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Abstrakt    

Zorab Ismaiel, Filosofisk rådgivning: En ny disciplin på väg att etableras! Uppsala universitet: Inst. 

För idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Hösttermin 2014   

   

Denna uppsats syftar till att se hur filosofisk rådgivning drar upp gränser gentemot andra 

områden, exempelvis psykiatrin, och hur kritikerna ser på dess användning av den sokratiska 

metoden. Filosofi är en abstrakt spekulativ disciplin men har samtidigt praktisk tillämpning, 

filosofisk rådgivning är en symbios mellan filosofi och rådgivningstekniker. För att kunna 

förstå vad som menas med filosofisk rådgivning kommer denna uppsats att redogöra för 

begreppen filosofi, rådgivning och själen, och för sambandet mellan dem. Den kommer att 

redovisa för olika filosofiska rådgivares uppfattningar om hur denna praktik ska profileras och 

hur den ska hävda sig gentemot andra discipliner. Psykiatrin är den disciplin som står närmast 

filosofisk rådgivning, därför kommer tungvikten att ligga på en gränsdragning mellan den och 

filosofisk rådgivning. Uppsatsen kommer att visa riktlinjerna för filosofisk rådgivning genom 

användning av Lou Marinoffs, Tulsa Janssons, Ran Lahavs/Tillmannsʼ böcker tillsammans med 

en del forskningslitteratur.    

   

Nyckelord: filosofisk praxis, filosofiska caféer, psykiatri, själen, metod, centrala tankar, 

 rådgivning, Sokrates   
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Inledning   

På senare år har det blivit aktuellt med användningen av filosofi i en ny professionell rörelse 

som kallas för ”Filosofisk rådgivning”. Denna rörelse började när Gerd Achenbach startade en 

filosofisk praktik i Tyskland i början av 1980-talet.  Sedan dess har den spridit sig till övriga 

Europa och USA. Filosofisk rådgivning försöker få människor, att genom filosofisk dialog, 

kunna förstå sin inre värld bättre och begrunda sina livsfrågor på ett djupare och klarare sätt. 

Enligt förespråkare för den kan filosofin, genom vägledning av kunniga filosofer som kallar 

sig filosofisk praktiker eller filosofisk rådgivare, få människor att må bättre genom att bemöta 

sina livskriser på ett djupare och rationellare sätt. Filosofisk rådgivning är en del av den 

filosofiska praxisen och sägs vara en återgång till ett av världens äldsta yrken. Lou Marinoff 

skriver: ”praktisk filosofisk rådgivning är en gammal god tradition – kanske världens näst 

äldsta yrke – vars tid åter har kommit”1.    

          Syftet med denna uppsats är att se hur filosofisk rådgivning drar upp gränser gentemot 

andra områden såsom exempelvis psykiatrin, vad kritikerna säger och hur den påstådda 

likheten med Sokrates metod är. Det finns filosofiska rådgivare som motsätter sig Marinoff 

och hans filosofiska rådgivning, bland andra Shlomit C. Schuster2, som menar att Marinoff av 

andra filosofiska rådgivare ses som en fara för filosofisk rådgivning. Syftet med denna 

uppsats är däremot inte att undersöka de olika lägrens likheter och olikheter: Marinoff och 

hans anhängare å ena sida och Schuster och hennes likar å andra sida. Schuster själv har, 

enligt Morten Tolboll, en annan åsikt om hur filosofisk rådgivning ska fungera: ”It is 

especially  Shlomit C. Schuster, who has adopted the characteristic viewpoint, that 

Philosophical Counseling also - and perhaps even better - can manage and help people with 

psychological problems.”3 Att hjälpa folk med psykologiska problem är att väcka deras 

negativa känslor till liv igen. Tolboll menar därför att: ” In Philosophical Counseling you 

neither try, as in psychotherapy, to encourage to express - and hereby live over again - 

negative feelings”4. Han drar en gräns mellan filosofisk rådgivning och psykoterapi. Enligt 

Ran Lahav och Maria Da  Venza Tillmanns också är filosofisk rådgivning en ny version av 

                                                 

1
 Lou Marinoff, Platon inte Prozac: Låt filosofin visa vägen genom vardagen , (1999), sv. övers. 2. Uppl. 

(Stockholm, 2002), s. 111.   

2
 Shlomit C. Schuster, ”Marinoff’s Therapy: A Critique of His Books on Philosophical Practice”, i näthemsida, 

(2004), s.1. 

3
 Morten Tolboll, Dream Yoga, (WingSpan Press, 2009), s. 16. Hämtad 150103 ur: 

https://archive.org/details/DreamYoga2009   

4
 ibid, s. 16.   



   2  

den gamla traditionen: ” At the beginning of the eighties, a new version of an old tradition 

was introduced in Europe: philosophical counseling”.5  

          Filosofisk rådgivning har sin utgångspunkt i den vägledning som filosofin kan erbjuda 

genom att koppla ihop filosofi och rådgivning och skapa en ny kategori; nämligen filosofisk 

rådgivning. Innan rörelsen dök upp hade teoretisk filosofi varit upptagen med sina 

kunskapsteoretiska studier. När psykologin blev en fri disciplin drog filosofin sig tillbaka från 

människornas liv och begränsade sig till universiteten och läroanstalterna. Innan detta skedde 

var filosofin sysselsatt med visheten och användes för att hjälpa till med själens 

välbefinnande. Med filosofisk rådgivning och filosofisk vägledning menas inte en och samma 

sak. Den nya rörelsen använder sig av filosofins vägledande möjligheter. ”I början av 

åttiotalet introducerades filosofisk rådgivning i Europa, som en ny version av en gammal 

tradition”6, enligt Lahav och Tillmanns. Tolboll, dansk filosofisk rådgivare, menar att 

grundmotiveringen för behovet av filosofisk rådgivning är att präster, läkare, coacher och 

psykoterapeuter inte längre kan ge övertygande svar på individens spirituella och existentiella 

frågor och problem.7 Marinoff menar att psykologin och psykiatrin försöker sjukdomsförklara 

alla människors problem, men att filosofisk rådgivning tar hand om framför allt normala 

människor:   

Det säger sig självt att kvalificerad psykologisk rådgivning eller psykiatrisk behandling är av stort värde 

för många människor som befinner sig i kris, men sådana insatser har trots allt en begränsad räckvidd. De 

kan inte lösa våra normala livsproblem, även om de kan hjälpa oss igenom de värsta vågdalarna. Inte 

heller den filosofiska rådgivningen är något universalmedel, och det händer att jag hänvisar en klient till 
en psykolog eller psykiater.

8      

Enligt Marinoff har utvecklingen inom psykologin, psykiatrin och läkemedelsindustrin lett till 

en överdriven och en onödigt stor konsumtion av läkemedel. Med anledning av detta tycker 

han att filosofisk rådgivning är nödvändig:   

Målet är att du med filosofins hjälp ska nå fram till en trygg självinsikt, en inre förankring som gör att du 

fördomsfritt och tillitsfullt kan konfrontera de problem du fortsättningsvis kommer att möta. Nå en 

sinnesfrid som är resultatet av reflektion och begrundan, inte medicinering – Platon, inte Prozac. För detta 

krävs ordentligt tankearbete, men ingenting som överstiger vad du är kapabel till.
9 

Mobiliseringen av människans förmågor till en bättre självförankring genom filosofins vishet 

är inget nytt enligt Marinoff.  Han menar att människans undran och forskning har trots 

                                                 

5
 Ran Lahav and Maria Da Venza Tillmanns, ”Introduction”, i Essays On Philosophical Counseling , 

University Press of Amerika (Lanham, 1995), s. ix.     

