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Piercing av själen

På någon minut är Henrik Enckell 
hemma efter en dag på jobbet. Det är 
nämligen bara ett stenkast från mot-
tagningen till hemmet – som faktiskt 
fi nns i medicinarklubben Thorax’ gamla 
klubblokal på Estnäsgatan i Kronohagen 
i Helsingfors.

– Något större känslovärde har det 
inte för mig att bo i Thorax’ klubblokal, 
men gamla studiekamrater jag träffar, 
vet ju genast var jag bor då de hör det, 
säger Henrik som aldrig var funktionär 
på Thorax och inte heller deltog särskilt 
flitigt i klubbens tillställningar, men 
prepkursen gick han.

Efter en kort tids parallellstudier valde 
han läkarstudierna framför studierna i 
svensk litteratur och utbildade sig se-
dermera till psykoanalytiker, liksom sin 
far Mikael Enckell.

– Det kändes tryggt att välja en bana 
som var bekant, säger han, trots att hans 
pappa inte berättade så mycket om sitt 

kliniska arbete hemma under Henriks 
uppväxt.

Både du och dina barn har en far 
som är analytiker. Hur skiljer sig 
dessa fäder från varandra?

– Det är svårt att göra skillnad på 
hurdana vi är som personligheter och 
hurdana vi är som pappor … Vi tillhör 
ju olika generationer, och i mitt barn-
domshem fanns det en klar och klassisk 
uppdelning mellan föräldrarna. Min far 
deltog inte alls i hushållsarbetet och job-
bade mycket. Däremot deltog han nog i 
familjelivet, vid kvällste och middag.

– I dag är papporna mera praktiskt 
engagerade, säger Henrik som själv har 
tre barn, 10, 14 och 16 år gamla.

Har du som psykoanalytiker en för-
måga att analysera skeenden också i 
samhället?

– En analytiker har ju ett analytiskt 
förhållningssätt till saker och ting, men 
analyserar kanske snarast de motiv som 

ligger bakom samhälleliga fenomen och 
varför inte underhållningsvärlden.

Har du exempelvis tänkt på publi-
citeten kring kulturminister Tanja 
Karpela?

– Jag har inte satt mig in i hennes fall, 
men det intresserar mig nog. Kanske inte 
så mycket Karpelas sits, som det som har 
skrivits om henne. Det är ju en kvarn 
som mal omkring henne hela tiden.

Många av Henrik Enckells patienter 
är unga vuxna, men han arbetar också 
med barn och ungdomar.

Avspeglas trender i samhället i 
psykoanalytikerns dagliga arbete, 
t.ex. den tilltagande sexfixering-
en? 

– Jag har ett förhållandevis kort per-
spektiv, så det är svårt att säga i vilken 
mån det har påverkat unga människor. 
Men om man ser till utbudet av det 
sexuella i dag i jämförelse med när jag 
var ung, är det ju annorlunda.
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– Symtomatologin är också annor-
lunda. Anorexi är vanligare i dag och 
det beror ju på någonting. Flickor som 
skar sig fanns inte heller då jag var barn, 
men nu är det väldigt vanligt.

Är det ett rop på hjälp?
– Det kan vara det. Om det förekom 

förr, sades det att det var ett misslyckat 
självmordsförsök. Men nu har karaktä-
ren förändrats. Flickor skär sig då de är 
ångestladdade och de blir beroende av 
det. Något måste det ligga i tiden som 
förklarar detta.

Ett annat fenomen som Henrik fäst 
sig vid är de apatiska fl yktingbarnen som 
beskrivits i medierna, först i Sverige och 
nu i Finland. Det erbjuds en möjlighet 
till ett symtom, säger Henrik, och sedan 
sprider det sig epidemiartat.

Tycker du att man kan tala om en 
epidemi i det här fallet?

– Jo, det gör jag. Det är ett symtom 
i tiden som plockas upp av olika män-
niskor.

Anorexi kan höra ihop med rådande 
skönhetsideal, men mera handlar det 
om att göra ett ingrepp i sin kropp och 
därigenom kunna kontrollera den. Att 
fl ickor skär sig kan ha samma grund 
som piercingen, tror Henrik. – Det är 
en förändring av kroppen.

Är också örhängen en form av 
piercing?

– Nja, örhängen har väl kanske haft 
en mer estetisk betydelse, något som 
piercingen inte alltid har.

Hur mycket påverkas ungdomar av 
reklamen?

– Man ska vara försiktig med att säga 
att något beror på reklam. Däremot kan 
reklamen bädda för någonting. Men de 
unga är inte enbart offer.

Det handlar alltså inte bara om krav 
som samhället ställer utan om hur den 
unga själv förhåller sig till dessa krav 
och förväntningar.

