. När tillräckligt god passform tycktes funnen mellan teman, underteman och koder 

lästes transkriptionerna vertikalt återigen för kontroll av att valda teman faktiskt representerar 

materialet i sin helhet. Därefter ordnades alla kodade segment ytterligare inbördes under varje 

undertema. Denna process innebar också att materialet strukturerades, komprimerades och i 

någon mening rensades på data som ansågs överflödigt i relation till studiens frågeställningar 

(Langemar, 2008). Rubriker valdes och text författades där varje temas och undertemas 

innebörd formulerades, följt av att illustrerande citat valdes ut och applicerades. Reflektion 

kring resultatet författades i den avslutande resultatdiskussionen.  

4.4 Genomförande 

Deltagarna rekryterades genom att kontakt togs via e-post eller muntligen till flera institut, 

föreningar eller enskilda terapeuter verksamma i Västsverige, där kontakt med terapeuter med 

kunskap om Kristeva och hennes texter, främst med specifik kunskap om begreppet abjektet, 

eftersöktes. Kontakt med de därefter föreslagna terapeuterna togs via e-post där studien och 

formulär för skriftligt samtyckte (bilaga 2) presenterades. Intervjusessioner bokades via e-post 

eller telefon med de terapeuter som svarat ja till att delta. Därefter följdes principen om 

snöbollsurval där respondenter i sin tur föreslog ytterligare lämpliga deltagare (Langemar, 

2008). Dessa kontaktades enligt samma procedur som de tidigare. Alla intervjuer 

genomfördes under loppet av tre månader, från mars till maj 2019. I alla fall utom två 

genomfördes intervjuerna på respondentens mottagning, i två fall på dessas kontor. Längden 
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på intervjuerna varierade från 65 till 90 minuter. Utrustning för ljudupptagning användes i 

form av smartphone vilken gav god ljudkvalitet vid samtliga intervjuer sånär som vid en i det 

att inspelningen då upphörde och där intervjuns sista tio minuter ej togs upp. Innan 

ljudupptagning påbörjades informerades respondenterna återigen om studiens syfte, samt om 

forskningsetiska regler. I samband med detta undertecknades skriftlig samtyckesblankett och 

där utrymme också gavs att ställa frågor. Då ljudupptagning inleddes ombads respondenterna 

berätta om sin professionella bakgrund, utbildning samt eventuella teoretiska utgångspunkter 

innan frågorna riktades mot respondenternas förståelse om abjektet; teorin därom, och dess 

relation till det kliniska arbetet. 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

I samband med att deltagarna tillfrågades om medverkan mottog de ett informationsbrev med 

underlag för skriftligt samtycke (bilaga 2). Detta formulär delades också ut och signerades 

innan intervjun inleddes. I formuläret informerades deltagarna om att Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) kommer att följas under studien. Forskningen 

har bedrivits med hänsyn till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav i 

enlighet med individskyddskravet så som det utarbetats av Vetenskapsrådet (Langemar, 

2008). Deltagarna meddelades att de skulle få ta del av studiens resultat, och att ett exemplar 

av uppsatsen sänds till dem. Då materialet innehållit sekvenser av fallbeskrivningar har dessa 

i direkt anslutning till transkribering omformulerats i mer generell form.  

 

6 Resultat 

Fyra av de intervjuade terapeuterna ansåg att de använde sig av begreppet abjekt i sin 

förståelse av kliniska företeelser, men kanske än mer i ett allmänt tänkande om fenomen på 

individuell, institutionell och samhällelig nivå. Fem av respondenterna rörde sig under 

intervjuerna i ett resonemang där Kristevas begrepp abjekt, hennes tankar om främlingskap 

samt melankolin delvis flöt in i varandra. Två av respondenterna upplevde sig inte inspirerade 

av Kristevas psykoanalytiska teorier. I dessa intervjuer kom begreppet att mer prövas mot 

närliggande (underliggande) teorier och där en något mer kritisk hållning tycktes framträda. 

En av dessa uttryckte kritik mot det poetiskt präglade språket i Kristevas text och menade att 

detta väl lätt kan inbjuda till kritik av psykoanalytisk teori. Den andre av de två pekade på 

svårigheterna med att teoretisera kring preverbala processer. En tredje, som i övrigt upplevde 

sig positiv till abjektteorin, menade att resonemanget lätt blev för abstrakt och teoretiskt. De 

intervjuade terapeuterna lade emfas på skilda aspekter av abjektteorin och därmed 
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förknippade fenomen. Detta återspeglas i resonemangen kring den terapeutiska situationen 

där de intervjuade lade olika tyngdpunkt vid affektiva och ickespråkliga nivåer av 

kommunikation och där de två som inte tilltalades av teorin möjligtvis förhöll sig mer 

distanserade eller avgränsade till sådana fenomen. De övriga intervjuade fokuserade i 

sinsemellan skilda grader på dessa, enligt Kristeva, semiotiska uttryck. Hos samtliga 

intervjuade formulerades teorin som belysande ett allmänmänskligt fenomen, i det att den 

beskriver jagets och subjektets tillblivelse, samt problematiserar motsatsförhållandet mellan 

subjekt och objekt. Majoriteten av de intervjuade utvecklade vidare resonemanget om abjektet 

som ett fenomen accentuerat hos individer där det abjekta anses beteckna en problematik i 

linje med narcissistisk skörhet och borderline. Teoretiskt associerade samtliga, utifrån olika 

infallsvinklar till Freud och Lacan. Därutöver beskrevs närheten till Winnicotts 

övergångsområde, Klein och abjektets relation till övergången från schizo-paranoid till 

depressiv position samt i lösare ordalag Green följt av en mängd individuella associationer. 

Materialet har strukturerats i tre övergripande teman. Genom dessa temans inbördes 

ordning presenteras själva rörelsen från 6.1. Hur fenomenet abjektet visar sig, vidare till: 6.2. 

