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Michael White 
(1948–2008) var 
en innflytelsesrik 
australsk sosialar-
beider og familie-
terapeut som 
underviste og 
inspirerte mange 
norske terapeuter. 
Han regnes som 
grunnleggeren av 
narrativ terapi, en 

terapeutisk retning som springer ut av nar-
rativ teori. Teorier om kunnskap som histo-
riefortelling har hatt innflytelse i mange 
humanistiske disipliner, slik som litteratur-
teori, systemteori og sosialpsykologi 
gjennom de siste tiårene.

Narrativ terapi tar utgangspunkt i mennes-
kers behov for å finne mening i livet 
gjennom identitetsskapende fortellinger. 
Terapeuten arbeider ikke med pasientenes 
sykdommer, symptomer og problemer som 
egenskaper ved personligheten, men med 
deres fortellinger om problemer. Oppgaven 
blir å hjelpe pasienten til å bearbeide fortel-
lingen og dens virkninger slik at den mister 
sin problemskapende effekt i vedkommendes 
liv. Med et slikt syn på pasientfortellingen 
følger vektlegging av samtaleprosessen, tera-
peutens tilhørerrolle og måter å lytte og stille 
spørsmål på for å føre fortellingen frem. 
Blant familieterapeutene i den narrative tra-
disjonen finner man, ikke uventet, flere dyk-
tige og særdeles fantasifulle samtalepartnere. 
Retningens utøvere har derimot ikke alltid 
vist interesse for empirisk etterprøvning av 
resultatene som oppnås, og de har vært kriti-
sert for å relativisere alvorlige problemer.

Michael White er spesielt kjent for 
begrepet «eksternaliserende samtaler», der 
han løsriver problemkomplekser eller sym-
ptomer for å kunne samtale om dem på en 
måte som unngår å gjøre dem til egenskaper 
ved personen som søker hjelp. Han hevdet 
at han gjennom slike samtaler kunne unngå 
å objektivere pasientens identitet. Gjennom 
samtalene ville han tydeliggjøre problemet, 
avgrense det og utdype pasientens forhold 
til det, med sikte på å omarbeide vedkom-
mendes forhold til problemet.

Michael White har skrevet om dette 
i flere tidligere bøker. Det nye i denne er at 
han har benyttet en ny pedagogisk vinkling 
når han presenterer en bred tilnærming til 
klinisk samtale, basert på sin egen forkjær-
lighet for kart. Han ser kart som konstruk-
sjoner som kan brukes som rettesnor 
i samtaler, ikke som rettesnor for veien 
å gå, men som bidrag til bevissthet om 
valgmuligheter i terapeutiske samtaler. Han 

omtaler eksternaliserende samtaler, men har 
også flere andre perspektiver på terapi.

Som i tidligere bøker er det lett å bli 
fascinert av hans kasuistikker. Ikke minst 
synes jeg samtalene med symptombærende 
barn og deres foreldre er godt beskrevet, 
med tenksomme kommentarer til egne vur-
deringer underveis. Når eksemplene er 
hentet fra samtaler med barn og foreldre 
som strever med AD/HD-diagnose eller 
enkoprese, blir relevansen for en norsk all-
mennpraktiker tydelig.

For egen del blir jeg mindre fascinert av 
kartene enn av vurderingene. Kart kan nok 
være et hjelpemiddel til å få oversikt 
i samtalen og bidra til å differensiere tenk-
ningen omkring den. Dette har de til felles 
med mange andre teoribygninger og 
abstraksjoner. Men de beveger seg et godt 
stykke unna forfatterens evne til fantasifull 
frihet og impulsive kraft i samtale.