6
 Ibid, s. ix.     

7
 Morten Tolbolls hemsida, hämtad 141224 från:   

http://mortentolboll.weebly.com/philosophical-counseling-as-an-alternative-to-psychotherapy.html   

8
 Marinoff, s. 33. 

9
 ibid, s. 19.    
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sökanden och prövningar ändå lett till en återgång till utgångspunkten då filosofin användes 

som en levnadskonst. Han citerar T. S. Eliot som stöd för sitt påstående på sidan 31 av sin 

bok10 ” Platon inte Prozac: Låt filosofin visa vägen genom vardagen”, (1999):   

Vi skall inte upphöra att forska  

och slutet på all vår forskan  

blir att finna vår utgångspunkt  

och se den för första gången
11

   

Frågeställning   

Det mesta kring filosofisk rådgivning har studerats: metod, definition och bakgrund. Det mest 

intressanta enlig min mening är att se närmare på påståendet att filosofisk rådgivning har sin 

föregångare i den traditionella filosofiska praxisen. Frågan om vilka eller vilken filosof som 

betraktas som inspirationskällan är noga undersökt och därför förs tillbaka till själva Sokrates 

av företrädarna för den så kallade moderna filosofiska rådgivningen. Från vissa kritikers håll 

har filosofisk rådgivning anklagats för att vara en ny sofistisk rörelse som går i sofisternas och 

inte i Sokrates spår. Det som är intressant för min uppsats är att undersöka det sätt på vilket 

man försöker etablera filosofisk rådgivning som en disciplin som skiljer sig från andra, i det 

här avseendet har frågorna om dess avgränsning från eller dess status som en kompletterande 

disciplin till psykoterapi också undersökts men som en del i andra studier och i mindre 

omfattning. Det som kvarstår för mig är att åter undersöka dess inspirationskälla både när det 

gäller dess tankeinnehåll och dess säregna vokabulär. Detta kommer jag att belysa närmare 

när jag behandlar det språkbruk och den vokabulär som filosofisk rådgivning använder sig av 

som ett led i sin avgränsning från andra rådgivningsdiscipliner, denna avgränsning sker på två 

olika fronter; både på den tankemässiga och språkliga fronten.   

          Är den moderna filosofiska rådgivningen och den sokratiska metoden en och samma 

sak? Hur drar filosofisk rådgivning gränserna i förhållande till andra discipliner?   

Material    

Jämfört med psykologin, psykiatrin och psykoanalysen har filosofisk rådgivning funnits en 

kortare tid, men trots det har det skrivits en hel del om den. Filosofiska rådgivningsföreningar 

och rådgivningsaktivitet kan hittas i ”Kanada, Tyskland, Nederländerna, Norge, Israel, 

England, Irland, Finland, Italien, Grekland, Taiwan, Australien, Spanien, Sydafrika, Brasilien, 

                                                 

10
 Den svenska versionen.  

11
 Marinoff, s. 31.    
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Portugal och Korea”12. I Sverige har den funnits sedan 2005.  Medan forskningen är 

knapphändig här, är den däremot mer omfattande på engelska och på andra språk. När det 

gäller valet av primärkällor kommer jag att använda mig av tre olika böcker från tre olika 

perioder i den filosofiska rådgivningens historia. Dessa böcker kom ut i kronologisk ordning 

1995, 1999 och 2012 och därför kan vara representativa för en del av disciplinens utveckling 

och innehåll enligt min mening. Den första boken heter ”Essays on Philosophical 

Counseling”, (1995), och är utgiven av Ran Lahav och Maria Da Venza Tillmanns. Boken är 

en antologi som behandlar filosofisk rådgivning ur olika aspekter och är en föregångare till de 

två andra böckerna.  Den andra boken är ”Platon, inte Prozac: Låt filosofin visa vägen genom 

vardagen”, (1999), som är skriven och utgiven i syfte att användas som en handbok i 

filosofisk självvägledning och för att informera en bredare publik om existensen av Filosofisk 

rådgivning. Författaren är den amerikanske filosofen och filosofiske rådgivaren Lou 

Marinoff. Han anses vara kontroversiell hos vissa andra filosofiska rådgivare som exempelvis 

Schuster. Jag kommer att använda mig flitigt av hans bok i min undersökning eftersom den 

har varit en bästsäljande bok inom ämnesområdet och för att den har blivit vida kritiserad. Om 

filosofiska rådgivare har olika metoder och fria händer blir det både tidskrävande och 

problematiskt att använda sig av var och en av den litteratur som de har skrivit i ämnet, därför 

kommer jag att använda mig framför allt av dessa tre böcker. Den tredje och sista boken är 

”Du har svaren! Filosofi till vardags”, (2012), som ytterligare är en handbok i ämnesområdet 

och som är skriven av Tulsa Jansson. Hon är initiativtagare till rörelsens inmarsch i Sverige. 

Hennes bok fungerar tillsammans med Marinoffs bok som ett fönster mot en del av den 

rådande tillämpningen av rörelsen i praktiken.  

          Ran Lahav är i grunden psykolog. Han började syssla med filosofisk praxis 1992 och 

1994 tog han tillsammans med Marinoff initiativet till den första internationella konferensen 

om filosofisk rådgivning. Han har skrivit en hel del artiklar om filosofisk rådgivning och 1995 

gav han tillsammans med Maria Da Venza Tillmanns ut boken Essays on Philosophical 

Counseling. Sedan blev han engagerad i spirituell reflektion och i meditation och gick därför 

över till detta ämnesområde och som resultat av detta övergav han filosofisk rådgivning. Men 

2002 började han åter syssla med filosofisk rådgivning och denna gång kombinerade han 

filosofisk självreflektion med spirituella frågor.13   

          1994 utnämndes Lou Marinoff till filosofieprofessor för ” The City College of the City 

University of New York”14. Han är en pionjär inom filosofisk rådgivning och har till och med 

deltagit i Lahav/Tillmannsʼ antologi med en artikel under rubriken ”On the Emergence of 

Ethical Counseling: Considerations and Two Case Studies”. Mellan 1982-84 var han 

                                                 

12
 Eliot D. Cohen and Samuel Zinaich, Jr., ”Introduction”, i Philosophy, Counseling, and Psychotherapi , 

(Newcastle, 2013), s. 7.  

13
 Ran Lahav, från sin hemsida. Hämtad 150122: 

http://www.trans-sophia.net/115845/Who-Am-I   

14
 Från Marinoffs CV på hans hemsida: 

http://www.loumarinoff.com/about/  Hämtad 150122.  

http://www.trans-sophia.net/115845/Who-Am-I
http://www.loumarinoff.com/about/
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forskarassistent på kemi- och fysikinstitutionerna på Concordia universitetet i Montreal. 1987-

88 undervisade han i vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi. 

          Filosofisk rådgivning dras åt olika håll från olika filosofiska rådgivares sida och detta 

faktum räcker för att avgränsa det material som jag ska använda i min undersökning för att 

inte förlora greppet om undersökningen och själv dras med. Mitt undersökningsobjekt är att 

visa hur filosofisk rådgivning skiljer sig från andra rådgivande discipliner särskilt från 

psykiatrin. Eftersom det inte finns några absoluta bestämmelser för hur dessa skiljer sig från 

varandra är det mest praktiska sättet att använda sig av den litteratur som tar upp olika 

aspekter av denna åtskillnad och sedan summera och lägga ihop de till en helhet. Jag väljer 

avgränsningen av filosofisk rådgivning mot andra discipliner eftersom avgränsningsförsöken 

görs bara som en liten detalj av presentationen av filosofisk rådgivning annars. Här vill jag 

lägga fokus på detta framförallt.  

Forskningsläge   

Förutom primärkällorna kommer jag att använda mig av ett antal artiklar som diskuterar 

förutsättningarna för och emot filosofisk rådgivning.    

 ”Examining Philosophical Counseling… Old Wine in new Bottles?”, som är en 

recension av Marinoffs bok och är skriven av Brandon A. Gaudiano.    

 Inledningen av boken ”Philosophy, Counseling and Psychotherapy” (2013), som är 

utgiven av Elliot D. Cohen och Samuel Zinaich, Jr. och som tar upp frågan om en 

gränsdragning mellan filosofisk rådgivning och psykiatrin.    

 ”Putting lives in order”, en artikel skriven av Andrew Taggart. Den argumenterar 

mot kritikerna.     

 ”Philosophical Counseling Practice”, av Robert D. Welsh. Artikeln kritiserar 

filosofisk rådgivning för att den bland annat tar betalt av klienterna.    

 ”Filosofisk rådgivning utmanar psykoterapin”, en krönika skriven av Marta 

Cullberg Weston. En kritisk röst mot Marinoff.    

Och vissa andra artiklar.  

          I Valet av forskningslitteraturen har jag tagit hänsyn till hur författarna ställer sig till 

frågan om disciplinens försök att hävda sig och hur de kritiserar den. Gaudiano är psykolog 

och menar att Marinoff inte har förstått psykiatrin rätt och därigenom tror att det bara är 

filosofisk rådgivning som ägnar sig åt nuet och framtiden. Cohen och Zinaich menar att 

filosofisk rådgivning och psykiatrin kan komplettera istället för att motverka varandra. 