Hur det abjekta beskrivs hanterats av patienten, vidare till 6.3 Vad arbetet med det abjekta 

innebär kliniskt.  

6.1 Ett – det enda som finns är en avgrund 

Abjektet som fenomen presenteras under följande kategorier: affekt, kropp, icke-språk och 

sammanblandning.  

6.1.1 Affekt 

De intervjuade terapeuterna beskrev att patienter som de förknippar med abjektet ofta är 

affektivt slitna. Dessa personer erfar eller väcker starka upplevelser av frånstötande: äckel, 

avsky, hat, självhat, aggressivitet, rädsla eller ögonblicklig och invaderande skräck. Även 

skam (där en av de intervjuade tillade: inför den andres blick) återkom upprepat i 

intervjusvaren. De intervjuade beskrev patienter drabbade av upplevelser av att vara i ett kaos, 

av tomhet, obehag, att stå inför en avgrund, av något främmande, hotfullt och påträngande, att 

vara levande död, att uppslukas eller drunkna, invaderas och urgröpas. Terapeuterna 

reflekterade över det abjektas relation till fobiska uttryck; ångest och skräck. Vidare beskrev 

de patienter med diffus och obenämnbar, paranoid och existentiell ångest. Flera terapeuter 

beskrev abjektet som tätt förbundet med depressiva eller melankoliska uttryck. Det hela 

utspelar sig på en nivå som föregår skulden och ligger så att säga före förmågan att förlora 
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och sörja. En av de intervjuade beskriver följande hur affekten kan visa sig hos patienten, där 

det som sker beskrivs som nära förbundet med kroppsliga upplevelser: 

… där finns någonting kring självhat, någonting kring det frånstötande, någonting kring äcklet som är 

närvarande… 

6.1.2 Kropp 

Den abjekta erfarenheten beskrevs av de intervjuade som stum och kroppslig, med psyko-

somatiska symptom. Det beskrevs hur det abjekta kan ta sig i uttryck av kroppsliga 

föreställningar, till exempel ”att vara äcklig”. Det abjekta exemplifierades genom berättelser 

om patienter med sjukdomar som inte ter sig förståbara och som visar sig i exempelvis 

utbrändhet, hypokondri och vagt kroppsligt, inre som yttre, obehag. Associationer till 

patienter med överlag destruktiva kroppsuppfattningar; självskadetendenser och suicidförsök 

förekom också. Flera av de intervjuade reflekterade med hjälp av patientexempel kring 

anorexia. De beskrev patienter som upplever sig jagade av den egna kroppen och att det också 

rör svårigheter rörande etablerandet av sexualitet. Nedan berättar en terapeut om en patient 

som regelbundet kräks, drabbad av affekt och med ett kroppsligt uttryck som i detta fall 

beskrivs som osymboliserat och stumt: 

… men som är osymboliserat, hon har liksom inga ord för det som inte är, det blir yta, och ytan måste 

vara perfekt, och det som bryter av mot den ytan får ingen plats, och att kunna öppna upp det, och prata 

om det, först kräkandet…  

6.1.3 Icke-språk 

Språkets frånvaro återkom som ett centralt tema då de intervjuade reflekterade över vad som 

utgör en abjekt problematik. De beskrev upplevelser av hur det abjekta rör människans 

fragilitet som talande. Patienter beskrevs ha gett upp försöken att tala, som inte varande i 

kontakt med sitt eller andras tal. Vidare berättades det om patienter som saknar upplevelsen 

av att ha blivit lyssnade till, som visar sig oförmögna att lyssna till andra, eller som ”inte 

förmår investera orden med det den känner, inte förmår låta orden beteckna sig”. Affekterna 

framträder istället osymboliserade och reala, där ingen tillgång till språket står att finna. Det 

blir stumt, blankt och patienterna får tunghäfta.  

... patienter som inte är i kontakt med sitt eget tal [...] där skulle man kunna prata om att man möter 

någonting som rör abjektet, där affekten inte är i kontakt med talet, eller orden, utan det är liksom skilt 

från det. 

6.1.4 Sammanblandning 

Det rör sig här om frånvaron av gräns, frånvaron av skillnad och således i stället upplevd 

gränslöshet och erfarenheter av att ens gränser inte respekterats. Samtliga intervjuade 
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terapeuter beskrev patienter där behov av att upprätta gränsen (gentemot andra men också, 

som en av terapeuterna påtalade, för att i nästa led själv få erfara mötet med gränsen) och att 

försöka ”bli sin egen” återkommande framträder. Den abjektdominerade blir i enlighet med 

respondenternas synpunkter ett bihang till modern, vilket beskrevs på olika vis; att patienten 

fastnat i moderns begär, att modern upplevs som kvar inne i patienten, att patienten 

sammanblandats med moderns självhat, och där den tredje (den principiella fadern) inte trätt 

in och upprättat gränsen. En av terapeuterna beskriver hur sammanblandningen i relationen 

patienten-modern framträder men också hur den konkret kan upplevas i terapirummet: 

Ja, modern uppfattas inte heller som skild, utan ”vi är ett”. Fortfarande. Och det märker man ju, hos 

vissa patienter tycker jag. Någonting kan bli gränslöst när de närmar sig en annan person. Upplevelsen 

av gränslöshet som man möter i kontakten med en annan leder till någon form av irritation, 

eller till aggressivitet, så man stöter ifrån sig den andra personen. Det förekommer även i kliniken och 

då får man ju en känsla av att det här är en person som inte har en tillräcklig egen integritet eller 

upplever sig inte som avskild. ”Varje möte hotar min identitet”.  

Rädslan för att sammanblandas beskrevs visa sig i svårigheter i nära relationer där den som är 

fångad i abjektets sfär så att säga stöter ifrån sig dem som kommer nära.  

