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                                                            Sammanfattning 

                   Syftet med denna uppsats var att studera skillnader och likheter mellan 

kliniskt verksamma psykoterapeuter som företräder olika teoretiska 

och psykoterapeutiska inriktningar särskilt med avseende på hur de 

gör och hur de tänker omkring interaktionen mellan sig själva och 

patienten. Ett frågeformulär avsett för just denna undersökning 

konstruerades och skickades till trettiosex legitimerade psyko-

terapeuter, tolv vardera av följande inriktningar: Psykodynamisk, 

kognitiv och systemisk. Tjugosex stycken svarade på frågorna och 

återsände formuläret och ur dessa besvarade formulär lösgjorde sig 

ännu en inriktning, den eklektiska. Därför kom studien att omfatta fyra 

olika inriktningar istället för tre. Resultatet av studien antyder att det i 

hög grad råder likheter mellan de olika inriktningarna i synen på och 

hur de olika terapeuterna gör i det kliniska arbetet i rummet till-

sammans med patienten. Åtminstone utifrån vad frågeformuläret 

försöker spegla genom sina frågor som till stor del har en tyngdpunkt 

åt de relationella, kommunikativa och alliansskapande aspekterna i det 

terapeutiska arbetet. Varje inriktning präglas av en stark tro på sin 

teoretiska och metodspecifika utgångspunkt men i den kliniska 

vardagen tycks det som om det oftare är likheter än skillnader.  

 

                   Nyckelord: gemensamma faktorer, terapeutisk relation, skillnader och 

likheter mellan psykoterapeutiska metoder, allians, psykoterapeuter. 
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Similarity or difference between psychotherapy orientations as it manifests itself in the 

clinical practice 

                                                            Mikael Hallgren 

                                            Department of psychology, Lund University. 

              Abstract 

              The purpose of the study was to examine how differences and similarities 

between different psychotherapeutic orientations manifest themselves in 

clinical practice, especially regarding how therapists think and act in 

interplay with the patient.  A questionnaire was created for this particular 

study and sent to thirty-six psychotherapists, twelve to each of the following 

orientations: Psychodynamic, cognitive and systemic. Twenty-six did 

answer and returned the questionnaire and from the completed 

questionnaires another orientation revealed itself: The integrative 

orientation. Therefore this study comprises four different orientations 

instead of three that were first decided. The result of the study indicates that 

the similarities between the different orientations in great measure manifest 

themselves in the context of clinical practice. The representatives of the 

different orientations have strong belief and commitment to their theoretical 

and methodological benchmark, but in everyday clinical practice, especially 

in terms of communication, relation and alliance the similarities surpass the 

differences. 

 

              Keywords; Common factors, therapeutic relation, differences and   

similarities between psychotherapeutic orientations, alliance, 

psychotherapists. 
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                                                                   Inledning 

Bakgrund och teori. 

Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i Sverige har idag följande 

inriktningar: psykoanalytisk/psykodynamisk individualterapi, kognitiv psykoterapi, 

beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppsykoterapi, barn-föräldraterapi 

och existentiell terapi (Socialstyrelsen, 2011). Utbudet av inriktningar varierar beroende på 

utbildningsort och vid Lunds universitet innehåller psykoterapeutprogrammet tre inriktningar: 

psykodynamisk, kognitiv (vuxna respektive unga) och familjeterapeutisk. Jag är en av många 

som utbildar mig på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet och har under 

utbildningen fått möjligheter att inom ramen för utbildningen både genomföra studiearbeten 

(vetenskapsteori) och via föreläsningar och diskussioner samverka och ta del av de andra 

inriktningarna. En fråga som från början funnits hos mig är huruvida de olika inriktningarna 

skiljer sig åt, inte som specifik metod, utan mer hur psykoterapeuter med olika inriktningar 

tänker, ser på sig själva, förhåller sig och gör i sin kliniska vardag eller om det råder mer 

likheter? Jag avser här framför allt i mötet med patienten det vill säga när psykoterapeuten 

bedriver psykoterapi i rummet tillsammans med patienten. Hur tänker terapeuterna om och 

hur gör de i sin kliniska vardag med avseende på kommunikation, relation, samspel och hur 

förhåller de sig till andra psykoterapeutiska inriktningar?  

          Utifrån vad patienter betonar som hjälpsamt i psykoterapi har det varit svårt för forskare 

att avgöra vilken typ av psykoterapi de genomgått (Glimtar från forskningsfronten, 2009). 