Taggart menar att det mesta som skrivits om filosofisk rådgivning har fokuserat på fel saker, 

medan Welsh vill att filosofiska praktiker inte tar betalt för sina tjänster eftersom Sokrates inte 

tog betalt för sina dialoger. I denna uppsats nämner jag kritikerna under olika omständigheter, 

å ena sidan är det de kritiker som kritiserar filosofin och psykiatrin för att de inte ha brytt sig 

om själen. Bremer, Marinoff och filosofiska praktiker tillhör denna kategori kritiker. Å andra 

sidan är det kritiker som riktar kritik mot filosofisk rådgivning eller filosofiska rådgivare; 
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Cullberg, Walsh och teoretiska filosofer hör till denna kategori av kritiker. Dessa är inte emot 

själva tanken om filosofisk rådgivning utan kritiserar det sätt på vilket den formuleras eller 

inkräktar sig på andras områden.    

Metod   

Jag kommer att i första hand använda mig av en jämförande studie av de olika uppfattningar 

som finns inom filosofisk rådgivning. Filosofisk rådgivning är en ny rörelse och det sägs och 

skrivs mycket om den. Det är därför svårt att välja relevant information för att kunna 

tillmötesgå uppsatsens syfte som till stor del handlar om en gränsdragning mellan filosofisk 

rådgivning och andra discipliner. För att kunna välja rätt information och fakta och skilja dem 

från det som inte gynnar uppsatsen har jag använt mig av en metod som liknar Thomas F. 

Gieryns demarkationsmetod. Denna metod kan förstås bäst med hjälp av detta citat:    

However, selection of one or another description depends on which characteristics best achiev the 

demarcation in a way that justifies s ientistsʼ claim to authority or resources. Thus, ”science” is no singel 

thing: its boundaries are drawn and redrawn in flexible, historically changing and sometimes ambiguous 

ways.
15

     

I min undersökning kommer jag att försöka hitta samandet mellan filosofi och rådgivning och 

se den symbios som sker mellan de för att bilda filosofisk rådgivning. Och sedan se hur denna 

används för att kunna ge människorna själslig hjälp. Denna undersökning kommer att bana 

vägen för förståelsen av den avgränsningsprocess som håller på att formuleras mellan 

filosofisk rådgivning å ena sidan och andra rådgivande discipliner å andra sidan. För att kunna 

förstå avgränsningsprocessen är det viktigt att återge både anhängarnas och kritikernas åsikter. 

Förutom inledningen och käll- samt litteraturförteckningsdelen kommer uppsatsen därför att 

omfatta tre andra huvuddelar: Filosofi, rådgivning och själen, där jag kommer att undersöka 

vart och ett av begreppen och samtidigt visa möjliga samband mellan dem. Denna del kommer 

att ha tre underdelar som behandlar metod, centrala tankar och skillnaden mellan filosofisk 

rådgivning och psykoterapi. Kritiska röster om filosofisk rådgivning, där jag kommer att 

redovisa för viss kritik som riktas mot filosofisk rådgivning och mot Lou Marinoff. 

Språkbruk, metafor och filosofisk visdom kommer att behandla den begreppslitteratur som 

håller på att ta form och bli som ett varumärke för filosofisk rådgivning samt den filosofiska 

metod som filosofisk rådgivning försöker använda sig av. Syftet med detta avsnitt är att se de 

tankemässiga och språkliga paralleller som finns i historien till filosofisk rådgivning. Och 

slutligen kommer avslutningen där jag kommer att sammanfatta presentationen av filosofisk 

rådgivning som ny disciplin och det resultat som jag kommit fram till.  

   

                                                 

15
 Thomas F. Gyeiryn, ” Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and 

Interests in Professional Ideologies of Scientists”, i American Sociological Review, Vol. 48, No. 6. (Dec, 1983), 

pp. 781. 
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Filosofi, rådgivning och själen   

Filosofin tog vid där myterna inte kunde gå längre för närmare 2500 år sedan i Grekland 

(bortsett från österländsk filosofi och vishetsläror som är av äldre tider). Att undra och 

spekulera var filosofins grund. Under antiken delades filosofin i en praktisk och en teoretisk 

del. Filosofi och vetenskap var från början sammanlänkade med varandra tills vetenskapen 

separerade sig från filosofin under 1600- och 1700-talet. Oftast identifieras filosofin av 

misstag med vissa kanoniserade filosofers namn som Sokrates, Platon, Aristoteles och 

Nietzsche16. Filosofin är mycket mer än så. Till och med vetenskapen var en produkt av 

filosofin och naturfilosoferna var de första vetenskapsmännen. Därmed var naturfilosofin en 

produkt av människans undran över naturen. Om den förändring som filosofin gått igenom 

skriver Lars Fr. H. Svendsen:   

I Jobs bok frågar Job: ”Men visheten, var finns den?” Svaret på den frågan är i dag i alla fall inte i 

fackfilosofin. Detta trots att disciplinens namn bokstavligen betyder kärlek till vis heten. De dominerande 

frågorna i dagens fackfilosofi är kunskapsteoretiska, det vill säga frågor om vad jag kan veta och hur jag 

kan veta det. Det är alltså kunskapen som står i medelpunkten, inte visheten. Vishet handlar inte minst om 

existentiella frågor om vad ett gott liv är och hur ett sådant liv kan förverkligas. De klassiska filosoferna 

upprätthöll detta vishetsperspektiv. Det är till exempel framträdande hos Kant, som skiljer mellan filosofi 

enligt dess skolbegrepp och filosofi enligt dess världsbegrepp, vilket motsvarar en åtskillnad mellan 

filosofi som duktighetslära och vishetslära. Kant bemödade sig inte om en akademisk filosofi för 

filosofins egen skull, och han menar att endast vishetsläran kan förläna filosofin ett inre värde.
17

   

De problem vi stöter på och hur de upplevs är personliga och relativa. Denna upplevelse beror 

på hur förberedda vi är. Motivet för att söka vägledning är inte ett och samma för alla men att 

söka hjälp för vilken kris som helst är relevant. Frågan är därför varför söka stöd i filosofin?  

Svendsen skriver att ”vi har ett intellektuellt begär efter- och kanske rent av ett behov av – en 

omfattande förståelse av tillvaron. Varför uppträder detta behov hos oss? För att vi stöter på 

problem i våra försök att leva våra liv på bästa möjliga vis.” Om filosofer ska kunna 

konkretisera och tillämpa filosofins vishet i människans vardag behövs det vissa redskap som 

filosofisk rådgivning säger sig ha tillgång till. Det är med hjälp av dem som filosofisk 

rådgivning vill komma närmare människan. Marinoff menar att detta sker genom reflektion i 

en rationell filosofisk dialog mellan klienten och den filosofiska praktikern. Hans uppfattning 

av själen är djupt rotad i två av Rene Descaretesʼ grundtankar som kopplar själen till ett 

rationellt tänkande:    

René Descartes såg till att dra en tydlig gräns mellan medvetande och materia, mellan den själsliga och 

den kroppsliga verkligheten. Descartes insåg att det helt enkelt inte går att reducera det ena till det andra. 

Utan denna åtskillnad mellan kroppsligt och själsligt skulle det inte gå att bedriva någon meningsfull 

filosofisk rådgivning. Det är medvetandet, inte själva hjärnvävnaden, som hyser dina tankar, tvivel, 

villfarelser, dåligt underbyggda tolkningar och inkonsekvenser – men medvetandet kan inte angripas av 

sjukdom. En sjukdom är en kroppslig, eller organisk, störning och om du misstänker att du lider av något 

                                                 

16
 Lars. Fr. H. Svendsen, Vad är filosofi? (2003), sv. övers. (Stockholm, 2005), s. 31.    

17
 ibid, s. 145.    
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som har sitt ursprung i hjärnan ska du därför uppsöka en läkare. Tankar och föreställningar, däremot, är 

först och främst mentala tillstånd (även om de ytterst vilar på kroppsliga processer). Den filosofiska 

rådgivningen tar därför fasta på Descartes distinktion när han ser det som sin uppgift att odla själen i 

stället för att bota kroppen.
18

   

Och:   

Descartes vägrade att godta någon som helst information som han fått i andra hand, via sina lärare eller 

sina sinnen. Allting måste synas i förnuftets skoningslösa ljus, och enbart det som överlevde denna 

kritiska granskning gick att slutgiltigt lita på. Till sist hade Descartes nått den  yttersta punkt där inte ens 

han längre kunde tvivlas: ”Jag tänker, alltså existerar jag”, lyder hans berömda formulering. Därmed 

hade ansvaret för att ta reda på vad som var sant och rätt återförs till den enskilde. Descartes ord utgör en 

grundbult för den filosofiska rådgivningen genom att de betonar tänkandet (inte sinnena eller känslolivet) 

som den främsta vägen till insikt.
19  

Marinoff vill säga att enligt filosofisk rådgivning är själen av en tankemässig beskaffenhet.  