6.2 Två – ständig kamp 

Människors sätt att försvara sig mot det lidande som förknippas med det abjekta, presenteras 

enligt följande kategorier: utagerande, beroende, utanförskap, gränslöshet och tvång.  

6.2.1 Utagerande 

De intervjuade beskrev situationer utifrån erfarenheter inom missbruksvård, från psykiatriska 

mottagningar och i socialt arbete, där olika former av utageranden; ”det-utlevande” som en av 

de intervjuade benämnde det, där det abjekta, i avsaknad av språk, tar sig mer explosiva 

uttryck. De beskrev ett fungerande där affekten inte förmås bäras och där patienten behöver 

avbörda sig, vilket ofta sker impulsivt och våldsamt. Det kan riktas såväl mot yttervärlden, i 

våld och kränkningar, som mot den egna personen, då i form av självskada och suicidförsök. 

Reflektioner kring kriminella yttringar förekom, kring handlingar som kulturellt sett anses 

skamliga men där den utagerande själv inte vidkänns detta och där skammen istället 

externaliseras till omvärlden. Vidare berättade man om hur aggressivitet och självhat 

projiceras av den abjektdrabbade på dennes omvärld. Det abjekta utagerandet beskrevs också 

kunna visa sig genom kroppsliga och till synes mer passiva uttryck, likt följande berättelse om 

en patient som vid första terapisessionen luktat väldigt illa. 
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... det var ju i det fallet, att personen ifråga, uppfattade jag det som, var väldigt osäker och rädd i första 

mötet och på ett omedvetet plan såg till att doften fick mig att hålla den distansen till den andre. Det var 

ju en rädsla för den här sammanblandningen. 

6.2.2 Beroende 

Ett återkommande mönster som framkom i intervjuerna rörande det abjekta var dess uttryck 

som en regressiv längtan tillbaka till en upplevd enhet. Detta menade man visar sig i missbruk 

eller beroende. Det beskrevs som en längtan efter något bortom sig själv. Tilltaget, oavsett om 

det sker med sprit, droger, TV eller spel syftar till att upphäva gränsen, att den genom abjektet 

lidande tar till den lille andre som ett skydd mot, och i oförmågan, att hantera ensamhet. Men 

där, och vilket kan anas i nedanstående fraser, en frånstötande riktning kan verka parallellt: 

… eller att man dricker [...] dricker, spyr upp.  

6.2.3 Utanförskap 

Depressiva försvar, vändning mot självet, beskrivs som den uteslutnes medel av en av de 

intervjuade: 

... där man i någon slags rädsla för att kontakta något slags icke godkänt inom sig gottar sig i att vara 

bedrövlig och hemsk.  

Vidare gavs exemplet med skamkulturer (hederskulturer) för att visa på hur uteslutandet kan 

te sig, där överträdelse av förbudet leder till förskjutning. Respondenterna reflekterade även 

över människors kamp och utmaning mot det rådande vilket också kan slå över i utageranden. 

En respondent resonerade, i förhållande till dennes bakgrund i socialt arbete, kring vad som 

beskrevs som isolerade världar och subkulturell tillhörighet, och om arbetet med 

ungdomsgrupper där vuxenvärlden brustit och där de unga fått vända sig till varandra men 

med föga stöd och möjlighet till växande. Det ofta tillsynes självpåtagna utanförskapet 

beskrevs dölja ett förnekat, men i det inre kvarvarande, beroende.  

6.2.4 Gränslöshet 

De intervjuade associerade det abjekta med en kaotisk tillvaro, där utlevande av njutning och 

driftsliv utövas förhållandevis ohämmat. De beskrev det gränsöverskridande som det abjekta 

inbegriper, i termer av något njutningsfyllt, som en smärtsam vällust eller ett 

sadomasochistiskt njutande. En respondent uttrycker det på följande vis: 

… för att någonting i det abjekta är någon form av paradis… 
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Respondenterna beskrev hur sexuella relationer söks under sådana omständigheter mer av 

identifikatoriska skäl, hur inget möte med den andre uppstår, och att det snarare innebär 

tomhet, vilsenhet och ofrihet som återigen återger oförmågan att vara ensam och separat.  

6.2.5 Tvång 

Flera av de intervjuade ledde sina resonemang mot vad de ansåg vara neurotiskt strukturerade 

patienter, där man mer menade sig beskriva ett tvångsneurotiskt fungerande. De gav exempel 

på patienter med främlingsfientlighet, rädsla för att blandas med det orena, krav på dieter, att 

äta rätt, hålla rent och hålla ordning. Respondenterna menade att det tycks handla om att 

utesluta och kontrollera främmande aspekter av sig själv. Att man i abjektets skugga inte 

orkar med det oroande och i det sätter gränser, ramar in och utesluter. Det var i 

respondenternas berättelser om dessa patienter, med höga krav och blank yta, som anorexin, 

kontroll över ätandet och frånstötande i form av att kräkas lät visa sig. En respondent berättar 

om det tvång som kan följa i abjektets spår på följande sätt: 

... ja att förfrämliga någonting. Placera det hos någon annan. För att själv är man en bra människa 

som motionerar, sparar pengar, köper sin lägenhet, klipper håret, arbetar ordentligt. Ser till att allting 

är ordentligt och ändå så är man inte lycklig. 

6.3 Tre – något att ta avstamp ifrån 

Reflektionerna över det kliniska arbetet i relation till abjekta teman presenteras i följande 

kategorier: tillit, gräns, rörelse, språk, gemenskap och ensamhet.  