Patientens upplevelser härvidlag brukar fokusera på goda terapeutegenskaper och exempel på 

dessa kan vara: adekvat inlevelse, äkthet, kravlös värme, intresserad, respektfull, bryr sig på 

ett positivt sätt, uppmärksam, empatisk, öppen, patienten känner sig förstådd och accepterad 

(Bohart, Elliot, Greenberg & Watson 2002; Carkhuff, 1969; Coley & Lajoy, 1980; Strupp, 

Fox & Lessler, 1969; Truax & Carkhuff, 1967). Mer negativa och hindrande faktorer i 

psykoterapi ur patientens perspektiv kan vara: terapeutens missuppfattningar, negativa 

reaktioner, rambrott, oönskad ansvarsbörda, terapeuten var distanserad, kall, ovänlig, 

oengagerad, rigid och oförmögen att förstå patienten (Bates, 2006; Grunebaum, 1986; Pope & 

Tabachnick, 1994). I en studie som undersökte vad patienter uppfattade som god psykiatrisk 

vård visade resultatet att den viktigaste upplevelsen för patienterna var att de blev förstådda 

och att den avgörande faktorn för god psykiatrisk vård utgjordes av den terapeutiska alliansen 
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samt att det var patienternas uppfattning av alliansen som var av mest betydelse och att det 

känslomässiga bandet är viktigare än samarbetsaspekten mellan patient och behandlare 

(Johansson, & Eklund, 2003).  

          En inriktning som inte finns som utbildningsalternativ men som utgör en betydande 

andel av de samlade psykoterapeutiska inriktningarna är gruppen av eklektiskt inriktade 

psykoterapeuter. En svensk studie (Carlsson et al, 2009) visade att 23 procent uppgav sig vara 

eklektiker. En motsvarande studie gjord av Society of Clinical Psychology inom APA 

(American Psychological Association) visade att 29 procent uppgav sig vara eklektiskt-

integrativt orienterade (Lindgren et al, 2009). Det finns inte en självklar gemensam teoretisk 

utgångspunkt som kan sägas känneteckna den eklektiska inriktningen. Historiskt har 

eklektikerna intresserat sig för de s.k. generella faktorerna, som ansetts vara verksamma 

bidrag till positiva utfall i olika psykoterapier, t ex den terapeutiska relationen. 

Uppmärksamheten kring generella faktorers betydelse i psykoterapi bidrog till framväxandet 

av den integrativa inriktningen (Norcross & Newman, 1992). Den integrativa ambitionen 

beskrivs utöver intresset för generella faktorer, ha tre olika utgångspunkter. Den första är att 

använda sig av tekniker som visat sig fungera inom andra inriktningar, s.k. eklektisk 

integration. Den andra är s.k. teoretisk integration där man försöker skapa en syntes av olika 

vedertagna teoretiska skolor. Den tredje har en assimilerande karaktär, utgångspunkten tas i 

en specifik teoretisk inriktning men med en öppenhet för att införliva strategier och idéer från 

andra inriktningar (Larsson, 2010). En integrativ ansats skulle kunna vara att s a s ha ett brett 

perspektiv och titta både specifikt och bakom varje enskild teoretisk inriktning för att 

upptäcka dels vad som verkar fungera bra utifrån de olika inriktningarna och dels att upptäcka 

fenomen och processer som liknar varandra eller är konstanta oavsett inriktning.  

            Psykoterapiforskning idag visar att psykoterapi har effekt och och det är svårt att finna 

tydliga skillnader mellan olika inriktningar när det gäller utfallet (Cuijpers, van Straten, 

Andersson & van Oppen, 2008; Johansson, 2006; Smith & Glass, 1977; Wampold, 2001). 

Lambert & Ogles (2004) diskuterar tre möjliga svar på frågan om vad det är som kan förklara 

denna likhet i utfall mellan olika inriktningar: 

• Det kan vara så att olika terapimetoder uppnår samma mål men på olika sätt. 

• Det finns skillnader men att dessa inte blir synliga med nuvarande forskningsmetoder. 
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• Att de faktorer som påverkar utfallet av psykoterapi är gemensamma och generella för 

alla psykoterapimetoder. 

           Framför allt är det den sista frågan om generella faktorer som har blivit föremål för 

forskningsintresse och särskilt den del av generella faktorer som innefattar den terapeutiska 

relationen. American Psychological Association (APA) har, genom en arbetsgrupp ledd av 

John C. Norcross, försökt identifiera evidensbaserade relationella faktorer och Norcross och 

Wampold (2011) skriver bland annat: ”Efforts to promulgate best practices or evidence-based 

practices (EBPs) without including the relationship are seriously incomplete and potentially 

misleading” (s. 423).  

           Samtidigt som den terapeutiska relationen kanske är den viktigaste enskilda 

komponenten i generella faktorer-kontexten så är den svår att skilja ut från det metodspecifika 

eftersom de i olika grad med stor sannolikhet samverkar. Norcross och Lambert (2011) 

diskuterar detta och menar att en tudelning av terapeutisk relation och metod är farlig och 

riskerar underbygga de polariserande rörelser som skapar rivalitet och försvårar samverkan 

mellan olika inriktningar (Norcross, 2011). Metod och relation befinner sig i ett ständigt 

samspel i den terapeutiska kontexten och kan ej separeras från varandra (Barber et al., 2006). 

