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ring samt komplementsystemet och
dess roll vid etablering och reglering av
förvärvad immunitet, beskrivs på ett
ytterst pedagogiskt sätt samtidigt som
genomgången känns grundlig och hel-
täckande. 

Författarna skall ha en eloge för att de i
kapitlet som behandlar induktion och
reglering av det adaptiva immunsvaret
så pass distinkt poängterar (och peda-
gogiskt illustrerar) att det oftast hand-
lar om en »dialog« och inte en »mono-
log« när immunceller interagerar med
varandra. 

Något som saknas är dock en mer in-
gående beskrivning av hur variations-
rikedomen i det medfödda immunsva-
ret, som till stor del styrs av interak-
tionen mellan mikrobiella komponen-
ter och Toll-liknande receptorer, på ett
avgörande sätt styr utformningen av
det efterföljande adaptiva immunsva-
ret. 

Kapitlet om immunologiska analysme-
toder är omfångsrikt och känns verkli-
gen uppdaterat med »senaste nytt«.
Förutom basala traditionella immuno-
logiska tekniker så beskrivs mer eller
mindre grundligt det mesta inom den
moderna immunologiska analysarsena-
len, inklusive fluorescensbaserad flö-
descytometri, ELISPOT, multipla ana-
lyser med fluorescerande mikrokulor
samt genteknologiska metoder. 

Traditionella kapitel om immunitet
vid infektion, immundefekter och im-
munologisk vävnadsskada löper på bra
utan större anmärkningar.

I avsnittet om tolerans och autoimmu-
nitet har man även fått med det senaste
vad gäller immunologernas nya »sköte-
barn«, dvs naturliga regulatoriska T-cel-
ler (Treg). 

Författarna skall dessutom ha ytterli-
gare en eloge för ett mycket informativt
avsnitt om transplantationsimmunolo-
gi. 

Imponerande är att de så pass lättfatt-
ligt lyckats förklara fenomenen direkt
och indirekt presentation av transplan-
tationsantigen samt kopplingen mellan
dessa två presentationsvägar och akut
respektive kronisk rejektion. Även av-
slutande kapitel om vaccination och im-
munterapi håller god klass. 

Mitt sammanfattande slutomdöme blir
att denna immunologibok på svenska
utgör ett utmärkt alternativ till de mer
omfattande (och ofta mer spekulativa)
engelskspråkiga immunologiböckerna. 

Boken rekommenderas varmt som
kunskapsbas för grundläggande immu-
nologiundervisning inom biologi-, me-
dicin- och veterinärmedicinutbildning-
arna.

Inom sjukvårdens alla områden möter
man patienter med utmärkande drag i
sin personlighet, ibland diagnostise-
rade som personlighetsstörningar.
Dessa drag kan vara så destruktiva att
de hindrar medicinska insatser att nå
förväntad framgång. Psykiatrin konsul-
teras, och även om personlighetsaspek-
ten finns med vid bedömning av pati-
enten är bedömningen svår, och pati-
enten riskerar att få ett sämre omhän-
dertagande.

Olika förklaringsmodeller har gjort an-
språk på att kunna svara på frågan vad
som formar en människas personlighet.
Stundtals har det blivit häftiga strider
med implikationer för behandlingsval
och människosyn. 

Det är därför värdefullt att det nu
finns en svensk bok, »Personlighetspsy-
kologi«, som tar avstånd från rivaliteten
och belyser olika aspekter av personlig-
heten på ett gediget och ansvarsfullt
sätt. 

Författarna Claudia Fahlke, professor
vid psykologiska institutionen med
rötter i biologisk psykologi, och Per
Magnus Johansson, psykoanalytiker
och docent i idé- och lärdomshistoria,
båda vid Göteborgs universitet, har i
sin beskrivning av personligheten ut-
gått från de fyra perspektiven egen-
skapsteori, humanistisk psykologisk
teori, kognitiv beteendeteori och
psykoanalytisk teori. 

De har tagit hjälp av Lars-Gunnar
Lundh, professor i klinisk psykologi i
Lund, Gunnar Karlsson, professor i
psykologi i Stockholm samt Teci Hill, fil
dr i psykologi i Stockholm. 

I bokens fyra huvudkapitel avhandlas de
olika teorierna var för sig. Samtliga för-
fattare utgår från sitt eget kunskapsom-
råde, och teorierna presenteras på ett
kunnigt och engagerat sätt utan att läsa-
ren behöver någon särskild förkunskap. 

Flera passager stimulerar även till
fortsatta egenstudier. 

I bokens avslutande kapitel skärskådas
teorierna utifrån hur de förhåller sig till
empiriska data, på vilket sätt psykets
struktur beskrivs och hur de förklarar
personlighetens drivkraft. Vad som är
normal personlighet problematiseras,
och här visar författarna att de olika teo-
rierna i vissa aspekter kan förhålla sig
lika inför normalitetsbegreppet medan
å andra sidan en teoribildnings olika de-
lar kan förhålla sig olika. 

Personlighetens komplexitet tydliggörs
i detta avslutande kapitel, och förfat-
tarna klargör att »vår strävan har varit
att skriva en bok med teoretiskt djup
som gör det möjligt för den tänkta läsa-
ren att arbeta vidare med att jämföra 
teorierna och problematisera deras in-
bördes förhållande«.

Lyckas de? Ja, utan tvekan. »Personlig-
hetspsykologi« är en bok skriven av
kunniga författare, och Claudia Fahlkes
och Per Magnus Johanssons avslutande
jämförelser är intellektuellt stimule-
rande. 

I ett historiskt perspektiv har de fyra
teorierna om personligheten på olika
sätt varit knutna till läkarens praktik. 

När exempelvis psykoanalysen intro-
ducerades i Sverige var det under lång
tid endast läkare som fick utbilda sig till
psykoanalytiker, vilket för övrigt även
gällde för andra länder. Diagnossyste-
men, DSM-IV och ICD-10, som används
idag baserar sig i huvudsak på egen-
skapsteorin, och i utbildningen av psy-
kiatriker idag hörs allt starkare röster
om obligatorisk utbildning i kognitiv te-
ori. 

»Personlighetspsykologi« erbjuder en
möjlighet att jämföra personligheten
utifrån olika teorier. I sin förlängning
utgör boken även en grund för intellek-
tuella jämförelser av människans psy-
kiska lidande i stort. ■
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