6.3.1 Tillit 

Samtliga terapeuter betonade särskilt vikten av att inte agera för snabbt, några med tonvikten 

på att vara försiktig med att tolka eventuellt överförings- och motöverföringsmaterial, att låta 

det ta tid och inte tro sig ha förstått för tidigt och där flera också menade att det abjekta i sig 

handlar om något svårförstått och ofta svåruthärdligt och där en för tidig tolkning riskerar att 

alienera patienten. De menade att det därför är av vikt att ”stilla sig”.   

jag tänker att när man är ansikte, eller öga mot öga med det abjekta så vet man inte vad det är och där 

tror jag att det är viktigt att faktiskt inte göra någonting. Ofta. Att inte göra. Att så att säga inte kränka 

patienten genom att kommentera eller pådyvla sin egen tolkning av situationen. Jag tror att i närvaron 

av det abjekta så är det för mig alltid den lämpligaste interventionen, som jag gör inuti mig, att fundera 

på vad det är som jag inte förstår här, vad är det som spökar? Varför känns det äckligt, eller varför 

reagerar jag inte, eller varför blir jag bortstött från patienten? 

Tilliten beskrevs av flera som avgörande och ansågs bestämd av matchning terapeut-patient, 

att patienten upplever tillit och att terapeuten kan förstå och identifiera något i patientens 

situation. En respondent poängterade vikten av att terapeuten har kontakt med abjekta 
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aspekter av sig själv. En terapeut menade att det krävs något likt kärlek, en relation tillräckligt 

total för att möta patienten med acceptans och bejakande men tillräckligt separerad för att 

terapeuten ska överleva. Flera av de intervjuade reflekterade över möjligheten att ta till sig 

terapi och ifrågasätter huruvida den som inte upplevt en dyad kan tillgodogöra sig det. Kan 

människan, den utkastade och förskjutne, med en reell brist symbolisera på ett autentiskt vis 

det hon inte erfarit, så att talet under terapisessionerna efter hand förmår kompensera det icke 

upplevda? De intervjuade terapeuterna verkade, med viss tvekan, tro att så kan ske i enstaka 

fall. Kanske över lång tid, och inte utan en relation som möjliggör tillit. Å ena sidan beskrevs 

det hur målet med terapin är att patienten ska kunna ta tillbaka projicerat material 

(implicerande att projektivt material kommer behöva bäras av terapeuten för en tid), å andra 

sidan, vilket visade sig i högre utsträckning, menade man att det behöver finnas en gräns för 

hur mycket terapin och terapeuten får attackeras. 

6.3.2 Gräns 

Några av respondenterna menade att frågan om gränser är central i arbetet med det abjekta (de 

övriga lät gränsens närvaro vara mer implicit i sina utsagor, exempelvis i de resonemang som 

tidigare beskrivits om vem som kan tillgodose sig terapi och hur terapeuten bör förhålla sig). 

De som explicit betonade gränsens betydelse menade att gränser behöver sättas och att dessa 

kan vara juridiskt bestämda. Terapi kan bedrivas tack vare att den verkar inom samhällets och 

kulturens hölje. Regler kan behöva upprättas mot utagerande och destruktiva yttringar, som 

förutsättning för att ta emot patienten. En av respondenterna pekar på vikten av att tillvaron 

ramas in i tid och rum och beskriver vidare:  

Det finns något i det gränslösa, något irrande, vem är jag, vart är jag på väg, och då behöver man ha, 

tror jag, en plats att återvända till som är stabil och som bär över tid…  

Flera av terapeuterna menade att gränsen innebär lidande, men en annan form av lidande 

jämfört med abjektets lidande; ett lidande som tar plats vid utträdet ur det abjekta och 

oseparerade och som möjligtvis kan innebära att sorg och därpå acceptans får tillträde.  

6.3.3 Rörelse 

De som betonade gränsen utvecklade också ett resonemang kring rörelse, där gränsen och 

rörelsen sågs som tätt förbundna. Det är rörelsen kring och över gränsen, övergången mellan 

inneslutande och uteslutande, som öppnar upp för liv och mening. Dessa respondenter 

upplevde att något förbundet med abjektet på så vis också kan ses som en tillgång i terapin, 

något som verkar för ett sökande efter, och bortom gränsen.  
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Att det abjekta sätts i rörelse. [...]  att det gör att skillnaden blir möjlig. Som att i mötet med omvärlden 

så uppstår det nödvändighet. Alltså att patienten möter sin omvärld. Och detta möte med omvärlden 

inför behov av att markera skillnad. Inför behov av att komma ut ur det abjekta. [...] Det är som att i 

skillnaden finns räddningen. 

Respondenten som citeras ovan menade att denna rörelse och denna skillnad möjliggör 

förmågan att kunna relatera till andra. Rörelsen och gränsen knöts till övergångsområdet och 

leken som i sin tur behöver föregå, och lägga grunden för, benämnandet. Det förtydligades 

ytterligare; det är aggressivt att benämna, och om inte rummet för lek är etablerat är det alltför 

farligt och svårhanterat. En terapeut beskriver rörelsen i relation till det abjekta och gränsen 

med följande: 

Ja det öppnar upp något. Men sedan ska man vara lite försiktig där. Det kan gå överstyr. 

6.3.4 Språk 

Flera av de intervjuade återkom till resonemang om språket i förhållande till abjektet. Det bör 

förstås som att språket i sig sätter gränser för vad som är möjligt att uttrycka, men att språket 

också är det som kan leda vidare, och det som den abjektdrabbade patienten kanske framför 

allt behöver hjälp med att vinna tillträde till. När språkets betydelse i relation till det abjekta 

kom i fokus förekom det reflektioner om hur terapeuten delvis kan använda poetens språkliga 

kreativitet i arbetet men där man menade att detta i sig inte räcker. Resonemanget 

vidareutvecklades där det påtalades att terapeuten främst behöver hjälpa patienten att tala och 

därigenom placera sig själv i sin historia, samt att genom talet få fäste i icke benämnda 

affekter. Vidare beskrevs det allvar och ansvar som åtföljer benämnandet.  