Värdet av en terapeutisk metod är nödvändigt sammanbundet med den relationella kontext 

metoden används i. Mycket ansträngningar har ofta lagts ner i att skapa manualer för olika 

behandlingsmetoder men hur terapeuten ska åstadkomma eller snarare vilka förutsättningar 

som är viktiga att beakta och eftersträva, i syfte att skapa och medverka till att den 

terapeutiska relationen på bästa sätt utvecklas, saknas ofta liksom tydlighet omkring hur 

terapeuters beteende, aktivitet och interaktion i rummet med patienten påverkar och möjliggör 

en så optimal terapeutisk relation som möjligt (Norcross, 2011). Norcross och Lambert (2011) 

betonar också vikten av att i mötet med den enskilde patienten så noga som möjligt anpassa 

det psykoterapeutiska arbetet så att det möter den enskilde patientens förutsättningar d v s 

matcha behandling till behov och förutsättningar hos patienten. I denna process behöver 

terapeuten lägga grunden för att en optimal terapeutisk relation ska kunna växa fram i 

samspelet mellan terapeut och patient och detta är ett delikat arbete där det terapeutiska 

instrumentet ska stämmas in och finna resonans i patienten. Norcross och Lambert (2011) 

skriver: ”… a truly evidence-based psychotherapy will necessarily consider the person of the 

psychotherapist, the therapy relationship, and means to adapt or tailor that relationship to the 

individual patient-in addition to diagnosis. Otherwise, evidence-based practice will prove 

clinically incomplete as well as scientifically suspect.” (s. 10). 
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           Psykoterapi är verksamt (Asay & Lambert, 2002) men vilka faktorer som påverkar och 

i hur stor utsträckning generella respektive specifika metoder spelar in i vad som är verksamt i 

psykoterapi råder det delade meningar om och olika forskningsöversikter uppvisar stora 

skillnader härvidlag. Exempelvis så fördelar Lambert 15 % till specifik teknik och 30 % till 

gemensamma faktorer, 15 % till förväntningar, hopp och placebo och 40 % till övrigt vilket 

utgörs av faktorer utanför den professionella vården  (Asay & Lambert, 2002). I en annan 

forskningsöversikt tillskrev Stevens et al specifika metoder 66 % och gemensamma faktorer, 

33 % (Stevens et al., 2000). Wampold uppskattade de specifika faktorerna till 8 %, de 

generella faktorerna till 70 % och övrigt till 22 %  (Wampold, 2001). 

            Den av APA stödda forskningsgrupp med fokus på relationen mellan patient och 

terapeut, som Norcross ledde, sågs som ett komplement till det annars så dominerande 

forskningsfokuset på evidensbaserade metoder och man menade att alltför stort fokus på 

diagnos och metod riskerade underskatta betydelsen av terapeuten som person, klientens 

personliga egenskaper och den terapeutiska relationen. Man definierade ett antal effektiva 

element i den terapeutiska relationen: 

• Allians 

• Empati 

• Överensstämmelse om målen och samarbete 

• Anpassning till individen vad gäller motstånd, funktionsnedsättning och coping stil. 

          Norcross (2011) drar bland annat slutsatsen att behandlingens effektivitet avgörs av den 

terapeutiska relationen tillsammans med speciella insatser, patientens egenskaper och 

behandlarens kvaliteter. Samstämmigheten om olika metoders likvärdighet i effekt och 

insikten om hur specifika metoder och generella faktorer i synnerhet den terapeutiska 

relationen och alliansen samverkar och påverkar varandra är en viktig utgångspunkt för såväl 

kliniker som forskare inom psykoterapifältet. Detta och betydelsen av att anpassa såväl 

metod- som relationsintervention till förutsättningar hos patienten (diagnos, personlighet 

m.m.) för att nå så hög verkningsgrad som möjligt utgör en av flera slutsatser och 

rekommendationer som betonas utifrån evidens-baserad forskning (Norcross, 2011).  

            Inom det familjeterapeutiska fältet vidgas till viss del begreppet, allians, som en viktig 

beståndsdel av den terapeutiska relationen och ställs i perspektivet av interaktionen mellan 
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terapeut-systemet och patient-systemet (Pinsof, 1995). Utifrån Bordins (1979) definition av 

allians med tyngdpunkt på samarbetet mellan patient och terapeut, vilket innehåller överens-

kommelse om mål för samarbetet, överenskommelse om uppgiften och ett positivt känslo-

mässigt band mellan patient och terapeut ses dessa som tre dimensioner av alliansen (Bordin, 

1979). Oavsett hur många människor som är involverade i terapin så uttrycks alliansen 

samtidigt såväl inom som mellan patient-systemet och terapeut-systemet. Friedlander m. fl. 