Rådgivning förstås allmänt som en process där en auktoritär person inom någon expertis 

vägleder individer och grupper av individer. Den psykologiska och medicinska rådgivningen 

kan exempelvis nämnas där psykologen och läkaren är experter inom var sitt ämnesområde. 

Det råd som de ger bör följas noggrant. Frågan är om filosofens rådgivning liknar 

psykologens och läkarens? Medicinen, psykologin, psykiatrin och psykoterapin har utvecklad 

väldefinierade rådgivningsmetoder, och läkare och psykologer går på undervisning i sina 

respektive rådgivnings- och diagnostiseringsmetoder. Filosofiska rådgivare har däremot inte 

en enhetlig filosofisk rådgivningsmetod och det finns inte heller kvalificerade 

rådgivningsutbildningar för dem.   

         Förut kunde individen vända sig till familjen och religionen för att få vägledning, men 

individualismen har trängt undan dessa möjligheter. Detta har skapat utarmade och ensamma 

individer som när som helst kan gå under om kriser och katastrofer drabbar dem. Det är här 

filosofisk rådgivning kommer in i bilden. Om denna förlust och nyttan av filosofisk 

rådgivning skriver Marinoff att:    

Idag kan de allra flesta styra över sina liv utan att behöva ta hänsyn till sådana yttre auktoriteter. Den 

uttalade individualism som råder har många fördelar, men den har också medfört en uppluckring av 

traditionella normer och värderingar. Utan en regelbok att hålla sig till vet folk inte hur de ska uppträda 

mot varandra. Här kommer den filosofiska rådgivningen in i bilden – filosofins centrala idéer skulle 

kunna hjälpa till att fylla detta tomrum oh fungera som en yttre auktoritet. Om båda parter omfattar 

samma filosofiska grundsyn är förutsättningarna goda för ett harmoniskt förhållande.
20

   

Död, kriser, olyckor och separation leder till funderingar över vad meningen med livet är och 

vem man är? Vad man vill veta och vad skillnaden mellan gott och ont är? Och vilket 

moraliskt ansvar man har gentemot andra? Filosofins uppgift är att tänka igenom dessa 

                                                 

18
 Marinoff, s.90.    

19
 ibid, s.90-91. 

20
 ibid, s. 143.   
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grundläggande frågor.21 Det finns olika uppfattningar om varifrån filosofin ska börja och ta 

sin utgångspunkt; om den ska börja med enkla frågor och försöka komma fram till komplexa 

formuleringar eller om den ska börja med svårare frågor och försöka komma fram till mer 

lättförståeliga resultat.    

          Berndt Bremer (1940-2014), som var psykolog, kritiserar psykologin för dess ointresse 

för själen och menar att den borde ta en diskussion om den:    

Det har sagts om psykologin att den först förlorade sin själ (soul) och sedan sitt förstånd (mind ) under den 

behavioristiska eran. Den moderna kognitiva psykologin har återerövrat en hel del av förståndet, men 

några försök att även återerövra själen står knappast på dagordningen. Det beror på att nutida psykologin 

inte har något behov av själsbegreppet och inte heller använder det. Så vad kan en psykolog ha att säga 

om själen? Två saker, kanske. För det första borde psykologin kunna ge ett svar på frågan om varför vi 

tror att vi har en själ, och kanske också varför vi ger själen just de egenskaper som vi ger den. För det 

andra borde psykologin rimligtvis också ha något att säga om de aspekter på människan som lett henne 

till uppfattningen att hon har en själ.
22

   

Bremer medger att psykologin inte kan eller vill ta hand om människans själsliga bekymmer 

på grund av de förändringar som den har genomgått. Behaviorismen är en av de 

förändringarna. Psykologin behandlar människan ur ett mekaniskt perspektiv eftersom den 

undersöker orsak och samband för de sjukdomar som drabbar psyket, detta betyder att den 

endast ägnar sig åt psyket23 och bryr sig inte om själen. Den gräver sig in i klienternas 

förflutna. Tills psykologin etablerades som en fri disciplin tillhörde den och filosofin 

disciplinen filosofi. Fast det har gått så lång tid sedan psykologin kom verkar det som att 

människan befinner sig i samma sårbara situation som då filosofin lämnade över uppgiften till 

psykologin. Filosofiska rådgivare anser sig ha den kunskap och färdighet som krävs för att 

bemöta det behov som psykologi och läkemedelsbehandling inte vill eller kan komma åt. Sida 

vid sida med psykologin får fackfilosofin också en del kritik eftersom den inte visat något 

intresse för visheten och själen. Marinoff skriver att det finns ”ett alternativ för alla som 

känner sig skeptiska till psykologins och psykiatrins anspråk: filosofisk rådgivning.”24 Men 

för att filosofisk rådgivning ska kunna utövas behövs det vissa metoder. Filosofiska rådgivare 

använder sig av olika metoder och jag kommer att ta upp tre olika exempelmetoder.     

Exempel på olika metoder    

Det finns olika uppfattningar om hur och vilka steg en filosofisk praktiker ska ta i sin 

yrkesutövning. Den metod som Marinoff använder sig av i sin praktik är den som han kallar 

                                                 

  
21

 Svendsen, s. 29-30.    

22
 Berndt Brehmer, ”Psykologin och själen”, i Om själen, ed. Alvar Ellegård (Stockholm, 1994), s. 187.    

23
 Här görs en skillnad mellan psyket och själen. Psyket är ett objekt som är föremål för psykologin och 

psykiatrin. Detta objekt är en av dessa discipliners skapelser och skiljer sig från själen som filosofisk rådgivning 

ämnar ta hand om. Detta objektpsyke kan diagnostiseras som sjuk men ”själen kan inte bli sjuk” enligt Marinoff.    

24
 Marinoff, s.16.     
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för ”femstegsprocessen”25 eller PEACE i ”Platon, inte Prozac”. Han skriver att ”en del 

filosofiska rådgivare, däribland Gerd Achenbach, hävdar med all rätt att det inte finns en 

generell metod att bedriva filosofi som är tillämpbar i alla typer av fall”26. Med detta försöker 

han säga att filosofisk rådgivning inte är en disciplin som kan ha en enhetlig metod som 

medicinen har. Hans femstegsprocess består av fem olika moment och de är ”problem, 

känslor, analys, reflektion och återställd inre jämvikt”27. För att få klarhet i vad han menar 

återger jag hans egen beskrivning:    

De första två stegen ringer in själva problematiken, och de flesta människor passerar helt naturligt genom 

dessa inledande stadier. I allmänhet behöver de inte få problemen utpekade för sig, även om man ibland 

kan ha nytta av att klargöra vissa omständigheter närmare. De känslomässiga reaktionerna är uppenbara 

och påtagliga – ingen behöver upplysas om hur man känner sig, även om det också på denna punkt kan 

finnas anledning till eftertanke. I de båda nästföljande stegen benas problemen upp och utforskas ur olika 

synvinklar. Många människor kan göra det här på egen hand, men ofta har man god nytta av en 

följeslagare eller vägvisare när man rör sig genom tidigare okänd terräng. Redan i det tredje steget går 

man bortom den gängse psykologins och psykiatrins domäner, och i och med det fjärde steget befinner 

man sig definitivt i filosofins rike. I det femte och avslutande stadiet införlivar du de erfarenheter som de 

fyra första stegen givit i ditt dagliga liv. För att du ska ha någon verklig nytta av de inte llektuella 

insikterna måste du ju kunna tillämpa dem i praktiken.
28

     

Här markerar Marinoff att filosofins rådgivning har fler omfattande praktiska steg än de som 

psykologin och psykiatrin använder. Denna femstegsprocess har kritiserats från andra håll 

eftersom Marinoff har, enligt Brandon A. Gaudiano, bortsett från att nämna att stegen i denna 

femstegsprocess är generella terapeutiska tekniker och försöker presentera dem som nya och 

unika för filosofisk rådgivning.29    

          Tulsa Jansson använder sig också av en metod som består av fem olika moment:   

Vad gäller enskilda samtal råder delade meningar om huruvida filosofisk praxis är en metod eller ej. Även 

om jag förstår tveksamheten att beskriva det som en metod, tillämpar jag ungefär följande struktu r när jag 

har en dialog med en gäst:   

1. Fråga: Gästen presenterar en fråga: ”Vad innebär det att vara nöjd?”   

                                                 

25
 Marinoff, s. 58. Han har en annan metod som kallas för MEAN i sin andra bok ”Therapy for the sane”.   

26
 ibid, s. 58. Detta påstående kritiseras av Shlomit C. Schuster: ” Achenbach produced two books, Philosopische 

Praxis, and Das Prinzip Heilung, with elementary outlines that became stepping stones in the practice of many 

beginning philosophical counselors. Yet, in Plato, not Prozac, Marinoff claims that no two philosophical 

counselors’ work is methodologically alike: "philosophical counseling has at least  as many permutations as there 

are practitioners", s. 3.    

