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F em långa intervjuer 
med Per Magnus 
Johansson (PMJ) 
genomförda av 

medlemmar av Göteborgs 
förening för filosofi och psy-
koanalys har nu utgivits med 
fransk parallelltext på höger-
sidorna. Intervjuerna ägde 
rum från december 2011 till 
april 2013 och de betecknas 
i boken som ”samtal”, vilket 
är korrekt eftersom de yngre 
deltagarna i diskussionen 
varit mycket aktiva i sam-
talen.

PMJ är född i Göteborg 
1950 och genomgick psy-
kologutbildning vid Göte-
borgs universitet i början av 
1970-talet vid en tidpunkt 
då någon organiserad ut-
bildning i psykoanalys inte 
fanns i Göteborg. Han reste 
då till Paris och sökte upp 

människor där som intres-
serade honom. Därefter har 
hans liv och arbete rört sig 
i parallella spår i Paris och i 
Sverige. 

I Paris fick han sin egent-
liga utbildning, det var där 
han mötte sin läroanalytiker, 
gifte sig och fick sitt första 
barn. I Göteborg hade han 
sina patienter och där ge-
nomförde han också en hu-

manistisk forskarutbildning. 
Han blev docent i idéhistoria 

efter att ha publicerat fyra 
tunga böcker om Freud och 
psykoanalysens mottagande 
i Sverige.

Åter och åter kommer bokens 
samtal in på frågor som varit 
bestämmande för hans liv, 
frågorna och svaren rör sig 
fritt mellan olika centrala 
teman. PMJ har varit öppen 
för de skilda möjligheter 

som kommit i hans väg. Som 
svensk psykoanalytiker har 
han utmärkts av sin strävan 
efter frihet och kreativitet i 
förhållande till den psyko-
analytiska teorin.

Varför ska man läsa den-
na tjocka bok som ytterst 
handlar om bildningens och 
nyfikenhetens roll inom hö-
gre utbildning? För blivande 
psykologer visar den på vik-
ten av en humanistisk grund 
i yrkesarbetet. Att tala, skriva 
och lyssna är det utmärkan-
de för den psykoanalytiska 
disciplinen. Samtalen rör 
sig om psykoanalysens roll i 
samhället, men lika mycket 
om PMJ:s intresse för littera-
tur, filosofi och musik. 

Det är en ovanlig bok som 
visar på möjligheten att 
välja sin egen väg utan stöd 
av de stora institutionerna. 
Det är dessutom en rolig 
och lättläst bok. För PMJ 
stod inte psykologyrket som 
det hägrande målet. Då han 
beskriver sitt kliniska arbete 
betonar han samtalet och 
tänkandet som det centrala, 
liksom att möta människor 
med ett öppet sinne. Men 
han har därför inte försum-
mat det rent psykologiska 
kunskapsstoffet vilket fram-
går av de två volymer om 
personlighetspsykologi och 
psykopatologi som han gett 
ut tillsammans med Claudia 
Fahlke. 
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”En ovanlig bok om  
att välja sin egen väg”
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”Som svensk psykoanalytiker har han 
utmärkts av sin strävan efter frihet 
och kreativitet i förhållande till den 
psykoanalytiska teorin”

DE 7 VUXENSYNDERNA
Föräldrars vanligaste misstag  

och hur du undviker dem
Av Karl Eder

Natur & Kultur, 2015

Det !nns ett antal återkom-
mande problemområden som 
föräldrar och deras barn ofta 
hamnar i, och bakom problemen 
ligger ofta ett slags tankefel: 
Föräldrarna har utgått från 
antaganden, som i slutändan 
visat sig stå i vägen för en vettig 
kommunikation mellan dem och 
barnen. 

Dessa antaganden, eller 
tankefel, har i sin tur låst in dem 
i till synes olösliga svårigheter. 
Föräldrarna kan bli förtvivlade 
över att de inte lyckas få livet 
tillslammans med sina barn att 
fungera, men när de förstått 
hur felaktiga antaganden och 
tankefel legat kan ligga bakom 
situationen kan lösningen näs-
tan komma av sig själv.  

Det skriver psykologen och 
författaren Karl Eder i sin bok De 
7 vuxensynderna – Föräldrars 
vanligaste misstag och hur du 
undviker dem. 

Karl Eder har en bakgrund inom 
barn- och ungdomspsykiat rin, 
och även om de "esta som han 
möter i sitt arbete har haft en 
svår psykisk problematik menar 
han att de styrs av samma 
mekanismer som alla andra, mer 
eller mindre normalfungerande 
barn. 

Vuxensynder är tankefel hos 
vuxna som bidrar till att skapa 
frustration och kon"ikter med 
barnen, i stället för gemensam 
förståelse och en möjlighet att 
komma framåt. Bland dessa 
vuxensynder !nns enligt Karl 
Eder bland annat att föräldrar 
inte tar sina barn på allvar, att de 
utgår från ett vuxet perspektiv 
och att de är inkonsekventa. 
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