Det är ju ingenting som man kan handskas med på ett lättvindigt sätt utan någonting som skulle kunna 

träda in, eller träder in, när man har talat med någon över lång tid. Tillfällen uppstår då man behöver 

sätta ord på något som finns närvarande, någon form av uttryck som man inte talar om. Och där 

behöver terapeuten vara känslig för personens eget tal och egen berättelse och där man kan komma i 

kontakt med någonting... 

Det rör sig här om i vilken mån det smärtsamma kan få tillträde till språket, bli betecknat och 

vinna betydelse, och i vilken mån det befinner sig utanför. Det som betonades – några av de 

intervjuade var specifikt noggranna med att påpeka detta – är just den precision och takt som 

krävs för att benämnandet ska komma i (ur) relation till patientens egna tal, och i kontakt med 

det som tidigare låg utanför eller bortom. En respondent sammanfattar språkaspekten på 

följande vis: 

… det är språket och den tredje som är, det är det som är verktyget och vägen ut. 
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6.3.5 Gemenskap 

Majoriteten av terapeuterna menade att terapin syftar till att patienten förmår placera in sig i 

sin historia. Att så autentiskt och sant som möjligt lyckas minnas och bearbeta sin historia, 

samt symptomens betydelse i den historien. En terapeut beskriver hur den tillsammans med 

patienten söker förstå:  

… alltså, vilken plats har du haft? Och den platsen, den frågan om plats bär man med sig när man 

sedan snävar in, också vilken plats har du haft psykologiskt i din familj, vilken plats har mamma och 

pappa omedvetet i dig, vilka olyckor har skett i dig, eller utanför, hos dina föräldrar… 

De flesta av respondenterna beskrev på olika vis att patienten behöver sörja och försonas, 

acceptera det som var och att separera ut det från nutid. Nutiden kan erbjuda andra 

möjligheter att få ingå i en gemenskap som en fri, mindre låst och mindre hämmad människa. 

6.3.6 Ensamhet 

Alla respondenter menade att separation, sorg och förmågan att vara ensam är av fundamental 

betydelse. En av de två som inte ansåg sig inspirerad av abjektteorin menade sig mer ägna sig 

åt frågan om vuxenblivandet än åt de förspråkliga sammanhang som abjektteorin fokuserar 

på. Med vuxenblivandet avsågs förmågan att vara ensam och att leva ett fritt liv. Med det 

menades att personen tar ansvar för sitt liv och vet vilka gränser den behöver acceptera och 

leva inom. Den andre av de två betonade ensamheten i förhållandet till talet och tystnaden. 

Angående skillnad, angående att vara ensam och separat, framstår punkten i meningen 

avgörande. Under intervjun markerade terapeuten punkten för följande uttalande på ett sådant 

vis att det blev talande tyst för en stund därefter: 

… för mycket tal, jag tror att det är oerhört viktigt att etablera ett förhållande till tystnad i förhållande 

till psykoterapi för att det ska bli någonting.  

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Det upplevdes finnas få Kristevaläsare till buds. Ämnet är smalt och i relation till Langemars 

(2008) reflektioner är det ett förhållandevis homogent urval av respondenter, vad gäller 

utbildning, ålder, kunskapsnivå, geografisk situation och teoretisk utgångspunkt. Skillnaden i 

hur respondenterna upplevde sig behjälpta av Kristeva i det kliniska arbetet talar möjligtvis 

för skillnader även inom denna homogena grupp. De kritiska åsikter som framfördes verkar 

främst ha rört huruvida teorin talade till personerna i fråga. De abjekta fenomenen kunde även 

i dessa intervjuer reflekteras kring i relation till det kliniska arbetet. Detta har troligtvis 

bidragit till att fenomenet abjektet nyanserats ytterligare. Respondenternas svar bör anses 
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tillförlitliga och det är föga troligt att de skulle ändra sina svar i en ny situation då samtliga är 

kliniskt rutinerade och framstår vara teoretiskt väl förankrade. Kvale och Brinkman (2014) 

har beskrivit intervjuer med eliter vilket innebär särskilda utmaningar i form av krav på 

kompetens och kunskap hos intervjuaren; det kan antas att skillnaden i kunskap mellan 

respondent och intervjuare genererat brister i studien, där intervjuaren inte förmått fånga 

nyanser i respondenternas svar, bristfälligt förstått vissa resonemang eller beskrivningar och 

då inte förmått följa upp vissa frågor. En mer rutinerad intervjuare hade kanske kunnat vinna 

djupare kunskap från samma intervjuer.  

Att ta hjälp av Braun och Clarke (2006) vid sammanställningen av resultatet förefaller ha 

bidragit till metodologisk stringens. Materialet har genom detta bearbetats strukturerat med 

förflyttningar mellan nivåer, mellan närläsning och övergripande perspektiv, där ett tema 

stämts mot andra teman och därefter mot koder. Materialet har lästs vertikalt och horisontellt 

och därigenom har en kontroll av de tidigare momenten kunnat göras. Den hermeneutiska 

cirkeln, där del tolkas mot helhet, kan tänkas representerad längs med detta. Likaså i det svåra 

momentet, där risk hela tiden förelåg att undertecknad ville för mycket, att söka finna och 

passa in materialet i övergripande teman som korrelerade med teori. Detta moment kan 

innebära en vinst i det att den hermeneutiska cirkeln på så vis också representeras i rörelsen 

mellan teori och data, och det ska sägas, mellan förförståelse och den nya förståelsen som 

framträder (Erikson, 1999). Det ter sig svårt att säga om en bättre metod hade stått att finna. 

