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En fackbok
för alla psyko-
terapiskolor

Emmy van Deurzen. Det existenti-
ella samtalet. Ett perspektiv för psy-
koterapin. 316 sidor. Stockholm: Na-
tur och Kultur, 1998. Pris ca 378 kr.
ISBN 91-27-06555-3. Översättning
från engelsk utgåva.

Recensent: Lisbet Palmgren, profes-
sor, Lidingö.

Eftersom jag själv är utbildad inom
den psykodynamiska skolan har jag

ställt mig litet tveksam till om jag verk-
ligen är kompetent att recensera en bok
med en så annorlunda infallsvinkel och
grundideologi. Emellertid har jag inte
på länge läst en fackbok i psykoterapi,
som så fascinerat mig och som jag tyc-
ker mig så helhjärtat kunna rekommen-
dera till terapeuter av alla olika skolor.

Emmy van Deurzens bok är verkli-
gen mycket tänkvärd. Den ger mig
mycket stoff som jag vill fundera över.
Jag känner också igen mig från många
patientsamtal.

Sedan jag själv gick i psykoanalys
har jag senare vid några tillfällen sökt te-
rapi vid akuta kriser i mitt liv. Då har det
känts viktigt att få tala om sådant som
upptog mig i nuet, sorgen över hur vi
människor behandlar varandra och jor-
dens resurser. Jag har velat tala om skuld-
känslan eller den faktiska skulden att stå
passiv inför ondskan, att vilja men inte
orka, och om min egen villrådighet om
vad som faktiskt är gott eller ont, vilket
inte alltid är självklart. Jag har haft ett be-
hov av att tillsammans med någon utom-
stående undersöka mina motiv och mina
möjligheter. Varför skulle inte mina pati-
enter ha samma behov som jag?

Terapeuten samtalspartner
i viktiga livsfrågor
Det är säkerligen mycket vanligt att

psykoterapipatienter längtar efter att få
tala om sin existentiella problematik,
om sina funderingar över livet och dö-
den, över människolivets plåga och
glädjeämnen och framför allt om sitt
eget sätt att förhålla sig till allt detta.
Hur många gånger har jag inte själv fun-
nit mig sitta och tala om sådana saker
med mina patienter, dock ofta med litet
dåligt samvete över att jag låtit mig

lockas in i sådana samtal. Men det var
så uppenbart att det var viktigt för dem
och därför svårt att avvärja. De kunde
helt enkelt uttrycka detta sålunda: »Jag
behöver någon att tala med om det som
rör sig inom mig, en samtalspartner i
viktiga livsfrågor, ett bollplank.»

Inom den psykoterapeutiska skola
där jag är fostrad har jag ofta känt en
tendens att fastna i frågeställningen:
Varför? Av vilken orsak? På vilken
grund? Medan en lika betydelsefull frå-
ga kanske var: Varför? I vilket syfte, i
vilken avsikt? Just denna fråga lyfter
Van Deurzen fram gång på gång. Hon
betraktar människor som meningsbä-
rande. Det känns befriande och viktigt. 

Öppnar sinnet
mot nya dimensioner
Jag är vid min ålder inte villig att läg-

ga mig till med någon ny metodik, jag
känner mig ofta trött på metoder och
tekniker. Men Van Deurzens bok öpp-
nar mitt sinne mot nya dimensioner utan
att vara tvingande eller pekpinneaktig.
Därigenom går den att använda som in-
strument för eftertanke var man än star-
tar och vad man än har för psykotera-
peutisk grundteori.

Människan är en reflekterande varel-
se, våra handlingar har ofta en mening
även om vi inte alltid kan förklara på
vilket sätt. (När man som jag har arbe-
tat med psykotiska människor blir detta
mycket tydligt, vilket jag har försökt
beskriva i mina egna böcker.) Vår bio-
logi och vår miljö bildar de gränser och
ramar inom vilka vi är tvingade att röra
oss, det som Selma Lagerlöf kallade
»verklighetens strävheter». Men inom

detta område har vi ändå en viss frihet
att styra vårt liv i vår egen riktning. Det
blir därför nödvändigt att göra oss med-
vetna såväl om vilken riktning vi har,
som om våra mänskliga och personliga
begränsningar. Kanske kan man säga att
detta är den existentiella analysens hu-
vudbudskap. Den påminner oss om att
det i all terapi är nödvändigt för såväl te-
rapeut som klient att reflektera över till-
varons grundvillkor och vår egen in-
ställning till den.

Det finns ett gammalt folkligt ord-
stäv som säger: »Det är inte hur man har
det utan hur man tar det!» Ungefär så
tänker jag mig den existentiella terapins
tanke så som den framställs i Van Deur-
zens bok. Det är ett hoppingivande och
positivt budskap. •

Ytligt och
andefattigt om
kognitiv
psykoterapi
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Under titeln »Kognitiva behand-
lingsformer» samlar denna bok

metoder med disparata teoretiska bak-
grunder. Färdighetsträning har sina röt-
ter i socialinlärningstraditionen, som i
sin tur har sitt ursprung i inlärningspsy-
kologin. Psykopedagogisk intervention
har sin historiska upprinnelse i den svå-
ra situation som anhöriga till patienter
med schizofrena sjukdomar relegerats i
under många år av en skuldbeläggande
och omyndigförklarande psykiatri. Me-
todiken har utvecklats utifrån fynden
från forskning om »expressed emo-
tion». Dessa metoder delar vissa till-
lämpningsmoment med den kognitiva
terapin, men att kalla dem för kognitiva
är att bortse från grundläggande skillna-
der. 

Bokens kapitel 1 och 2 presenterar

Bokredaktör: Gun Berefelt Tel: 08-790 34 80


