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Kultur, familjer
och terapi – en
kreativ bok som
berör

Vincenzo DiNicola. A stranger in
the family. Culture, families and the-
rapy. 384 sidor. New York: W W Nor-
ton & Co, 1997. ISBN 0-393-70228-6.

Recensent: Solvig Ekblad, enhets-
chef, Statens institut för psykosocial
miljömedicin, Stockholm.

Vincenzo DiNicola är läkare och fa-
miljeterapeut i Kanada. Han är ord-

förande i avdelningen för barn- och
ungdomspsykiatri vid Queen’s Univer-
sity och ordförande i Canadian Associ-
ation for Social Psychiatry, Vancouver.

Introducerar nya begrepp
Författarens syfte med boken är att

öppna nya rum för människor som har
blivit behandlade i familjeterapier som
»minor characters». Han menar att fa-
miljeterapins uppgift är att ge struktur
och mening till en familjs situation.
Med fallbeskrivningarna i boken visar
han konkret genom nya begrepp hur han
som familjeterapeut hjälper till att
»öppna dörrar till en ny värld för famil-
jer som är i en s k kulturell övergång».

Han poängterar att när nya erfaren-
heter efterfrågar nya begrepp måste vi
ha nya ordförråd för kulturella skillna-
der, »diversity», ord som tidigare har
varit osynliga för oss. I boken går han
igenom såväl föråldrade som nya be-
grepp. Han tar upp nio nya begrepps-
verktyg i de olika kapitlen, men alla
dessa är i praktiken intimt sammanväv-
da. Han försöker att fånga en känsla av
nyfikenhet till dessa skillnader, efter-
som han anser att nyfikenhet är mer an-
vändbar och uppbygglig än tolerans.
Nyfikenhet kan leda till förståelse och
kanske accepterande, medan tolerans
leder till likgiltighet. Genom att vara
nyfiken och lyssna på andras egna be-
rättelser blir vi åhörare till dessa histo-
rier.

Boken är uppdelad i tre delar, och
varje del har ett tema. Varje kapitel är
både teoretiskt och praktiskt. Centralt
för honom är berättelser, såsom t ex et-
nografi, självbiografier, diktning och

film, eftersom dessa enligt hans erfa-
renhet lär oss att förstå såväl oss själva
som andra. Han anser att berättelserna
ökar solidariteten genoma tt de minskar
de kulturella och sociala avstånden mel-
lan oss och andra.

Möte med främlingars 
berättelser
Den första delen har temat »Att möta

främlingar». I kapitel 1 introducerar
författaren det första begreppsverktyget
som är »spiraler». Spiraler definierar
han som ett sätt att möta främlingar och
som sker genom överenskommelser
och samarbete. Han kallar det för spira-
ler eftersom terapeuten går runt proble-
met och gradvis kommer närmare tills
han eller hon kommer fram till något
som förstås av både terapeuten och fa-
miljen. Familjeberättelsen omarbetas
tillsammans med terapeuten i terapin.
Familjeterapeutens uppgift är att ge
struktur och mening åt en familjs situa-
tion.

I kapitel 3 »Presentation av kultu-
ren» introduceras det andra och det
tredje begreppsverktyget. »Masker» är
kulturella kostymer och kamouflage.
Ibland kan kulturellt kamouflage pro-
ducera ett slags »lingvistiskt Stock-
holmssyndrom», där individer eller fa-
miljer accepterar majoritetskulturens
stereotyper av minoriteter. Han menar
att det lingvistiska Stockholmssyndro-
met i den enskildes tankar, rasism i fa-
miljen och kulturellt kamouflage i sam-
hället är markörer som skapar stereoty-
per och maskerar relationsutbyten, inte
bara inom familjen utan även för hela
den sociala arenan.

Författaren menar att negativa be-
grepp har dominerat socialvetenska-
pen, transkulturell psykiatrisk forsk-
ning och kliniskt arbete i psykiatri och
familjeterapi. Följande positiva be-
grepp är enligt honom viktigare att be-
akta i familjeterapin: »pånytt socialise-
ring genom utforskning, relationer med
goda modeller, som kan introducera
den nya kulturen, och Erik Eriksons
(1960) begrepp »transistory identity».
»Roller» står för hur terapeuten ställer
sig i relation till familjen – »insiders»
och »outsiders».