Ska det kritiskt reflekteras framkommer det att uppsatsen ger svar på vad sex personer tycker 

om ett teoretiskt konstruerat begrepp och vilka fenomen de associerar med detta begrepp och 

att dessa svar sedan strukturerats enligt en konstruktion som utföraren av studien funnit 

lämplig. I Gadamers mening finns förförståelse och forskarens hållning invävd i studien och 

det blir på så vis en konstruktion, förhoppningsvis av ökad kunskap och vidgad förståelse-

horisont (Allwood & Erikson, 2017). Jansson och Johansson (1999) har visat på psyko-

analysens svårighet att vinna vetenskaplig status, med hänvisning till Freud som företrädare 

för kritisk realism, som i sin tur pekar på Kant och ”tinget i sig” vilket sätter fingret på 

förståelsen för att vi inte kan nå kunskap om subjektets erfarenhet av ett fenomen annat än 

genom dess medvetna uppfattning om fenomenet. I det sammanhanget har Lacan tillagt att vi 

enbart kan förstå psykoanalysens teori och begrepp utifrån dess egna inre sammanhang. Vid 

studiet av omedvetna, eller som i denna studies fall, preverbala, processer framstår detta vara 

studiens epistemologiska och ontologiska förutsättning. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet har strukturerats i tre avsnitt. Avsnitt 6.1 visar på det abjektas kaotiska affektiva, 

kroppsliga reala och i någon mening stumma karaktär. Den hotfulla karaktären i risken att 

uppslukas, eller det allestädes närvarande men ofattbara traumat, ”en död som inträffat men 

inte erfarits” låter sig också indirekt beskrivas, vilket Adams (2011, s. 342) och Tyler (2009) 

främst reflekterat över. Kristeva antyder psykosens hotande närvaro i relation till den abjekt-

drabbade där hon menar att den bristfälliga klyvningen kan generera i å ena sidan ett falskt 

själv och falska objekt, eller just en i hemlighet instängd ”arkaisk narcissism”. Det kan i ljuset 

av detta reflekteras vidare om det abjekta, i dess reala och omöjliga karaktär, utgör just 

psykotiska inslag i patienters personlighet, och där dessa inslag har olika, på en individuell 

nivå, framträdande och omfattande nivå. För att konkretisera det hela kunde de exempel som 

presenteras angående neurotiskt fungerande patienter med anorexi just tänkas exemplifiera 

”fläckar” av ett sådant fungerande. Dessa fenomen kan också ställas i ljuset av de inkapslade 

preverbala trauman som Adams beskrivit. En vidare reflektion torde vara att betecknandet står 

i paritet med att övergångsområdet och förmåga till lek utvecklats. Att ordet först därefter 

representerar snarare än uppfattas realt. Enligt de beskrivningar som presenterats framstår 

stumheten stå som skydd för att hålla ett bräckligt eller osammanhängande jag samman där 

risk annars finns att uppslukas eller fragmenteras. 

Momentet i att separera och sätta gränser mellan illa åtskilda subjekt och objekt framstår i 

dess dyadiska form röra sig om den kamp (upplevd som på liv och död) som presenteras i 

avsnitt 6.2 och som präglar den schizo-paranoida positionen och så den ofta beskrivs verka; 

genom introjektioner och projektioner (Klein, 1988). Här tycks kampen om vartannat röra sig 

kring skräck för separation eller för att uppslukas. Sadistiska och masochistiska tendenser 

byter av varandra. Kategorierna i avsnitt 6.2 bör förstås som att de kan verka parallellt, där till 

exempel utagerande och beroende kan verka sida vid sida. Behovet att frånstöta sig och 

önskan att smälta samman utesluter inte varandra, de kan tänkas kanta det abjekta och skänka 

det dess omöjliga och paradoxala drag.  

I avsnitt 6.3 beskrivs temat om tillit vilket kan ses som verkande inom den sfär som berör 

det lekområde/ övergångsområde, som, om terapeuten överlever och står ut, öppnar upp för 

möjligheten för benämnande och avstamp. Här kan uppmärksammas just vikten av att stilla 

sig och att inte agera (då det abjekta beskrivs röra något svåruthärdligt och svårbenämnt), som 

kontrast till den imaginära kampen, där det kanske kan förstås som att ett eventuellt för tidigt 

handlande eller tolkande för patienten skulle innebära ännu en upplevelse av alienation eller 

misskännande. De intervjuade terapeuterna tenderar att placera sig vid skilda positioner längs 
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en skala mellan de semiotiska och symboliska modusen så som Kristevas beskrivit dem, där 

några av respondenterna betonar vikten av att i terapin beakta den semiotiska och rytmiska 

kvalitén vilket troligtvis kan tolkas i bemärkelse av choran. Studierna från Adams (2011), 

Rizq (2013) och McSherry, Loewenthal och Cayne (2015) betonar alla denna dimension i 

förhållande till det terapeutiska eller människovårdande uppdraget. Vidare pekar man på 

vikten av gräns, där Winnicotts postulat om att inget mellanrum får finnas mellan barnet och 

sinnevärlden kan anas. Två respondenter pekar på varsina viktiga moment av räddning eller 

väg ut ur det abjekta tillståndet: Dels skillnaden som möjliggör relaterandet, dels språket och 

den tredjes definitiva inträde. Abjektets, eller kanske subjektets slutliga bestämning och 

underordning i den oidipala situationen kan läsas in under kategorierna: språket, gemenskap 

och ensamhet. Kampen och irrandet kan här i bästa fall utsläckas inför det att en plats, i tid 

och rum, dels hos terapeuten, och i historien, kan tillträdas; där ett tredje, eller den stora 

Andre (beroende på begreppsapparat), avgränsar från den hotande sammansmältningen och 

för subjektet in i kulturen. Det beskrivs som en rörelse som öppnar upp för världen. Där affekt 

och kroppsliga förnimmelser kan representeras i språket och i och med det upprätta det kluvna 

subjektet. Kanske kan det förstås som att den tidigare dyadiska kampen kan finna sin 

utvecklade form i dialogen, då talet är möjligt, i ett dialektiskt utbyte mellan subjekt. 

