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J
ag är nog inte den ende psyko-
logen som känt ett sting av av-
undsjuka över att läkaren och 
psykoterapeuten Poul Perris är 
den som fått bedriva parterapi 

i tv och nu också intervjuar alla partile-
darna inför riksdagsvalet 2014. 

Par i terapi var i första hand ett folk-
bildande program i Sveriges television 
om parterapi. Tvärtom vad många an-
tydde uppfattade jag att Perris etiska 
kompass var tydlig och genomtänkt, 
särskilt när han själv efter programse-
rien berättade om hur de arbetat med 
Par i terapi.  

I den aktuella serien Nyfiken på partile-
daren, som sänds i SVT, kommer par-
tiledarna hem till Perris funkisvilla i 
Stockholm. Här är Perris mer transpa-
rent som person och psykoterapeut än i 
Par i terapi. En del har menat att parti-
ledarna går i terapi, men det är svårt att 
karaktärisera samtalet på det sättet. Det 
handlar snarare om ett djupare och mer 

långsamt intervjuprogram om partile-
darna och deras syn på samhället. Par-
tiledarna blir tydliga som personer trots 
att de självklart försöker styra bilden av 
sig själva. I långsamheten finns styrkan i 
Perris förhållningssätt. 

Perris är kognitivt utbildad utan så 
mycket fokus på beteendeterapi och 

har en förkärlek för schematerapi. 
Det påverkar samtalet. En psykoana-
lytiker hade förhållit sig annorlunda. I 
programmen återkommer Perris flera 
gånger till: ”Vad skulle den där 11-årige 
Fredrik eller Stefan ha tänkt eller känt?” 
Perris vill gärna fixera en punkt där par-
tiledarna förändrades eller utvecklades, 
och drar därifrån en linje till nutiden. 

Den här fixeringen vid att hitta en punkt 
är störande på ungefär samma sätt som 
när traditionella psykoanalytiker försö-
ker hitta en punkt i vår tidiga barndom 
typ vid tre års ålder, när något avgöran-
de i de nära relationerna påstås vara 
extra betydelsefullt. Anknytningsteo-
retiker har sin besatthet vid ett till ett 
och ett halvt års ålder och många radi-
kalbehaviorister verkar inte tro att det 
finns några viktiga punkter alls, utan 
det mesta kan tränas bort här och nu. 
Den här fixeringen vid en viss tidpunkt 
ryggar också partiledarna med rätta för. 
En människas drivkrafter är komplext 

och ofta finns det många avgörande 
ögonblick som format oss som indivi-
der. 

Perris lugna förhållningssätt gör att 
partiledarna får lägga ut texten utan 
att bli avbrutna så ofta. Här uppstår en 
intressant konflikt. För när partiledar-
na säger saker som borde ifrågasättas, 

Jonas Mosskin analyserar: Nyfiken på partiledaren

då duckar Perris. Det är synd. Mer av 
ett empatiskt ifrågasättande hade va-
rit önskvärt. Ett sådant förhållningssätt 
brukar ofta klargöra klienters tankar, 
känslor och livsvärld. När Perris blir för 
mesig i mötet med partiledarna önskar 
jag mig en politisk journalist som lärt sig 
använda psykoterapeutiska frågor och 
förhållningssätt för att utmana partile-
darna i stunden och ser igenom dimman 
av floskler. 

Statsvetarna, som efter intervjuerna 
utgjort ett slags reflekterande team, när 
de analyserat det ideologiska innehållet 
i samtalet, har varit lysande. De har vas-
kat ideologi i samtalen som uppgraderat 
statsvetarna från att slentrianmässigt 
recensera dagspolitiken som vore det 
väderprognoser, till att bli spännande 
kommentarer där filosofer och ideolo-
ger från Marx och Rousseau till Odal-
bonden fått komma fram. 

Många av partiledarna förefaller vara  
lillgamla och strävsamma individer som 
tidigt engagerat sig politiskt. De har haft 
en trygg uppväxt där vårdnadshavar-
na har gett dem en tro (ibland från hö-
gre makter) på sig själva men där deras 
inre drivkraft tagit dem långt från sina 
respektive hemmiljöer. De liknar  på så 
sätt andra duktiga människor, plikttrog-
na, ordningsamma och som ivrigt ställer 
upp när rörelsen kallar. De är anspråks-
lösa, gillar idrott och är rätt ointresse-
rade av kultur. De vill i gemenskap med 
andra i sina respektive partier frigöra 
människor att forma sina liv. 

De är som svenskar är mest. Nyfikna, 
men skeptiska till om det där med terapi 
och psykologer kan vara något. 
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