27
 ibid, s. 59.     

28
 Ibid, s. 59. 

29
 Brandon A. Gaudiano, ”Examin ing Philosophical Counseling… Old Wine in New Bottles? Review of the 

book Plato, Not Prozac! Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems by L. Marinoff”, i The Scientific 

Review OF Medical Health Practice, Vol. 1. No. 1. 2002, s. 83. ”Marinoff neglects to mention that these are 

common therapeutic techniques and presents them as novel and unique to PC.”  
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2. Orientering: År det ett personligt eller generellt dilemma gästen vill undersöka?   

3. Kontext: I vilken kontext frågar gästen detta? Vad har aktualiserat frågan?   

4. Dialog: Kritisk, kreativ dialog: vidga perspektiv, skifta perspektiv, konfrontera. Hur passar 

resonemanget in i gästens övriga värderingar? Är det konsekvent? Hur resonerar gästen? Är det 

logiskt? Ber gästen att exemplifiera genom att beskriva enskilda erfarenheter. Ber gästen att 

konceptualisera genom att formulera generella, allmängiltiga hypoteser utifrån enskilda exempel. Här 

utforskar vi också de frågor som jag presenterade i förordet: vad vill gästen? Hur vet gästen att 

hon/han vill det? Varför vill gästen det? Och hur rättfärdigar gästen att hon/han vill det? Jag använder 

mig här också av de verktyg som beskrivs i ”Filosofins verktyg”, se sidan 63.    

5. Avslut: Gästen sammanfattar vad hon eller han tycker att vi kommit till under samtalet.
30

     

Anette Prins-Bakkerʼs tillämpning av sin äktenskapsrådgivning i sex kronologiska moment är 

ytterligare en metod, dess huvudrubriker är:   

Stage 1: ”Tell Me…”   

Stage 2: ”Who Are You?   

Stage 3: ”What About Your Life?”   

Stage 4: ”In Which Phase of Your Life Are You Now?”   

Stage 5: Questioning your Relationship   

Stage 6: ”Should the Marriage be Continued?”
31  

Dessa metoder är i alla fall inte enhetliga. Men enligt Shlomit C. Schuster har Achenbach lagt 

grundstenarna för en enhetlig metod: ” Achenbach produced two books, Philosopische Praxis, 

and Das Prinzip Heilung, with elementary outlines that became stepping stones in the practice 

of many beginning philosophical counselors”32.   

          Metoder är till för att överföra vissa tankar till verkligheten. Det finns vissa centrala 

tankar i filosofisk rådgivning som filosofiska rådgivare försöker föra in i vardagslivet med 

hjälp av sina metoder och härnäst kommer jag att redovisa några av dem. Om filosofisk 

                                                 

30
 Tulsa Jansson, Du har svaren! Filosofi till vardags, (Stockholm, 2012), s. 33-34.    

På s. (63-71) tar hon upp vad hon kallar för Filosofins verktyg och som är: Språk – ord och begrepp, språk – 

identitet och struktur, argument, logik, hypoteser, att lyssna – att vara i dialog, frågor som verktyg för kreativitet 

och att förmedla filosofiska attityder. Hon menar att dessa filosofiska verktyg kan användas av en filosofisk 

praktiker i samtal med grupper och enskilda.     

31
 Anette Prins-Bakker, ”Philosophy in Marriage Counseling”, in Essays on Philosophical Counseling , ed. Ran 

Lahav och Maria Da Venza Tillmanns, (Lanham, 1995), s. 137-148:   

32
 Schuster, s. 3. 
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rådgivning är en symbios mellan filosofi och rådgivning för att kunna överföras till praktisk 

användning med hjälp av dessa och andra metoder, och för att kunna förstärka själen är det av 

vikt att veta vad denna disciplins centrala tankar är.  

Vissa centrala tankar kring filosofisk rådgivning   

Centralt för Marinoffs filosofiska rådgivning är att människan kan ta nytta av historiens 

filosofiska bidrag inom visheten och söka rådgivning hos filosofiska praktiker. Han menar att 

det går att bilda en egen livsfilosofi genom att ägna sig åt filosofin:   

Vi befinner oss emellertid i den lyckliga situationen att vi kan vända oss till historiens stora tänkare och 

lyssna till vad de har att säga. Vi kan finna vägledning hos dem, men jag vill samtidigt framhålla att 

filosofi också är djupt personligt och att du är din egen ”husfilosof”. Ta till dig vad du behöver från annat 

håll, men för att sedan nå fram till en fungerande livsfilosofi måste du reflektera över dessa 

grundläggande frågor på egen hand. Du har kapaciteten, förutsatt att du får det rätta stödet.
33  

                                

Tulsa Jansson skriver att det var Marinoffs bok, ”Platon inte Prozac” (1999), som fick henne 

att bestämma sig för att hjälpa till med att få in filosofin som ett verktyg i det svenska 

samhället och få svenskarna att filosofera mer34. Hon menar att filosofiska praktiker inte ger 

någon tröst35, utan förbereder klienten för framtida krissituationer. De ger sig inte ut för att 

vara några auktoriteter utan likställer sig med klienten.36    

Centralt för filosofisk praxis är antagandet att man inte behöver vara i psykisk obalans för att söka samtal 

som ger själslig stimulans eller hjälp att reda ut sina begrepp och tankar. En annan grundläggande ide är 

att vi som filosofiska praktiker inte har en speciell tolkningsmodell eller menar att vi är några auktoriteter 

med anspråk på sanningen. Vi skiljer oss på det sättet från både religiösa själavårdare och 

psykoterapeuter. Kanske som enda yrkesgrupp i samhället menar vi i stället att allt kan, och bör, 

ifrågasättas.
37

   

Medan Jansson skriver att filosofiska praktiker inte är några auktoriteter menar Marinoff att 

människor behöver filosofins auktoritet, normer och värderingar för att rätta sig efter. Både 

Jansson och Marinoffs tankar om den filosofiska rådgivarens ställning innebär samma sak. 

Den filosofiska praktikern ska inte bete sig auktoritärt men samtidigt har filosofisk 

rådgivning, med hjälp av filosofins vishet, en auktoritär glans. Denna glans är 

respektingivande trots att den inte likställs med religiösa och sociala normer.    

          Företrädare för filosofisk rådgivning försöker med hjälp av de centrala tankar som finns 

inom disciplinen sätta upp gränser mot andra närliggande discipliner. Psykiatrin är en sådan. 

                                                 

33
 Marinoff, s. 18. 

34
 Jansson, s. 11.      

35
 ibid, s. 10. 

36
 Även om filosofen är en auktoritet ska denna bete sig som en likvärdig samtallspartner.  

37
 Jansson, s. 14-15. 
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Denna avgränsning betyder inte alltid att avskärma sig helt från de andra utan den kan handla 

om ett samarbete och en komplettering av varandra. Hur försöker filosofisk rådgivning dra 

sina gränser gentemot psykoterapi framgår av avsnittet om relationen till psykoterapi.    