Relationen till den andre verkar först här vara möjlig. Kanske har vi här mer hamnat i en ideal 

situation, där flera röster låter problematisera dess möjliga uppnåelighet hos den patientgrupp 

som främst anses personifiera det abjekta. Den ensamhet och brist som den oidipala 

situationen hänvisar till tycks vara av skild karaktär från den upplevelse av ensamhet och brist 

som ansätter denna patientgrupp. 

7.3 Slutkommentar 

Det är nog för mycket att säga att studien lett till ny kunskap men dess systematiserade 

reflektion över begreppet kan möjligtvis bidra med förståelse och en form av teoretisk 

förankring i kliniska frågor, och därigenom ha viss betydelse. Abjektteorin beskrivs röra 

människo- och kulturtillblivandet och visar också på dess gemensamma grundläggande 

förutsättningar. I det att teorin är förankrad i litteratur och poesi kan den bidra till att 

terapeuten, kan ta hjälp av dessa uttrycksformer i det kliniska. Genom att också låta kroppen, 

driften och affekten närvara, använda rytmik och ett poetiskt, metaforiskt och förtätat tal för 

att nå och symbolisera det tidigare språkligt onåbara. Denna närhet till det semiotiska ter sig 

vara teorins styrka och möjligtvis också dess svaghet, där den också kan upplevas ogripbar 

och vag. Det kan tyckas fortsatt oklart om vilken position terapeuten bör anlägga. Den 
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semiotiskt präglade; verkande även på den rytmiska och kroppsliga nivån skänkande 

patienten en grundläggande upplevelse av närvaro, ett slags förstadium till något 

meningsbärande. Eller om den eventuellt mer avgränsade, den uppenbart tredjes position är 

terapeutens avgjort riktiga plats, där språket är den möjliga vägen till gemenskap och 

erkännande men där ensamheten i slutändan är vår lott. Julia Kristeva och abjektteorin 

förefaller tala för en taktfull rörelse däremellan. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att ytterligare förstå den abjekta positionen kunde man genom intervjuer eller 

observationer pröva den av samhället utstötte, ungdomar på institution eller den kriminelles, 

förhållande och tilltro till språket. 

Referensförteckning 

Adams, K. (2011). The abject self: self-states of relentless despair. International journal of 

group psychotherapy, 61(3), 332-364. doi: 2011.61.3.332 

 

Allwood, E & Erikson, A. G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research 

in psychology, 3(2), 77-101. doi: http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

 

Erikson, M. G. (1999). Psykologi och hermeneutik. I C.M. Allwood & M.G. Erikson (Red.), 

Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper (s. 287-315). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Jansson, P. & Johansson P.M. (1999). Psykoanalysen och vetenskapen. I C.M. Allwood & 

M.G. Erikson (Red.), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper (s. 

363-397). Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, P.M. (2007). Personligheten i ljuset av psykoanalysen. I C. Fahlke & P.M. 

Johansson (Red.), Personlighetspsykologi (s. 158-223). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Klein, M. (1988). Kärlek, skuld och gottgörelse. (I. Löfgren, Övers.). Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Kristeva, J. (1990). Stabat Mater och andra texter. (A. Runnqvist-Vinde, Övers.). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Kristeva, J. (1991). Fasans makt: en essä om abjektionen. (A. Rehal & A. Forssberg, Övers.). 

Göteborg: Daidalos.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (S-E. Torhell, Övers. 

3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 



  21 (26)  

 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

 

Matthis, I. (Red.), (1986). Gräns och rörelse: teman i fransk psykoanalys. Stockholm: Natur 

& Kultur.  

 

Matthis, I. (1992). Det omedvetnas arkeologi: om det moderliga. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

McSherry, T., Loewenthal, D., & Cayne, J. (2015). The implications of Kristeva’s notion of 

the abject in understanding the significance of therapeutic knowledge and practice in 

mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, 82-88. 

doi: http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jpm.12180 

 

Reeder, J. (1988). Tala - lyssna: en essä om den specifika skillnaden i Jacques Lacans 

psykoanalys. Stockholm: Symposion. 

 

Rizq, R. (2013). States of Abjection. Organization Studies, 34(9), 1277-1297. doi: 

http://dx.doi.org.esh.idm.oclc.org/10.1177/0170840613477640 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 6 nov, 2018, 

från Riksdagens webplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460 

 

Stiebe, A. (2004). Julia Kristeva: Fasans makt. Psykoanalytisk tid/skrift, (10) 70-73.  

 

Tyler, I. (2009). Against abjection. Feminist theory, 10(1). 77-98. doi: 

10.1177/1464700108100393 

 

Winnicott, D. W. (1981). Lek och verklighet. (I. Löfgren, Övers.). Stockholm: Natur & 

Kultur.  

 

 
  



  22 (26)  

 

Bilaga 1 

Semistrukturerad intervju: Abjektet i psykoterapi 

 

Inledande frågor: Kan du säga något om din utgångspunkt - teoretiska/ 
intellektuella hemvist? 
 

 Hur skulle du beskriva din relation till Kristeva, 
hennes arbete och tänkande? 
 

 Finns det något (grundläggande) jag behöver förstå 
om din teoretiska utgångspunkt för att förstå ditt 
resonemang fortsatt på begreppet? (Flika gärna in 
detta längs med intervjun om så verkar vara fallet). 
 

Forskningsfrågor:  
Enligt vilka faktorer 
definierar terapeuten en 
abjekt position/ situation 
och enligt vilka faktorer 
avgränsas det möjligtvis från 
andra förklaringsmodeller? 
 

Jag är ute efter att förstå mer av begreppet abjekt – vill 
du ge dina inledande reflektioner kring begreppet 
/teorin?  
 

 Hur definierar du ”abjekt/abjektet”? 
 

 Behöver reflektion om begreppet ske i ljuset av andra 
teorier och i så fall 1. Vilka? och 2. Hur? 
 

