
Med sin nya bok har .Iurgen Reeder åstadkommit en alldeles osedvanligt genomreflekterad studie

kring psykoanalysens och den psykoanalytiska institutionens historia och dilemma. Hat och kärlek

ipsykoanalytiska institutioner är iust en sådan både lärd och skarpsinnigt intelligent men framför

allt i ordets bästa betydelse klok bok som man önskar att fler böcker skulle vara.
Med psykoanalysen som exempel studerar Reeder här ett särskilt slag av destruktiv kultur som

uppstår i en del professionella sammanhang. Psykoanalysen bistår människor i nöd och med svå-

ra Iivsproblem. Detta gör den till en källa till tillfredsställelse för dess utövare. Samtidigt är psy-

koanalytikerna starkt bundna till sina egna institutioner och där råder inte alltid den analytiska
andans mer positiva sidor. Det senare får en hämmande inverkan på professionen i sin helhet.

Med utgångspunkt i vad som under mer än åttio års tid skrivits av psykoanalytikema siälva och
om deras utbildningssystem och institutioner tecknar Jurgen Reeder en intim bild av yrkets inre

liv.
Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner

ärfv
stort värde för alla som intresserar sig för

psykoterapins och psykoanalysens frågeställningar.

Donald Broaafi/ om Reeders nya bok:
Jurgen Reeder tillhör Sveriges främsta kän-
nare av tidigare och aktuella psykoanalytiska

' traditioner. Hans insatser har betytt mycket
för att göra kvalificerad psykoanalytisk teori
tillgänglig i svenskt kulturliv och för specia-
lister inom en lång rad humanistiska och
samhällsvetenskapliga discipliner. I

Hans senaste bok har förutsättningar att nå
flera slags läsekretsar. Jag gissar att yrkesverk-
samma psykoanalytiker kommer att betrakta
den som ett osedvanligt grundligt och välar-
gumenterat - och delvis kontroversiellt, för-
modar jag - bidrag till forskningen och dis-
kussionen om den egna professionen och om
analytikerutbildningen. Teoretiskt intressera-
de humanister och samhällsvetare som frestas
att bolla med läsefrukter hämtade från Freud
eller Lacan kan få hjälp att bättre begripa sig
på psykoanalysen som klinisk praktik och de
institutionella och sociala förutsättningarna
för dess utveckling under nittonhundratalet.

Reeders studie är värdefull läsning även för
den som inte primärt är intresserad av psy-
koanalys. Den utgör inte minst i metodiskt
avseende ett vägande bidrag till bredare
forskningsfält som professionssociologi, ve-
tenskapshistoria och utbildningsforskning.
Den behandlar psykoanalys och psykoanaly-
tiker men det metodiska tillvägagångssättet
och åtskilliga av de enskilda analyserna är
tillämpliga på en lång rad andra yrkesområ-
den såsom undervisning, medicin, själavård,
socialt arbete, juridik och så vidare. Den som
vill undersöka läare, läkare, präster, socialar-
betare eller advokater har inspiration att
hämta i Reeders inträngande analyser av stri-
derna om psykoanalysens mål eller mening,
av samspelet mellan analytikerns personliga
utveckling och de institutionella förutsätt-
ningarna, ellerI av sambanden mellan profes-
sionens och organisationernas utveckling å
ena sidan och utbildningens form och inne-

håll å den andra. Så har jag exempelvis själv
som universitetslärare fått anledning att fun-
dera över förhållandet mellan vetenskapliga
discipliner och forskarutbildningen inom
samma discipliner, och i vad mån relationen
mellan handledare och doktorand liknar den
mellan utbildningsanalytiker och kandidat.
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Jurgen Reeder är verksam som psykoanalyti-
ker sedan mer än tjugo år och är även känd
som en av våra främsta introduktörer av i syn-
nerhet fransk psykoanalytisk tradition. Hans

I två tidigare böcker på Symposion Tala/lyssna,
en introduktion till och essä om Jacques La-
cans psykoanalys, och Begär och etik, om kön
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och kärlek i den fallocentriska ordningen, lov-g En ”mms dilemma
ordades bägge av recensenterna och har 'nbundem 397 siden
tryckts i två upplagor. 1996 utgav Reeder ock- Listpris; 1365:- 262:-Ditt pris:så Tolkandets grämer på Natur och Kultur.
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