Relationen till psykoterapi   

Psykoterapi är den disciplin som står närmast filosofisk rådgivning. Diskussionerna om 

relationen mellan dessa två rådgivningspraktiker är många. Många filosofer tror, enligt Elliot 

D. Cohen och Samuel Zinaich Jr., att dessa två discipliner är åtskilda och oberoende av 

varandra. Många psykologer och mentala hälsopraktiker tycker från sin sida att filosofer 

borde hålla sig till sina lärartjänster och undervisa istället för att bi rådgivare. De tycker att 

filosofin är spekulativ och går inte att använda för att ge praktiska råd och lösa andras 

känslomässiga och kognitiva problem.38    

          Denna diskussion har lett till en dragkamp mellan psykologer och filosofer. Filosofer 

tycker att filosofisk rådgivning å ena sidan och psykologi och psykiatri å andra sidan ska vara 

självständiga discipliner från varandra, eftersom psykologins och psykiatrins empiriska sida 

har utvecklats så att denna åtskillnad går att åstadkomma. Men en minoritet av filosoferna 

försöker koppla ihop filosofi, rådgivning och psykoterapi ändå. Cohen och Jon Mills, enligt  

Cohens och Zinaichs introduktion till boken ”Philosophy, Counselin, and Psychoterapy” 

(2013), tror på ett samarbete mellan filosofisk rådgivning och psykoterapi, för att kunna 

hjälpa till i utvecklingen av filosofisk rådgivning.39    

          Marinoffs försök att presentera filosofisk rådgivning som ett alternativ till psykiatrin har 

väckt irritation och kritik hos somliga. I avsnittet ”Kritiska röster om filosofisk rådgivning” 

kommer jag att ta upp både psykologer och filosofer som antingen kritiserar filosofisk 

rådgivning eller försvarar den genom att besvara den kritik som riktas mot filosofisk 

rådgivning. Psykologen Cullberg Weston kritiserar filosofisk rådgivning för att tränga sig in 

på psykologins ämnesområde medan Taggert kritiserar de som skrivit om filosofisk 

rådgivning för att ha riktat in sig på fel saker.  

 

Kritiska röster om filosofisk rådgivning   

Marta Cullberg Weston kritiserar Marinoffs femstegsprocess och hans kritik av psykiatrin:    

Marinoff konstaterar att filosofisk vägledning inte är ett universalmedel, men samtidigt anser han att 

filosofisk rådgivning skulle vara det mest lämpliga vid livskriser. Menar han verkligen att man kan ersätta 

en stor del av psykologiska krissamtal med filosofisk rådgivning? Han menar också att filosofins mest 

                                                 

38
 Elliot D. Cohen och Samuel Zinaich Jr, ”Introduction”, i Philosophy, Counseling, and Psychoterapy, 

(Newcastle, 2013).  

39
 ibid, s. 2.  
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grundläggande fråga är ”Vem är jag?” Om dessa frågor skulle hamna inom den filosofiska rådgivningens 

intresseområde verkar det upplagt för en intressekonflikt. […]. ”Med sin polemiska inställning menar 

Marinoff att psykoterapi ”aldrig når längre än till analysstadiet, om man ens når så långt”.
40   

Det har diskuterats flitigt om relationen mellan filosofisk rådgivning och psykoterapi och 

Westons kritik menar att Marinoffs filosofiska rådgivning inkräktar sig på psykiatrins 

ämnesområde. Samtidigt menar hon att Marinoff är polemisk i sin kritik av psykiatrin. Att 

vara polemisk i detta fall betyder att han inte är saklig. På grund av detta uttrycker hon sin oro 

för hotet mot psykiatrin:   

 Läsningen av Platon inte Prozac fyller mig dock också med farhågor. Lou Marinoff ger uttryck för en i 

många stycken negativ och fördomsfull inställning till psykoterapi. Det är ju  tyvärr inte ovanligt att varje 

ny ”skola” försöker smutskasta den variant man anser sig ersätta/komplettera, men det är ändå sorgligt att 

en filosofisk rådgivare inte står över denna form av polemik. Således konstaterar Marinoff med  

hänvisning till psykoterapi att klienterna behöver ”dialog inte diagnos”. Jag har svårt att tänka mig en 

terapi som inte är just en fördjupad dialog.
41  

Här tar Weston upp också frågan om en gränsdragning mellan filosofisk rådgivning och 

psykiatri när hon skriver att det inte är ovanligt att varje ny skola försöker smutskasta den 

variant man anser sig ersätta eller komplettera. Hennes kritik mot Marinoffs sätt att uttrycka 

sig negativt om psykiatrin syftar kanske i det här fallet på hans påstående att: ”Psykiatrer och 

psykologer är experter på att förtingliga syndrom och störningar: De fantiserar ihop en 

lämplig sjukdomsbild och hittar sedan symptom hos folk som de menar passar in”42. Marinoff 

och hans filosofiska rådgivning har kritiserats från andra håll också. Brandon A. Gaudianos 

kritiserar Marinoff och hans filosofiska rådgivning bland annat för kritiken mot psykologin 

och psykiatrin. Han menar att Marinoff drar både psykoterapin och psykoanalysen över en 

och samma kam, och menar att det inte bara är filosofisk rådgivning som inte rotar i klientens 

förflutna:   

Marinoff does not distinguish betwen various forms of psychotherapi and associates ”counseling” with 

classic Freudian psychoanalysis, while virtually ignoring newer cognitiv -behavioral approaches. For 

example, he views psychoterapy as focusing on the past and ”diggin up its [lifeʼs] roots”
43

. In contrast, 

Marinoff proposes that PC emphasizes working in the present and is time limited. This distinction may be 

valid if all psychotherapists practiced psychoanalysis, but Marinoffs comments do not pertain numeros 

other approachs. Many therapies, especially those that are cognitive-behavioral in nature, focuses on ways 

to manage current problems by applying coping skills in a time-limited fashion, regardless of the origins 

of the problems.
44
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Detta är en kritik mot Marinoffs påstående att:   

Den filosofiska rådgivningen fokuserar på situationen här och nu, och på tänkbara alternativ inför 

framtiden, snarare än på det som varit. Detta i kontrast till traditionell psykoterapi. En annan skillnad är 

att den filosofiska rådgivningen sträcker sig över en kortare tidsperiod.
45

   

Bremer tar också upp frågan om kognitiv psykologi när han argumenterar för att psykologin 

borde ta sig an själen46. Som jag tidigare påpekade kritiserar, Gaudiano, Marinoffs 

femstegsprocess. En tredje kritik som han riktar mot Marinoffs filosofiska rådgivning är att 

det kan uppstå problem vid bedömningen av klientens problem av otränade rådgivare, särskild 

när det gäller bedömningen om klienten ska omhändertas av filosofisk rådgivning eller 

hänvisas till en psykiater eller psykolog. Samtidigt menar Gaudiano att Marinoff inte 

tillhandahåller några säkerhetsåtgärder för att skydda klienten ifall rådgivaren skulle överträda 

gränsen för sin kompetens.47    

          Enligt Shlomit C. Schuster är Marinoff inte så omtyckt bland filosofiska rådgivare 

världen över. Han anses vara en fara för disciplinen menar hon. En av hennes kritik mot 

Marinoff är att han kallar filosofisk rådgivning för en sorts terapi. Hon skriver i artikeln 

”Marinoff’s Therapy: A Critique of His Books on Philosophical Practice” att:    

Lou Marinoff, author of the bestseller Plato, Not Prozac, and a professor of philosophy at the City  
College of New York is not only a controversial figure at his university, but also among his philosophical 

counseling colleagues; some of the latter even consider him dangerous. This is because he has attempted 

to present himself as the international leader and legislator of this new type of counseling.
48

 […] Marinoff 

– and presumably his APPA organization as well – makes inappropriate use of the term “therapy” as 

applied to philosophical counseling.
49

   

Schuster själv är filosofisk rådgivare, och i samma artikel påpekar hon att Marinoff och  

Achenbach inte är av samma uppfattning när det gäller att se filosofisk rådgivning som terapi: 

” Gerd Achenbach and most of the European practitioners began practicing philosophy as an 

alternative to psychotherapy and psychoanalysis, but this is not a kind of therapy”50. Kritiken 

är många som riktas till Marinoff och hans filosofiska rådgivning. Men det finns mot kritik till 

kritiken också.    

                                                 

45
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          Av det allt som har skrivits om filosofisk rådgivning försöker Andrew Taggart summera 

kritiken och svara dem med att säga att uppgiften för filosofisk rådgivning är att ordna livet:   

For the past fifteen years, public debates surrounding philosophical counselling have seemed to me 

wrongheaded from the start. First of all, they’ve sought to bind philosophical counselling to  a single 

essence for fear that otherwise it will blow away. My elliptical but not inaccurate reply to the question 

“What is philosophical counselling?” is that it’s the art of putting lives in order. The second mistake has 

been to liken philosophical counselling too quickly or too facilely to a therapeutic model. On this 

assumption, media headlines and newspaper accounts have tended to cast philosophical practice in 

psychotherapeutic and medical terms.
51

   

I frågan om filosofisk rådgivning är tillämpningen av evig visdom, moral och politiska teorier 

eller tidlösa idéer svarar han att filosofisk rådgivning försöker återställa ordningen i 

individens liv. Filosofisk praktik, menar han, försöker reflektera över individens sätt att leva. 