Hur förhåller du dig till orden 
”sjuk” och ”frisk”?

– I mitt dagliga arbete har de ingen 
stor betydelse. Gränsen mellan begrep-
pen blir glidande, och det viktiga är inte 
om ett symtom är sjukt eller normalt 
utan jag försöker förstå patienten. Om 
ett fenomen är vanligt eller inte spelar 
mindre roll.

Då fl era personer uppvisar symtom 
som tidigare varit onormala blir de 
normala?

– Jo, samhället fungerar ju så …
Hur viktig är din läkaridentitet 

för dig?

– Den är inte viktig för mig men 
jag har dragit nytta av att vara läkare. 
Som läkare konfronteras man med 
obehagliga saker och har lärt sig att ta 
ansvar och fatta beslut som inte alltid 
är trevliga.

Skriver du ut mediciner?
– En dag i veckan jobbar jag på ung-

domspsykiatriska polikliniken i Ekenäs 
och där skriver jag ut mediciner. Men de 
som går i analys eller terapi hos mig får 
inte mediciner. Jag kan säga att behovet 
av medicinering måste redas ut, men det 
är bättre om någon annan gör det.

– Jag skulle inte heller skriva en M1-
remiss, men jag kan säga att någon borde 
ta ställning till sjukhusvård.

Henriks doktorsavhandling handlar 
om metaforens plats inom psykodyna-
misk teori, och han konstaterar att en 
sjuk person uppfattar metaforer mycket 
mera konkret än en person som förmår 
uppfatta metaforerna som liknelser. 
Det är exempelvis en skillnad mellan 
en person som uppfattar en situation så 
att han verkligen kvävs, eller så att det 
känns som om han kvävdes.

Det finns många andra begrepp 
inom den klassiska retoriken som 
kan tänkas ha sina motsvarigheter 
i psyket. Paradoxer, allusioner, 
personifi kationer … Håller du med 
om detta?

– Jovisst. De här begreppen är dessut-
om också poetiska begrepp. Undersök-
ningen av språket har gamla traditioner, 
där fi nns en begreppsapparatur. Orden 
är representationer, de hänvisar till och 
föreställer något. Det gör ju t.ex. bilder 
också, men det fi nns ingen gren i vilken 
representationen skulle vara lika väl 
undersökt som språket.

– Sinnet fungerar också med represen-
tationer, och sinnet är inte bara ord utan 
också andra föreställningar. Psykologin 
är en ung vetenskap som i det här fal-
let får låna begrepp från retoriken och 
poetiken.

Henrik Enckell har ett intresse för 
synskadade patienter och beskriver 
också ett fall i sin avhandling.

– Genom honom lärde jag mig att 
synskadade lever i en ständig kata-
strofberedskap, det går inte att se de 
potentiella intrången, faran kan dyka 
upp när som helst.

– För att få en uppfattning om att det 
fi nns en verklighet, en objektvärld, är 
taktiliteten och synen de viktigaste sin-
nena. När man inte ser har man ytterst 
svårt att kontrollera yttervärlden.

Vi går ut i det soliga Kronohagen. Fo-
tografi et tas med hamnen i bakgrunden. 
Men någon skeppare är Henrik Enckell 
inte, han är enligt egen utsago alldeles 
för opraktiskt för det. För hans och 
familjens del blir det tre veckor i Italien 
under sommaren. Henriks fru är förtjust 
i Italien med den goda maten och de 
goda vinerna, så familjen har hyrt ett 
hus där. Återstoden av semestern fi ras 
i Pargastrakten där sommarhuset skall 
målas om.

– Nu funderar jag på om mina barn 
skall få betalt eller inte för att de hjälper 
till, säger Henrik.

Henrik Enckell utsätts här för 
ett personlighetstest som ut-
formats av den franske kultur-
journalisten Bernard Pivot.

Vilket ord tycker du mest om?
Kärlek.
Vilket ord tycker du minst om?
Gränssättning.
Vad tänder dig, vad får du en 
kick av?
Engagemang.
Vad upplever du som avtän-
dande?
Tillgjordhet.
Vilket ljud älskar du?
Produktionsbolagets fanfar just 
innan en fi lm börjar.
Vilket ljud avskyr du?
Glassbilen.
Vilken svordom använder du 
mest?
Fan också!
Vilket annat yrke skulle du 
vilja pröva på?
Vetenskapsidkare inom något fält.
Vilket yrke skulle du inte 
kunna tänka dig?
Affärsman.
Om himmelriket fi nns, vad vill 
du höra Gud säga då du står vid 
Pärleporten?
– Här fi nns allt som du alltid har 
önskat!

Tom Ahlfors

∑
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