Kart over narrativ praksis egner seg 
dårlig for den som uten annen familieterapi-
bakgrunn ønsker å orientere seg i dette 
feltet. Her vil jeg heller anbefale en norsk 
bok. Men den vil være av interesse for all-
mennpraktikere, psykiatere, barneleger og 
barnepsykiatere som har noe kjennskap til 
familieterapeutisk tradisjon og som ønsker 
mer innsikt i Whites inspirerende perspek-
tiver på terapeutisk samtale.
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Målgruppen er 
meget vid, på 
omslaget angis «… 
alla som är interes-
serade av männis-
kors ansvar för sina 
handlingar …». 
Med en historisk og 
beskrivende utgi-
velse om kjerneom-
rådet i strafferetts-
psykiatrien – tilreg-
nelighet – er 

forfatternes intensjon å komme med et kri-
tisk debattinnlegg i Sveriges pågående disku-
sjon om dette begrepet. Som sådan er mål-
gruppen i høyeste grad også påvirkningskraf-
tige personer innen psykiatri, jus, filosofi og 
det politiske liv. Tillräknelighet tar utgangs-
punkt i et område der svensk lovgivning og 
praksis har vært vesentlig annerledes enn i de 

fleste andre land siden midten av 1960-årene. 
I stedet for slik det er i Norge, der utilregne-
lige personer (aktivt psykotiske, «bevisst-
løse» eller høygradig utviklingshemmede på 
gjerningstiden) ikke anses som strafferettslig 
ansvarlige og ikke kan dømmes til fengsel, 
har Sverige i dette bygd på begrepet «all-
varlig psykisk störning», som er mye mer 
omfattende med henblikk på art og grad av 
psykisk forstyrrelse. Dette har også ført til 
kritikk fra lekfolk og politikere, som mener 
at mange lovbrytere ikke møter de straffe-
rettslige konsekvenser de fortjener og at Sve-
rige nå bør slutte seg til internasjonale felles-
linjer ved å gjeninnføre tilregnelighetsprin-
sippet fra for 45 år siden.

Forfatterne, en professor i rettspsykiatri, 
en legestudent og seks filosofer med akade-
misk grad, gir uttrykk for usikkerhet og kri-
tikk overfor gjeninnføringen av tilregnelig-
hetsbegrepet. Filosofene har skrevet hvert 
sitt kapittel, de to medisinerne ett sammen, 
alt på lett forståelig svensk.

Innholdet er preget av dominansen av filo-
sofer. Disse besitter i tillegg til sin fagkunn-
skap god innsikt i juridiske og forvaltnings-
messige forhold samt i interessant svensk 
historikk for de aktuelle lovene. Medisi-
nernes kapittel er en god innføring i det psy-
kiatriske perspektivet. Man er altså kritisk 
overfor en sterk tro på nytten av tilbakeven-
ding til tilregnelighetsprinsippet, men 
avviser ikke helt at dette i en bevisstgjort 
og nyansert utforming kan være riktig. Argu-
mentasjonene belyser allmenne problemstil-
linger av moralsk, juridisk, psykiatrisk og 
filosofisk art, og er av den grunn av vesentlig 
interesse også utenfor Sverige. De viktigste 
elementene gjelder spørsmålet om men-
nesket innehar fri vilje, det vil si om våre 
handlinger er styrt av denne (voluntaristisk) 
eller om vi er deterministisk programmert og 
i vår hjernefysiologis vold og dermed 
egentlig uten ansvarlighet. Denne disku-
sjonen er svært aktuell internasjonalt og viser 
klare uenigheter, selv om de fleste nok 
bekjenner seg til varianter av et mellom-
standpunkt – kompatibilisme. I Norge er 
avgjørelsen om eventuell utilregnelighet som 
kjent knyttet til et såkalt medisinsk/biologisk 
prinsipp, der det ikke kreves sammenheng 
mellom innholdet i den sykelige tilstanden 
og selve forbrytelsen. Noen har tatt til orde 
for overgang til det psykologiske prinsipp. 
Dette krever slik sammenheng og/eller 
fravær av å forstå at man har gjort noe lov-
stridig, noe som imidlertid i sin tur kan føre 
til vanskelige psykiatriske og rettslige avvei-
ninger. Interessante momenter om dette og 
annet finnes i boken, som kan anbefales til 
kolleger med både lang og kortere fartstid.
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