Den försöker lista ut varför en individs sätt att leva inte fungerar på ett sätt som han eller hon 

kan ha ordning på sitt liv.52   

          Eftersom det inte går att redovisa för allt som har skrivits för och emot filosofisk 

rådgivning är det relevant att blicka tillbaka på syftet med uppsatsen och försöka dra en 

slutsats från den genomgång jag har gjort. Både kritiken och motkritiken är egentligen olika 

försök till gränsdragning mellan filosofisk rådgivning och andra discipliner. Kritikerna vill å 

ena sidan att filosofisk rådgivning drar upp sina gränser så att den inte inkräktar sig på deras 

områden och å det andra försöker de förhindra den filosofiska rådgivningens framfart. Weston 

och Gaudiano kritiserar filosofisk rådgivning, men Taggert försvarar den genom att säga att 

den har till uppgift att ordna livet och Shuster från sin sida, trots att hon själv är filosofisk 

praktiker, kritiserar den filosofiska rådgivning som Marinoff står för.   

   

Språkbruk, metafor och filosofisk visdom   

Hittills har jag försökt belysa filosofisk rådgivning från olika vinklar; först och främst genom 

att analysera begreppet och dess beståndsdelar, sedan genom att presentera vissa centrala 

tankar och element inom disciplinen. Jag har försökt att genom filosofiska praktikers 

presentation av vad de menar med filosofisk rådgivning och genom olika kritikers syn 

redovisa för dess konturer. Avsikten med detta avsnitt är att komma inpå den sokratiska 

metoden och den filosofiska rådgivningens vokabulär närmare. Och sedan försöka summera 

det språkbruk som är karakteristiskt för disciplinen. Målet är att få en bättre klarhet för 

disciplinen och för dess målmedvetenhet. Det är därför på sin plats att fråga sig om den 

moderna filosofiska rådgivningen och den sokratiska metoden en och samma sak?  

                                                 

51
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          Lahav skriver att det inte finns någon anledning att kräva att ha en enhetlig form av 

filosofisk rådgivning:    

[…] there is no reason to expect a unified characterization of philosophical counseling. It is the nature of 

virtually all fields of human activity to diversify as they expand and develop, without being faithful to any 

pre-determined definition. They grow in several parallel directions, undergo various transformations, and 

thus come to exhibit a multlipicity of faces.
53

   

Är den filosofiska rådgivning som började i början av 1980-talet en ny version av en gammal 

filosofisk rådgivningstradition? Kan man säga att denna nya rörelse är en pånyttfödelse av den 

gamla traditionen? Som historiska föregångare till den moderna filosofiska rådgivningen 

nämns Pythagoras, cynikerna, epikuréerna och stoikerna, religionsfilosofin, 

renässansfilosofin, romantiken, existentialismen, liberalismen och kommunismen.   

          Pythagoras var född år 530 före Kristus. ”Hans anhängare bildade ett slags 

munkorden”54, enligt Lahav och Tillmanns kombinerade de filosofiska teorier och mystiska 

idéer för att forma ett bättre sätt att leva på. Genom att använda sig av teorier om universum, 

själen, och matematik utövade de ett liv av återhållsamhet från vissa livsmedel för att rensa 

själen.55 Pythagoréerna var som en sekt med en egen religion. Till denna munkordenliknande 

atmosfär hade både kvinnor och män tillträde. Cynikerna fanns under år 400-300 före Kristus 

och utvecklade en filosofi för självbehärskning, oberoende och återhållsamhet från njutningar 

och materiella frestelser.56 ”Kynismen var inte en filosofisk skola, utan en bohemisk livsstil 

baserad på förakt för materiellt välstånd och konventionell anständighet.”57 Epikuréerna var 

anhängare till Epikuros, (341-271) f. kr., och hans filosofi. Han hade köpt ett hus med en stor 

trädgård, därför kallades hans skola för ”Trädgården”. Enligt Anthony Kenny är målet för 

hans filosofi, ”att möjliggöra lyckan genom att avlägsna den fruktan för döden som är dess 

största hinder. Eftersom människor fruktar döden kämpar de för rikedom och makt i hopp om 

att kunna uppskjuta den och kastar sig in i frenetisk aktivitet för att försöka glömma dess 

oundviklighet.”58 Stoikernas namn kommer från stoa, som var en målad pelargång. Där 

brukade de föra filosofisk dialog. Zenon, (490-430) f. kr., var stoicismens grundare. Han 

delade filosofin i tre delar: logik, etik och fysik. Logiken var filosofins skelett, etiken dess 

kött och fysiken dess själ enligt hans efterföljare. Bland anhängarna kan Seneca och Marcus 

Aurelius räknas. De trodde på ödesdeterminismen men tyckte att ”viljan måste inriktas på att 

leva i enlighet med den mänskliga naturen genom att lyda förnuftet.”59 ”The proper behavior 
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for a person is to be in harmony with the cosmos and with its natural course of event, exercise 

self-control, and accept every mishap peacefully, indifferently, or in short, ”stoically”.”60   

          Enligt Lahav och Tillmanns var dessa skolor inte nöjda med abstrakta teorier utan ville 

tillämpa de i praktiken och flera senare filosofiska rörelser hade tillämpbara metoder, till och 

med Marx filosofi som resulterade i kommunismen var en av dem. Det som var gemensamt 

för dessa traditionella filosofier eller skolor var att trodde på att individer kunde leva bättre 

om de följde vissa praktiska metoder. Karakteristiskt för dem var att de förordade eller 

rekommenderade specifika sätt att leva.61 Lahav och Tillmanns menar att:   

They present themselves as knowing the truth about how life should be lived an d impose it on individuals, 

leaving them little room for finding their own personal answers to lifeʼs questions. It is here that 

contemporary philosophical counseling differs from most of these traditional precursors. In its modern 

form, philosophical counseling does not provide philosophical theories, but rather philosophical thinking 

tools. It does not offer ready-made truths about how life should be lived, but allows philosophical 

understanding to grow from the individual. From this perspective, philosophizing is not the construction 

of general and abstract theories, but a unique expression of the individual̓ s concrete way of being in the 

world. Correspondingly, the philosophical counselor is a skilled partner in a dialogue through which 

counselors develop their individual worldview.
62

   

Från denna presentation av det föregående drar jag två slutsatser; den ena är att filosofisk 

rådgivning liknar dem bara i ett enda avseende och det är att försöka tillämpa filosofin i 

praktiken. Den andra slutsatsen är att några av dem hade benämningar som var ett uttryck för 

en atmosfär som var kännetecknande för den enskilda filosofiska skolan eller rörelsen. Där 

användes uttryck eller metaforer som trädgården eller stoa. Symposium är ett filosofiskt 

sammanträde som kan liknas med en tebjudning. Gästabudet är som en middag. I den 

moderna filosofiska rådgivningen finns vissa uttryck som kan vara en efterapning av de 

traditionella uttrycken men med andra ord och uttryck.    

          I den filosofiska rådgivningens litteratur finns flera nya begrepp: gäst, filosofisk café, 

filosofisk praktiker, filosofisk middag och filosofiskt rike? Detta är också försök till att skapa 

en egen identitet och ett eget ”varumärke”. Det finns många exempel från historien som kan 

kopplas till eller förknippas med en viss trend, en filosofisk skola eller en sekt.? Går man 

tillbaka i tiden kan man hitta vissa termer eller begrepp eller benämning som är 

karaktäristiska för en filosofisk inriktning eller för en sekt. Detta syns exempelvis hos 

epikuréerna, stoikerna och Sokrates. Betydelsen av denna litteratur eller dessa nya begrepp 

ska inte ringaktas då de kan bli något av en yrkeskod eller vokabulär för filosofisk rådgivning 

i framtiden.    
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          Ordet gäst används egentligen som en motsvarighet till patient eller klient. Till exempel 

skriver Tulsa Jansson att ”filosofisk praktiker är ett nytt yrke där man genom frågor får den så 

kallade gästen att tänka i nya banor och visa på nya perspektiv på traditionella dilemman”63.   