(2006) har funnit att det går att urskilja huruvida familjemedlemmar signalerar stark 

respektive svag allians och att dessa går att inordna under fyra olika dimensioner: känslo-

mässig kontakt med terapeuten; delaktighet i den terapeutiska processen; gemensam 

uppfattning om syfte och mening och trygghet i det terapeutiska systemet. Utifrån dessa fyra 

dimensioner kan terapeuten, utifrån sina iakttagelser om hur patienten agerar, bygga, stärka 

och reparera alliansen (Friedlander et al, 2006). Norcross (2011) understryker alliansens 

betydelse inom familje- och parterapi, att det är viktigt att vara medveten om vad som sker 

såväl inom systemet som hur det känslomässiga bandet, överenskommelser om mål och 

uppgift skiftar i styrka och att detta avser varje enskild familjemedlem. Norcross 

rekommenderar därför att terapeuter kontinuerligt utvärderar alliansen mellan sig och varje 

enskild familjemedlem (Norcross, 2011). 

           Ett mindre utforskat område är terapeutens skicklighet oavsett specifik inriktning och 

hur det skiljer sig åt mellan olika terapeuter. Wampold (2001) studerade meta-analyser av 

behandling av ångesttillstånd och fann inga skillnader i utfall mellan olika behandlingar men 

däremot underströk han möjligheten att skillnader oftare framträder mellan psykoterapeuter 

från olika inriktningar. Baldwin och Wampold (2007) undersökte patienters och terapeuters 

bidrag till den terapeutiska alliansen och fann att variansen i skattad allians i högre grad 

berodde på skillnader mellan terapeuter än skillnader mellan patienter (Baldwin & Wampold, 

2007). Lambert och Ogles (2004) understryker också betydelsen av skillnader mellan psyko-

terapeuter som en påverkande faktor vid utfallet av psykoterapi men är mer kluvna till 

huruvida det enbart är skillnader mellan terapeuters personliga fallenhet eller om det också 

handlar om skillnader mellan hur den specifika metoden hanteras av olika terapeuter. De 

menar att studier behöver inriktas på interaktionseffekter mellan terapeut-teknik-patient. 

(Lambert & Ogles, 2004). Studier som undersökt variabeln, terapeuters skicklighet, visar en 

större variation mellan terapeuters behandlingsresultat än mellan olika terapiformer 

(O´Donohue, Fisher & Hayes, 2003). Roth och Fonagy (2005) väcker frågan om betydelsen 

av hur väl terapeuten följer behandlingsmanualen och hur detta sammanhänger med utfallet? I 



9 
 

en översikt (2005) noterar de att en kompetent terapeut kan avvika från manualen där det 

behövs t ex beroende på svårighetsgraden hos patienten och att detta då kunnat leda till 

förbättring hos patienten (Roth & Fonagy, 2005). Beutler et al (2004) beskriver skillnaden 

mellan terapeutens specifika respektive generella kompetens. Den förstnämnda i förhållande 

till hur väl manualen följs och den andra i förhållande till hur väl terapeuten kan använda sig 

av och ge behandling. Beutler et al (2004) menar att kompetens kan ses utifrån hur verksam 

behandlingen är oavsett om terapeuten använder sig av manual eller inte och i sin översikt 

beskriver de hur de mest effektiva terapeuterna är de som ibland avviker från manualen 

(Beutler et al, 2004).  

           Binder och Strupp (1997) konstaterar att terapeuter oavsett inriktning reagerar relativt 

lika inför konflikter som kommer till uttryck i samspelet med patienten och menar att 

svårigheter att handskas med negativa och fientliga uttryck från patienten hänger samman 

med mänsklighetens generella svårigheter att handskas med mellanmänskliga konflikter som 

de är en del av. En studie av terapeuter under utbildning i psykodynamisk korttidsterapi, fann 

att terapeuter med introjicerade elaka och kontrollerande objekt kunde ha den djupaste 

övertygelsen och följsamheten med metoden men att dessa också i hög utsträckning var 

ansvariga för en betydande ökning av negativa och komplicerade inslag i kommunikationen 

under den pågående inlärningen och praktiken av metoden  (Henry m fl., 1993. Refererat i 

Larsson, 2010). Det finns stöd för att terapeuter med goda utfall av sitt terapeutiska arbete är 

mer öppna för att kritiskt se på sig själva och erkänna misstag än terapeuter med mindre goda 

utfall  (Najavits & Strupp, 1994. Refererat i Larsson, 2010). Betydelsen av terapeutens 

personliga förutsättningar och kvaliteter framskymtar alltmer som en viktig faktor när det 

gäller att förstå vad som är verksamt i psykoterapi och som ett ej tillräckligt studerat fenomen. 