Tröskelmänniskor
Temat i den andra delen är »På trös-

keln: språk, identitet och kulturell för-
ändring». I kapitel 4 inför författaren
det fjärde begreppsverktyget »koder»,
som omfattar kulturell översättning
(klargör klientens upplevda besvär och

förklaringsmodell för att förstå dennes
situation) och terapeutisk översättning
(uttalar klientens lidande i terapeutiska
diagnostiska termer, såsom t ex DSM-
IV). Författaren presenterar ett antal s k
»tröskelmänniskor» och tar upp som
exempel anorexia nervosa, kulturreak-
tiva syndrom och selektiv mutism (dvs
en generell avtrubbning av förmågan att
reagera känslomässigt som inte förelåg
före traumat, t ex krig, våld). Mellan el-
ler på trösklarna till två eller flera kultu-
rer kämpar dessa människor enligt för-
fattaren med frågor omkring språk och
översättningar, identitet och kulturella
förändringar. När en person konfronte-
ras med dessa symtom, behöver denne
hjälp av språket tillsammans med tera-
peuten för att kunna uttrycka vad han el-
ler hon känner. I det påföljande kapitlet
introduceras det femte begreppsverkty-
get »överenskommelser av kulturella
strategier», som barn och familj använ-
der för anpassning.

Det åttonde kapitlet tar upp det sjät-
te begreppsverktyget »broar», som står
för förståelsen av kulturella aspekter av
familjelivscykeln. Sex aspekter om my-
ter kring begreppet oberoende tas upp,
varav författaren fördjupar sig i två as-
pekter. För det första kritiserar han obe-
roendeidealet i vårt västerländska tän-
kande. För det andra har exporten av
västerländska teorier till andra kulturer
blivit problematisk genom att dessa
människors sätt att leva inte alltid är i
samklang med vårt västerländska syn-
sätt.

Författaren utgår från följande fyra
nyckelpåståenden i terapin med »trös-
kelbarn»: kulturen är integrerad i iden-
titeten, familjen är normativ, barnut-
veckling ses som villkorlig och kontex-
tuell, och kulturella förändringar sker
globalt. Han menar att om vi hjälper
dessa barn som befinner sig i en kultu-
rell förändring, s k tröskel, att känna sig
hemma tillsammans med sin familj i
den nya världen, kommer de förmodli-
gen att utveckla en god psykisk hälsa i
framtiden och se det som berikande att
ha erfarenhet av flera kulturer.

Familjen som berättande
kultur
Den tredje delen har som tema »Fa-

miljer som berättande kulturer» och in-
nehåller ett flertal berättande fallbe-
skrivningar. Det sjunde begreppsverk-
tyget, »berättelser» tas upp i det nionde
kapitlet. »Multipla koder» heter det åt-
tonde begreppsverktyget, och detta ana-
lyseras i det tionde kapitlet. Dessa ko-



der är komplexa budskap i såväl språk
som somatik (kroppsliga uttryck).
»Fogning» är det sista begreppsverkty-
get i boken, och det står för familjetera-
peutens uppgift att »läka» familjens be-
rättelse. Tankar som familjeterapeuten
bör ha i minnet är enligt författaren att
det tar tid för familjen att berätta. Berät-
telsen  är ofta i fragment, självbilden
kan vara förvirrad, familjens och tera-
peutens tankegångar kan vara i otakt,
och ord räcker inte alltid.

Okr itisk till språk et
DiNicola skriver på ett sätt som är

mycket engagerande, och läsaren be-
rörs. Dock är han lite för okritisk till
språket och tar inte upp icke-verbala
metoders betydelse för att arbeta med
såväl somatiska som traumatiska upple-
velser.

Frånsett denna kritik är boken myck-
et läsvärd och har ett nyhetsvärde inom
migrationsmedicinsk familjeterapi. Bo-
ken är kreativ och ger en djärv syntes av
familjeterapi och transkulturell psykia-
tri som öppnar nya perspektiv, tanke-
gångar och arbetssätt. DiNicola visar att
kulturen är dominerande och att pro-
blem i familjen bättre kan förstås och
lösas sedda i kulturellt perspektiv. Som
föreläsare och pedagog är han briljant,
något som jag erfarit efter att ha haft
förmånen att lyssa på honom vid flera
internationella konferenser och sam-
mankomster. •

Översiktlig
lärobok och
aktuell debattbok
om läkekonst

Carl-Magnus Stolt. Läkekonst. 154
sidor. Lund: Studentlitteratur, 1998.
Pris 288 kr. ISBN 91-44-00097-9.

Recensent: Ulla Söderström, all-
mänläkare, Umeå.