 Går det att säga något om hur vanligt förekommande 
det är att du möter någon, eller befinner dig i en 
situation, där du finner begreppet meningsfullt? 
 

 Ser du det som 1. Allmänmänskligt (ett inslag i 
majoriteten av terapier) eller 2. Aktuellt i mötet med 
specifika karaktärer? 
 
Om 1. När visar det sig, när ter det sig aktuellt? 
Om 2. Hur skulle du beskriva dessa? 
(såväl i terapi som i tillvaron överlag).  
 

 Använder du begreppet i samband med 
diagnosticering?   
Om så, vill du beskriva hur? 
Om inte, varför? 
Går det att placera abjektet i relation till andra former 
av diagnostiska formuleringar? Jämför gärna - dra 
ifrån och lägg till aspekter vid behov.  
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 Kan du säga något om objektrelationer i förhållande 
till abjektet? 
 

 Kan du säga något om Freuds faser (driftteori) i 
förhållande till abjektet? 
 

Hur upplever terapeuter 
förtrogna med begreppet 
abjektet dess kliniska 
relevans och användbarhet? 
 

Visar sig abjektet i terapirummet och i så fall hur? 
 

 I samband med terapier, när använder du begreppet? 
 

 Använder du det i andra sammanhang? 
 

 Vad är dess styrka och eventuella särart?  
 

 Hur använder du det? 
 

 Finns det risker, eventuella nackdelar vid 
användandet av teorin/begreppet?  
 

Vilka implikationer för, och 
specifika intrapsykiska och/ 
eller intersubjektiva känne-
tecken i, terapin beskrivs? 
 

Om du använder dig av begreppet i terapi: 
 
Vad kommer arbetet kretsa kring? Finns det särskilda 
teman? 
 

 Kan du formulera något om lidande förknippat med 
begreppet? 
 

 Ser du det förknippat med särskilda symtom?  
 

 Ser du det förknippat med särskilda försvar? Eller nivå 
på dessa (primär/sekundär).  
 

 Kan du formulera något om möjligheter eller förmåga 
förknippade med begreppet? 
 

 Går det att på något vis utveckla ett resonemang 
gällande affekt? 
 

 Går det att, i relation till begreppet, utveckla något om 
(förmåga till) relaterande, såväl i terapirummet som i 
övrig tillvaro?  
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 Går det att säga något om begreppet utifrån termer 
som överföring/motöverföring? 
 

 Kan du säga något om hur du anser att terapeuten bör 
förhålla sig/vara på temat abjekt? 
 

 Kan du säga något om lämpliga interventioner? 
 

 
 
 
 

Kan du säga något om hur terapeuten inte bör göra, 
olämpliga interventioner eller sätt att förhålla 
sig/vara? 

 Kan du säga något om abjekt och förhållande till 
språket? 
 

 Finns faktorer gällande kön/könstillhörighet att 
beakta i relation till abjektet? Om i så fall, Hur? 
 

 Begreppet kan tänkas antyda något om identitet, 
upplevelse av själv eller något om platsbestämmelse. 
Finns det något att utveckla i relation till terapier 
utifrån en sådan reflektion? 
 

 Vad är rimligt att eftersträva, mål med terapi, i 
samband med abjektet/det abjekta? 
 

Slutligen:  
 

Har jag genom mina frågor missat att få med aspekter 
av begreppet och arbetet med detta? 
 

 Har du något du vill ta upp eller någon fråga innan vi 
avslutar? 
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Bilaga 2 

Informerat samtycke 

 

Kandidatuppsats (15 ECTS): Abjektet i psykodynamisk terapi 

 

Detta är en förfrågan om du har möjlighet att delta i en intervjustudie på temat Abjektet så 

som det formulerats av Kristeva i relation till psykodynamisk terapi. Syftet med studien är att 

söka förstå mer av det teoretiska begreppet ”abjekt” och dess möjliga betydelse för 

psykodynamisk praktik, och hur detta används inom den kliniska situationen av 

psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter vilka anser sig vara förtrogna med vad begreppet 

avser beskriva.  

 

Studien sker inom S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Högskola, Bräcke i Göteborg, 

vid psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk inriktning. Uppsatsen är planerad att 

examineras i november 2019. Den presenteras för lärare och medstudenter samt publiceras på 

uppsatsportalen DIVA.  

 

Jag som utför denna studie och som du, om du väljer att acceptera deltagande i studien, 

kommer möta som intervjuare, är socionom i grunden och har de senaste 12 åren arbetat som 

behandlare och därefter som verksamhetschef på behandlingshem för ungdomar med 

missbruk och psykosocial problematik.  

 

Vid deltagande i intervjun föreslås att vi gemensamt kommer överens om lämplig plats och 

tid. Intervjun beräknas ta ca 1 timme. Den kommer då att spelas in på band. Deltagandet är 

anonymt och intervjumaterialet kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med de 

etiska regler som gäller enligt ”Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor”.  

 

Inga personliga uppgifter samlas in, förutom könstillhörighet och bakgrund/utbildning. Din 

medverkan är frivillig och du kan avbryta intervjun utan förklaring.  

 

Här följer ett skriftligt informerat samtycke om att medverka i studien ”Abjektet i 

psykodynamisk terapi”.  

 

Hälsningar, 

Svante Liljeäng 
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Jag har fått information om studiens syfte, hur intervjuerna sker och hur intervjumaterialet 

bearbetas och hanteras samt hur och var resultaten av studien presenteras. Jag är införstådd 

med att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan 

vidare förklaring. Jag samtycker härmed att delta i studien ”Abjektet i psykodynamisk terapi” 

vilken ingår i en kandidatuppsats där syftet är att söka förstå mer av det teoretiska 

begreppet ”abjekt” och dess möjliga betydelse för psykodynamisk praktik, och hur detta 

används inom den kliniska situationen av psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter vilka 

anser sig vara förtrogna med vad begreppet avser beskriva.  
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