Klinisk praktik, forskning och utveckling är i goda stunder sammanflätade och utgör den 

drivkraft som både upptäcker, förstår, meningskapar och väcker nya frågor som en 

förutsättning för både konsoliderande och utvecklande rörelser. I en studie (Larsson, 2010) 

jämfördes likheter och skillnader mellan PDT (psykodynamisk), CT (Kognitiv), CBT 

(Kognitiv-beteende terapi) och IE (Eklektisk) avseende: 

• Bakgrundsfaktorer mellan terapeuter från olika inriktningar. 

• Hur terapeuter från olika inriktningar definierar kärnan i terapi utifrån -fem alternativ: 

patientens attityd till den terapeutiska relationen; patientens tankar; patientens känslor; 

patientens beteende och relationen mellan patientens tankar, känslor och beteende. 
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• Terapeuters uppfattning om terapi som konst/hantverk eller vetenskap. 

• Terapeuters uppfattning om psykoterapi vilar på hermeneutisk eller empirisk 

vetenskap. 

• Vilka faktorer som terapeuter anser är viktiga för en bra psykoterapeut. 

• Terapeuters åsikter om hur psykoterapi ska bedrivas. 

            Resultatet visade att terapeuter oavsett inriktning underströk betydelsen av den 

terapeutiska relationen, att gemensamma faktorer i psykoterapi är viktigare än de mer 

metodspecifika och endast något mindre likheter i synen på övriga fyra svarsalternativ. 

Skillnaderna mellan de olika inriktningarna/terapeuterna var tydligast i frågor om 

vetenskaplig grund och teknik. Ett syfte Larsson (2010) hade med sin studie var att undersöka 

vad det fanns för möjligheter och hinder för de olika inriktningarna att kommunicera och 

samarbeta med varandra. Han fann att trots att skillnaderna var mindre än han förväntat sig så 

existerade skillnaderna som en tänkbar orsak till svårigheter att kommunicera mellan de olika 

inriktningarna och han pekar på omständigheten att terapeuters ”hemmatillhörighet” i redan 

existerande och vedertagna terapeutiska inriktningar kan skapa en förutsättning och tendens 

att upprätta avstånd och överdriva skillnaderna mellan den egna inriktningen och terapeuter 

av andra inriktningar (Larsson, 2010) 

            En betoning av det relationella perspektivet på psykoterapi och ett exempel på hur dels 

forskning och klinisk praktik influerar det psykoterapeutiska fältet är att idag finns en 

psykoterapeutisk inriktning som heter relationell psykoterapi och som tillskriver sig en 

psykodynamisk förankring (Holmqvist, 2007). Likaså finns idag en möjlighet att utbilda sig i 

kognitiv relationell psykoterapi (Kognitivt forum, 2011). Kognitivt forum beskriver sin 

utbildning i kognitiv relationell psykoterapi bl. a så här: ”Idag är begreppen kognitiv och 

psykodynamisk terapi mångfasetterade och svårdefinierade. Inom den kognitiva resp. den 

dynamiska traditionen finns skolbildningar som framstår som motsägelsefulla och oförenliga i 

förhållande till varandra, samtidigt finns det delar i bägge traditionerna som samverkar på ett 

konstruktivt sätt.” (http://kognitivtforum.com/pdf/kursplan.pdf)  

           Ersta Sköndal Högskola ger fr. o m ht 2012 en legitimationsgrundande psykoterapeut-

utbildning i familjeterapi och man beskriver de teoretiska grunderna på sin hemsida och där 

återfinns affektteori och anknytningsteori samt att högskolan tydliggör att utbildningen bl. a är 

förankrad i ett relationsperspektiv (Ersta Sköndal Högskola, 2011). Inom det psykodynamiska 

http://kognitivtforum.com/pdf/kursplan.pdf
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fältet finns idag ett flertal olika korttidsinriktade metoder så som Panikfokuserad Psyko-

dynamisk Psykoterapi (Milrod, 1997), Accelerated Experiential-Dynamic Psychotherapy 

(Fosha, 2000) och ShortTerm Dynamic Psychotherapy (McCullough et al). Dessa under-

stryker bl. a vikten av relationen mellan patient och terapeut och talar explicit om 

nödvändigheten av en aktiv terapeut inom ramen för den relation som bär den psyko-

terapeutiska processen. Det kan ses som en utveckling inom det psykodynamiska 

referensområdet, en utveckling buren av metodvinningar gjorda av såväl mötet mellan 

forskning och praktik som mötet mellan olika influenser från det samlade psykoterapeutiska 

fältet. På samma sätt som relationella perspektiv influerar delar av det kognitiva 

psykoterapifältet och som också återfinns inom den systemiska teorin med dess utgångspunkt 

i andra ordningens cybernetik, d v s familjesystemet består i behandlingskontexten också av 

terapeuten och medlemmarna påverkar varandra cirkulärt (Hårtveit & Jensen, 2002). 