»Att skriva en bok om läkekonst är
egentligen omöjligt», så inleder

Carl-Magnus Stolt sin bok om just läke-
konst. Författaren är själv läkare. Han
har tidigare skrivit en idéhistorisk av-
handling, och utkom 1997 med lärobo-
ken »Kaos och kunskap. Medicinens

historia till år 2000». Han har också
skrivit skönlitteratur. Den nu aktuella
boken har som sin målgrupp blivande
och färdiga läkare.

Stora ämnen avhandlas
i litet f ormat
Författaren definierar läkekonsten

som den ena delen
av läkarens verk-
samhet. Den andra
delen är läkarve-
tenskapen. Läke-
konst, väl att mär-
ka, kan utövas även
av andra än läkare!
I läkekonsten sam-
manstrålar etik, fi-
losofi, historia och
psykologi. Förfat-
taren belyser dessa
aspekter, men han
skriver om mycket
mer. Ämnen som
han berör är bland
andra människo-
syn, synen på läka-
ren, mätbart kontra
omätbart, magi,
skuld och offer, placebo och nocebo,
psykosomatik, läkekonst i livets slut-
skede, eutanasi, prioritering, rasbiologi.
Många av dessa ämnen är stora och kan
självfallet inte behandlas uttömmande i
en bok av det här lilla formatet.

Bredd på gott
och ont
Boken är lättläst och självfallet är

den intressant! Den har både sin styrka
och sin svaghet i bredden. Det är ut-
märkt att få ämnet läkekonst belyst ur så
många aspekter som möjligt. Flera av
de ämnesområden som tas upp är emel-
lertid av den karaktären att de fordrar en
fördjupning för att komma till sin rätt.
Kanske hade det varit bättre att bara
nämna några av dem kortfattat och att
fördjupa sig i andra i stället för att rätt-
vist ge en eller ett par sidor åt alla. Ex-
empel på ämnesområden jag tycker tyd-
ligt förlorat på nuvarande ordning är
psykosomatiken och eutanasin.

En plump i protokollet skulle jag vil-
ja kalla uttrycket »terminalvård» i en
bok om läkekonst! »Terminalvård» är
för mig en teknisk term som inte hör
hemma i en humanistisk medicin. Den
uttrycker distansering från det svåra det
faktiskt handlar om. Jag hoppas att för-
fattaren inför en kommande tryckning
ändrar det till »vård i livets slutskede»
eller liknande!

När det gäller diskussionen om euta-
nasi tycker jag att meningen blir alltför
otydlig när författaren med ett citat sä-
ger att »Kanske sammanfattades pro-
blematiken bäst redan på 30-talet: Det
är en läkares plikt att förlänga livet. Det
är inte en läkares plikt att förlänga dö-
endet.» Citatet är lösryckt och nog skul-

le jag vilja ha ett förtyd-
ligande innan jag hänger
upp det på min an-
slagstavla!

Br ister i litter atur -
för teckningen
Varje kapitel avslutas

med en litteraturförteck-
ning. Det finns en hel del
jag saknar här. Troligen
beror det på att författa-
rens urval av litteratur
speglar att han som
idéhistoriker haft andra
ingångsportar till ämnet
än jag själv har haft. Det
förvånar mig dock att
han, så vitt jag kunnat
finna, ej alls refererat till
den lärobok i »Humani-

ora och medicin» som utkom på samma
förlag 1996 och vars ämnesområde
starkt tangerar den här bokens.

Bra bas
för diskussioner
Samtidigt som boken är en översikt-

lig lärobok utgör den också ett person-
ligt inlägg av författaren i den debatt
som just nu pågår bl a i Läkartidningen
om sjukvårdens mål och medel. Var har
läkekonsten sin plats i en sjukvård där
marknadskrafter och konkurrens även
av läkarkårens företrädare förordas som
ledande principer?

Jag har lyft fram några kritiska fun-
deringar, men dessa hindrar inte att hel-
hetsintrycket av boken är mycket posi-
tivt. Ämnets bredd och författarens be-
lästhet gör mig imponerad. Jag skulle
gärna vilja vidga bokens målgrupp och
särskilt rekommendera den till läkare
som handleder blivande kolleger. Det
djup som jag här och var har saknat kan
säkert med fördel tillföras genom sam-
tal och diskussioner mellan kolleger av
äldre och yngre årgångar. I många av
bokens kapitel finner man en utmärkt
bas och utgångspunkt inför sådana. För
det är väl så, som författaren också själv
påpekar, endast i ett mästar–lärlingför-
hållande som man genom dialog, hand-
ledning och träning har möjlighet att
lära sig utövandet av läkekonst!•
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