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Er psykologien
samfundets håndlanger?
Antallet af psykologer eksploderer, og borgerne
strømmer i terapi. Psykologien spiller en
afgørende rolle i forhold til at gøre de stress- og
depressionsramte arbejdere ’raske’, så de igen
kan blive værdifulde medarbejdere. På denne
måde er psykologien blevet en uundværlig
tjener for et samfundsideal, hvor alle skal løbe
hurtigere og hurtigere

Af Jens Malling

P

sykologer har en ædel opgave. De arbejder for »menneskers psykiske velfærd og
trivsel«, samt »at gavne samfundet og forbedre folks liv« ifølge
de fagorganisationer, der repræ-

senterer dem. Der kan dog være
grund til at se nærmere på, i hvor
høj grad de lever op til deres erklærede målsætninger og gå
psykologiens rolle i samfundet
nærmere efter. Særligt fordi psykologbehandling har nået så stor
udbredelse: Mere end hver femte
dansker har været i behandling
hos en psykolog, og Dansk Psykolog Forening vurderer, at antallet
af psykologer vil stige med 40 procent de næste 10 år.
Det er i løbet af relativ kort tid

blevet vidt udbredt at besøge en
psykolog og noget af det naturligste at modtage en form for psykoterapi. Der er psykologer til alle
aldre og situationer. Men hvad er
det for psykiske lidelser, borgerne har, som får dem til at opsøge
en psykolog? Stress og depression er to af de mest almindelige.
Netop psykologiens forhold til de
to lidelser er særlig interessant.
De bliver ofte kaldt ’epidemier’ og
’folkesygdomme’.
Cirka 12 procent har symptomer på alvorlig stress hver dag. Ligeledes rammer depression bredt.
Fra 1999 til 2011 blev antallet af
personer på antidepressiv medicin – i folkemunde blot lykkepiller – næsten fordoblet. 461.000
danskere var på en sådan medicin
forrige år, svarene til cirka hver
tolvte.

Sindet som ressource
Så er det vel godt, at et stort antal
psykologer står klar til at hjæl-

pe borgere med de lidelser? Ikke
nødvendigvis. Med psykologiens
fremkomst og gradvise udbredelse til en lang række af samfundets domæner har den udviklet
sig til i stigende grad at være et
instrument for social kontrol. Det
hænger sammen med en generel
samfundsudvikling i Vesten fra, at
befolkningerne udførte fysisk og
manuelt arbejde til, at der nu i højere grad kapitaliseres på sindet og
psykiske ressourcer via kreativt og
kognitivt arbejde. I den samfundsudvikling er ’selvrealisering’ blevet en produktivkraft: Individernes selvrealisering – forstået som
personlig udvikling, tilegnelse af
nye kompetencer og opgradering
af selvet – er en ressource, den
globaliserede kapitalisme råder
over – selvrealiseringen er blevet
en forudsætning for produktion af
varer og serviceydelser.
I denne samfundsstruktur er
psykologien uundværlig, fordi
den sikrer og vedligeholder den

livsvigtige produktionskraft, som
individernes selvrealisering udgør. Psykologisk behandling gøder jorden og sår mulighederne
for individernes selvrealisering.
Private og halvoﬀentlige virksomheder høster og kapitaliserer på
individernes selvrealisering og deres via terapi forbedrede psykiske
ressourcer. Neoliberalismens virksomheder er meget ærlige i deres
ordvalg, når de på engelsk beskriver det, deres personaleafdelinger
laver som human ressource-management.
En neoliberal tendens inden
for psykologien er blandt andet
Dansk Psykologi Forenings nye
kampagne, der skal skaﬀe 3.500
nye job til psykologer i den private
sektor. Her skal de »drive udviklingsprocesser og skabe positive
resultater på bundlinjen«. I kampagnens materiale kan man læse,
at psykologer er afgørende for
»produktivitet, trivsel og vækst«.
Kampagen viser, hvad ét af psy-