                                                                     Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader och likheter mellan kliniskt verksamma 

psykoterapeuter som företräder olika teoretiska och psykoterapeutiska inriktningar och 

särskilt med avseende på hur de gör och hur de tänker omkring interaktionen mellan sig själva 

och patienterna. 

                                                                     Metod 

Studien är en explorativ deskriptiv studie och resultaten redovisas endast deskriptivt. Den 

utgår ifrån enkätfrågor och trots detta och att resultaten i huvudsak presenteras i tabellform så 

har studiens metodologiska design en mer kvalitativ prägel. Svaren återspeglar 

respondenternas subjektiva upplevelse av skeenden, tankar och fenomen. Ingen statistisk 

bearbetning har gjorts då grupperna bedömts vara alltför små.  

Instrument 

Studien har genomförts med hjälp av ett frågeformulär som jag själv satt samman. I huvudsak 

med två eller flera svarsalternativ att markera men också en del frågor att besvara med egna 

ord. Då ett syfte med studien har varit att undersöka skillnader och likheter mellan psyko-

terapeuter från olika terapeutiska inriktningar var det angeläget att få ta del av ett större antal 

terapeuters svar vilket i kombination med tidsaspekten underlättades av en enkät-

undersökning. En nackdel med enkätundersökning kan vara att antalet frågor är begränsade 

och att det inte är möjligt att ställa följdfrågor eller undersöka oklarheter. I ett första skede 
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provades en första variant av frågeformuläret på sex stycken arbetskamrater. Syftet var att 

pröva frågornas relevans, få en uppfattning om hur smidigt frågeformuläret kunde hanteras av 

deltagarna och värna om reliabiliteten. Några frågor i enkäten behövde därefter omformuleras. 

Frågorna konstruerades dels utifrån den förkunskap om psyko-terapeutiskt arbete som jag 

själv har och dels utifrån kompletterande litteraturstudier särskilt avseende kognitiv och 

systemisk teori men också omkring begreppet ”common factors”. Min ambition var att 

frågorna så gott som möjligt, ur terapeutens synvinkel, skulle belysa fenomen som samspel, 

relation och kommunikation såväl i tanke som handling inom ramen för det terapeutiska mötet 

mellan patient och terapeut men också frågor som i visst avseende svarade på terapeuternas 

intresse av andra teoretiska och psykoterapeutiska inriktningar än den egna. Ur 

validitetsperspektiv var det viktigt att ett flertal frågor avsåg att mäta samma fenomen då det 

är svårt att mäta ett fenomen genom en särskild fråga utan detta fenomen behöver fångas in 

genom olika frågor. 

Etiska överväganden 

Efter att frågeformuläret var ifyllt återsändes det med bifogat frankerat kuvert till mig. 

Deltagarna erbjöds att svara anonymt men de som önskade få läsa den färdigskrivna 

uppsatsen uppmanades att fylla i sin mailadress. I det introduktionsbrev som medföljde 

frågeformuläret informerades deltagarna om syftet med frågeformuläret och att svars-

materialet skulle hanteras konfidentiellt och redovisas så att identifiering av enskilda deltagare  

inte skulle vara möjligt. Allt material kommer att makuleras när arbetet är slutfört. 

Urval och deltagare 

Frågeformuläret skickades brevledes till trettiosex stycken legitimerade psykoterapeuter. 

Tjugosex stycken återsände formuläret ifyllt. Det externa bortfallet var tio stycken. Enkäterna 

var i huvudsak korrekt ifyllda. Endast en fråga har noterats som obesvarad. Urvalsambitionen 

var att formuläret skulle besvaras av legitimerade psykoterapeuter som företrädde tre olika 

teoretiska och psykoterapeutiska inriktningar; psykodynamisk, systemisk och kognitiv. Tolv 

stycken av varje inriktning erbjöds att delta i undersökningen. Dessa valdes ut dels via 

kommunförbundet Skånes förteckning över kontrakterade handledare och dels via sökning på 

www.google.se 

            Efter att ha sorterat de besvarade frågeformulären så visade det sig att en fjärde 

inriktning utkristalliserat sig, nämligen de som betecknade sig som eklektiker. Eftersom det 
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fanns utrymme i frågeformuläret att markera ”annan inriktning” och att denna grupp utgjorde 

en så pass stor andel (27 %) bestämdes att studien skulle återspegla fyra inriktningar istället 

för tre. 

Tabell 1. Undersökningsgrupp och dess karaktär. 

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk Kognitiv Systemisk Eklektisk 

Fördelning 9 5 5 7 

Kön M/K 6/3 2/3 2/3 2/5 

Ålder     

36-45  1 2  

46-55 2 1 1 4 

Över 56 7 3 2 3 

Mottagning Privat/Offentlig 9/0 4/1 1/4 6/1 

 

Ett inklusionskriterium var att undersökningsgruppen skulle utgöras av legitimerade psyko-

terapeuter. Jag strävade efter att få en jämn spridning som representerade psykodynamisk, 

kognitiv och systemisk inriktning och tillfrågade därför lika många ur varje inriktning. Ålder 

och kön var underordnade ambitionen med undersökningsgruppens representation.  
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                                                                     Resultat 

Tabell 2.  Fördelningen av deltagarnas svar på frågor om kommunikation, uppdelat på de fyra olika 
inriktningarna. 