          Här används det istället för klient. Metaforen filosofins rike används av Marinoff. Och 

filosofiska caféer är egentligen en del av den filosofiska praxisen. Morten Tolboll skriver att 

filosofiska caféer innehåller samma element som filosofisk rådgivning. Stoikerna och 

Sokrates såg på filosofin som en levnadens konst och filosofiska caféer bygger på ett sådant 

koncept samt på levnadsförändrande övningar som finns i andra visdomstraditioner såsom 

meditation. Filosofiska caféer är, för honom, en generell benämning för olika sociala 

gruppbildningar kring filosofins möjligheter. De kan bildas var som helst. I ett vanligt café, 

dit alla är välkomna, eller i hemmet, inom en organisation och i ett bibliotek. Filosofiskt café 

kan bildas över en middag där man kan äta och föra en filosofisk diskussion. Den filosofiske 

rådgivarens uppgift är att fungera som ledare för dialogen. Deltagarna behöver inte vara 

filosofiskt kunniga för att delta i diskussionerna. Caféerna är övningar där filosofisk 

självförståelse och värdeförtydligande utvecklas på gruppnivå.64 Enligt Jansson inleder 

samtalsledaren caféet med att redogöra för reglerna för deltagandet. När någon vill tala räcker 

han eller hon upp handen och man avbryter inte varandra. Temat för övningen väljas på plats 

eller annonseras före mötet. Syftet med dialogen är inte att komma fram till ett svar utan att 

”utnyttja den synergi som en gruppundersökning av livsnära begrepp kan ge upphov till”65. 

Det enda som krävs, enligt Marinoff, är att en filosof regelbundet leder diskussionerna, 

exempelvis en gång varannan vecka. Det är av värde att lyssna på andras synpunkter oavsett 

ämnet och att visa respekt. Då gruppdeltagarna ”uppträder hövligt, tränar de automatiskt 

också andra dygder, som tålamod, uppmärksamhet och tolerans”66. Deltagarna kan trots allt 

ha gemensamma drag skriver Marinoff:   

Jag vet av egen erfarenhet att människor av alla slag söker sig till dessa sammankomster men ett 

gemensamt drag tycks vara en misstro mot dagens ytliga masskultur och en insikt om att förmågan till 

självständigt tänkande är i utdöende – det är ju inte en vara som efterfrågas på marknaden.
67   

Här finns det klara och tydliga beskrivningar för vad orden och begreppen betyder. Däremot 

kan de tillsammans och tillsammans med nya benämningar som kanske kommer i framtiden 

bilda en auraliknande atmosfär. Café är ett ställe dit man går för att träffas över en kopp kaffe. 

Gäster har en dubbelbetydelse; för det första är de personer som hälsar på någon eller några 

andra och för det andra är de kunder som exempelvis besöker restauranger, hotell och 

badplatser. I filosofisk rådgivning betalar gästerna en avgift. I andra fall där man tar avgift av 
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gäster kan restaurang och hotell nämnas. Advokatklienter och patienter betalar också avgifter. 

I fallet filosofisk rådgivning har avgiften lett till kritik från vissa håll. Rådgivningen kritiseras 

och likställs med en sofistisk praktik än med Sokrates tradition.    

          Robert D. Walsh menar att ”filosofi”, är, ”som ett sätt att leva”68. Så levde Sokrates 

enligt honom. Sokrates hade inte tagit någon avgift av sina samtalspartner och hade anklagat 

sofisterna för dubbelmoral och falskhet enligt Walsh. Han skriver: ”Thus in keeping with the 

spirit of Socrates, this refleting upon and questioning of the meaningfulness of your living 

ought to be made available free of charge”69. För att stödja sin kritik citerar han Steven Gans, 

som från sida menar att ”det inte är en självklarhet att få betalt för detta jobb, varför inte vara 

etisk mot all hela tiden utan att få betalt?”70 Walsh menar att det filosofiska omdömet kan 

påverkas negativt av det egna materiella intresset och att det är viktigt att inte förvandla den 

filosofiska efterfrågan till en kommersiell vara för försäljning, eftersom detta leder till att den 

säljs bara till dem som har råd att köpa den.71 En tredje argument han använder är åtskillnaden 

mellan filosofer och psykoterapeuter. Han menar att det är viktigt att inte ta någon avgift för 

att kunna sätta upp en gräns mot psykoterapi. Att inte ta någon avgift är också ett försök till 

gränsdragning för filosofisk rådgivning.    

            

Avslutning    

Syftet med denna uppsats var att se hur gränsdragningen mellan filosofisk rådgivning och 

andra discipliner gick till och hur filosofisk rådgivning förhöll sig till Sokrates metod. Jag har 

visat att filosofisk rådgivning liknar den sokratiska metoden i flera avseenden: genom att den 

inte har några färdiga teorier för hur klienterna ska leva, genom att den filosofiska praktikern 

inte försöker visa sig duktig och genom att rådgivarna ser på klienterna som likvärdiga 

motparter samt genom att de inte erbjuder några färdiga svar till deras problem. Men jag visar 

samtidigt att vissa filosofer inte tycker att den filosofiska rådgivningen liknar den sokratiska 

metoden utan att den är en modern sofistisk rörelse eftersom rådgivarna tar betalt av 

klienterna, Walsh är en av dem. När det gäller den språkliga aspekten försöker jag visa hur 

filosofisk rådgivning håller på att bilda en egen vokabulär. Denna vokabulär och den 
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sokratiska metoden är den filosofiska rådgivningens viktigaste redskap för att profilera sig och 

skilja sig från andra discipliner som exempelvis psykiatrin.  

          För att kunna svara på uppsatsens frågeställning som berör likheten mellan filosofisk 

rådgivning och den sokratiska metoden och hur gränsdragningen till andra discipliner går till 

försöker jag i valet av material och materialavgränsning använda mig av en metod som liknar 

Thomas F. Gyeiryns demarkationsmetod samtidigt som jag använder mig av en jämförande 

studie. Den jämförande studien har varit viktig för uppsatsens undersökning eftersom flera av 

författarna som jag citerat eller hänvisat till i texten har tagit upp någon aspekt av en 

gränsdragning. Det jag har gjort är att lyfta upp dessa enstaka försök och få dem till att bilda 

en någorlunda tydlig helhetsbild. Gyeiryns metod hjälper mig i att välja det material som 

enligt min mening har behandlat filosofisk rådgivning på ett sakligt sätt.    

          Filosofisk rådgivning som började på initiativ av Gerd Achenbach under 1980-talet är, 

enligt uppsatsen, under uppbyggnadsfasen. Jag redogör därför för hur olika rådgivare försöker 

befästa filosofisk rådgivning som en ny disciplin. Av dem nämnre jag två olika läger men jag 

undersöker inte denna aspekt på något sätt eftersom det inte är uppsatsens uppgift. För att 

kunna svara på uppsatsens frågor banar jag vägen för analysen genom att redogöra för hur 

filosofisk rådgivning som en ny disciplin skapas av en kombination av filosofi och olika 

rådgivningsmetoder. Genom Marinoffs uppfattning av själen som bygger på Descartes tankar 

försöker jag visa hur filosofisk rådgivning bidrar till med att på ett djupare sätt reflektera över 

livsfrågorna. Detta gör jag i avsnittet om Filosofi, rådgivning och själen, där jag redogör 

samtidigt för vissa metoder, vissa centrala tankar om filosofisk rådgivning och för 

disciplinens relation till psykoterapi. I och med att filosofisk rådgivning sträcker sig åt olika 

riktningar har den fått kritik från olika håll, och en del av denna kritik, exempelvis Cullberg 

Westons och Gaudianosʼ kritik, också är en del av den gränsdragning som sker kring 

filosofisk rådgivning. Detta redogör jag för i avsnittet Kritiska röster om filosofisk rådgivning. 

I avsnittet Språkbruk, metafor och filosofisk visdom redogör jag för den vokabulär som 

filosofisk rådgivning håller på att skapa som en led i gränsdragningen mot andra discipliner.  

          Den slutsats jag drar av min undersökning är att även om filosofisk rådgivning är under 

uppbyggnadsfasen och även om den drar åt olika håll så håller den på att befästa sig som en 

ny och fri disciplin skild från psykologin och psykiatrin, och detta genom den 

gränsdragningsprocess som har varit kärnfrågan för uppsatsen. Filosofisk rådgivning är med 

andra ord en ny disciplin som är på väg att etableras genom bildandet av en egen språklig 

vokabulär och genom det tankeinnehåll som är karakteristiskt för filosofisk rådgivning och 

som har sin bakgrund i den sokratiska metoden.  
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