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Winnicott
Introduktion till skriften

En av de psykoanalytiker som har slagit an alldeles särskilt utanför psykoanalytikersamhället är
D.W. Winnicott. Förmodligen hänger det ihop med att många av hans läsare uppfattar honom som
en kolk, human, tolerant, humoristisk och naturlig person. En berättare som inte krånglar till vad
han vill framföra. Och med de fantasier och rena fördomar som många har om psykoanalytiker,
både som yrkespersoner och människor, uppfattar kanske en del honom som en ovanligt normal
och lättbegriplig person för att vara psykoanalytiker! Det .nns därmed en risk att hans tankegångar
populariseras och i andra- eller tredje- eller fjärdehandsåtergivningar trivialiseras och förenklas till
något slags utslätad humanism och välvilja. Egentligen kan Winnicott uppfattas som en djup och svår
författare, med ett framställningssätt som kan ge ett intuitivt, ibland nästan mystiskt, intryck som går
bortom vårt rationella tänkande - som kanske just därför frestar till popularisering och idealisering.
Sådana författare kräver de allre bästa uttolkare. I denna skrift publiceras just några sådana. Deras
utläggningar av Winnicotts centrala idéer presenterades första gången vid en konferens i Svenska
psykoanalytiska föreningens regi, i februari 2002 i Stockholm.
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