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk 
(n=9) 

Kognitiv 
(n=5) 

Systemisk 
(n=5) 

Eklektisk 
(n=7) 

Presenterar du för patienten hur det psykoterapeutiska 
arbetet kommer att gå till? 

    

Ja 5 5 3 4 

Delvis 3  2 3 

Nej 1    

• Om Ja eller Delvis. När sker denna 
presentation? 

    

Första besöket 4 2 3 4 

Efter bedömning och överenskommelse 4 3 2 2 

Annat (beskriv detta) 1   1 

• Om Ja eller Delvis. Hur presenterar du det 
psykoterapeutiska arbetet? 

    

Noga 6 5 1 1 

Summariskt 2  4 6 

• Om Ja eller Delvis. Undersöker du hur väl 
patienten har uppfattat din presentation? 

    

Ja 8 5 5 5 

Nej    2 

• Om Nej. Vad är det huvudsakliga skälet till 
detta? 

    

• Om patienten inte är positiv till hur arbetet 
ska bedrivas. Vad gör du då? 

    

Är det viktigt för dig att anpassa ditt sätt att tala d v s 
hur du uttrycker dig i förhållande till patienten? 

    

Ja 9 5 5 7 

Nej     

Hur upplever du dig i förhållande till ditt metodspecifika 
språk och dess uttryck? 

    

Anpassar mig till patienten 4 1 3 1 

Strävar efter ett gemensamt språk 5 3 2 6 

Tycker det är viktigt att introducera begrepp ur metodologin  1   

Icke verbalt beteende såsom ansiktsmimik och 
kroppshållning hos dig. Vilken betydelse tillmäter du 
dessa aspekter? 

    

Viktigt och jag tänker ofta på det 6 1 2 5 

Viktigt men jag tänker sällan på det 2 2  1 

Jag försöker vara som jag är 1 2 3 1 

Ingen särskild betydelse     
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I tabell 2 beskrivs hur respondenternas svar på frågor om aspekter av kommunikation, 

fördelar sig mellan de fyra olika inriktningarna. Terapeuterna med kognitiv inriktning svarade 

entydigt att det psykoterapeutiska arbetet presenterades. Det gjorde övriga inriktningar också 

men där fanns en spridning mellan ett tveklöst Ja och Delvis. Undantaget en psykodynamiker 

som inte gjorde någon presentation alls. Däremot var spridningen större när det handlade om i 

vilket skede av processen man valde att göra sin presentation. I huvudsak skedde 

presentationen antingen vid första besöket eller efter bedömning och överenskommelse. En 

psykodynamiker och en eklektiker angav att presentationen hängde samman med antingen 

patientens behov såsom att en del patienter ville veta redan när de beställde tid medan andra 

frågade efterhand eller mer hängde samman med hur terapeuten tydliggjorde manifesta ramar 

(tid, plats, ekonomi och dess handhavande m.m.) i samband med överenskommelse och lät 

presentationen av behandlingen vara mer övergripande. 

            I fråga om hur presentationen gjordes, d v s noga eller summariskt så var huvuddelen 

av svaren från psykodynamiska terapeuter att det rörde sig om en noggrann presentation och 

detsamma för kognitiva terapeuter medan såväl systemiska som eklektiska terapeuter angav 

att presentationen var summarisk. 

            Psykoterapeuterna undersökte i samtliga fall utom två hur väl patienten hade uppfattat 

presentationen av hur det psykoterapeutiska arbetet skulle gå till. Skäl till att inte undersöka 

detta uppgavs vara tillit till patientens förmåga till egen bedömning eller att överlåta till 

patienten att ställa frågor.  

           Vad gjorde terapeuterna om patienten inte var positiv till hur arbetet skulle bedrivas?   

Psykodynamiska terapeuter svarade att de undersökte/utforskade orsaken och sökte dialog i 

syfte att nå en allians med patienten (7 av 9) och om detta inte var möjligt så rekommenderas 

annat alternativ/terapeut.  

            Kognitiva terapeuter svarade att de undersökte och diskuterade detta med patienten, en 

terapeut avslutade och inget av svaren uttryckte explicit att man sökte allians däremot svarar 

en att det var viktigt med överenskommelser. En svarade också att han eller hon informerade 

om fördelarna med den psykoterapeutiska metoden men att det är patienten som väljer.  

           De systemiska terapeuterna frågade och intresserade sig för hur patienten tänkte och 

kände och vilka förhoppningar de hade. Två av tre svar innehöll också att terapeuten erbjöd 
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patienten att prova ett eller fler tillfällen för att sedan utvärdera. Två av tre svarade att man 

sökte allians. 

            Eklektiska terapeuter varierade mer emellan sig i sina svar jämfört med de övriga. 

Några avslutade och/eller rekommenderade patienten undersöka andra möjligheter, annan 

terapi/terapeut. En av eklektikerna svarade att det berodde på utifrån metod; ”Vid PDT 

arbetas med motståndet medan utifrån KBT omformuleras arbetsstrategin”. En erbjöd några 

gånger för att se om kontakten var meningsfull och ytterligare en strävade explicit efter att nå 

en gemensam målsättning.  

           Samtliga svarade att det var viktigt att anpassa sig och tänka på hur de uttryckte sig i 

förhållande till patienten. 

          När det gällde hur psykoterapeuter förhöll sig till sitt metodspecifika språk i förhållande 

till patienten så svarade en majoritet att man strävade efter ett gemensamt språk tillsammans 

med patienten och nio stycken att de anpassade sig till patienten medan en kognitiv terapeut 

tyckte det var viktigt att introducera begrepp ur metodologin. 

           Icke verbalt språk hos terapeuten tillmättes betydelse av terapeuterna och såväl 

huvuddelen av psykodynamiker som eklektiker tänkte ofta på det. Två av tre systemiker 

tänkte också ofta på det medan de tre andra försökte vara som de är. Den senare kategorin 

fanns representerad hos samtliga inriktningar men utgjorde störst andel bland de systemiska 

terapeuterna medan de kognitiva fördelade sig över de tre första svarsalternativen. 
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I tabell 3 beskrivs deltagarnas svar på frågor om egen kontra andra inriktningar och hur svaren 

fördelar sig mellan de fyra olika inriktningarna. 

Tabell 3. Fördelningen av deltagarnas svar på frågor om egen kontra andra inriktningar. 

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk 
(n=9) 

Kognitiv 
(n=5) 

Systemisk 
(n=5) 

Eklektisk 
(n=7) 

 Tycker du att du gör avsteg ifrån din metodspecifika kontext?     

Ofta 1  1 1 

Ibland 8 4 3 6 

Aldrig  1 1  

Vad kan det finnas för skäl att göra sådana avsteg?     

 Hur upplever du din tro på den metod du arbetar utifrån?     

Stark 9 4 5 5 

Vacklande ibland  1  2 

Svag     

 Hur förhåller du dig till influenser från andra 
psykoterapeutiska metoder?     

Jag är helt öppen 1 2  2 

Nyfiken 8 2 5 4 

Ointresserad  1  1 

 Hur förhåller du dig till förändring/utveckling inom ramen för 
din psykoterapimetod?     

Mycket intresserad 8 5 5 7 

Försiktig 1    

Ointresserad     

 

Det var inte ofta som någon ur de olika inriktningarna gjorde avsteg från sin metodspecifika 

kontext utan huvuddelen svarade att det hände ibland. En av vardera kognitiv och systemisk 

inriktning gjorde det aldrig. Skälen till avsteg från den metodspecifika kontexten handlade i 

huvudsak när det gällde de psykodynamiska terapeuterna om behov som hänförders till 

patienten. 

          ”Ex en klient med stora svårigheter att tala fritt utan någon bekräftelse” eller ”I stort 

sett alltid något som har att göra med patientens vardag och verklighet” och ”Situationen 

kan kräva att jag går utanför ramarna att patienten har behov av ngt speciellt i bemötandet, 
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men viktigt att förhålla sig ”professionellt”.” Två stycken kopplar skälen mer till sig själva: 

”Den kliniska verksamheten är inte lika enkel som teorin” och ”Då jag inte klarar 

motöverföringstrycket…”. 

            Kognitiva terapeuter angav att anpassning till och behoven hos klienten utgjorde skäl 

till att göra avsteg.  

           En av de systemiska terapeuterna uppgav att ett skäl att göra avsteg kunde vara: ”Att 

jag bedömer att något jag vanligen inte gör skulle vara till hjälp. Att ett annat kontext 

inträder t ex anmälningsskyldighet.” 

           Även bland de eklektiska terapeuterna angavs behov hos klienten som skäl men det 

fanns också andra skäl: ”Trötthet” och ”Metoden får inte bli ett syfte/mål i sig! 

Kommunikation är det som bär problemet framåt – metoden är bara ramen inte 

innehållet/meningen i sig!” och ”Öppen till en unik process som pat/psykoterapeuten skapar 

för att kunna fördjupa, förbättra behandlingskontakten”. 

            När det gällde psykoterapeuters förhållningssätt till sin egen teori och metod så 

svarade huvuddelen från respektive inriktning att de hade en stark tro på sin teori och metod. 

Två av sju eklektiker uppgav en ibland vacklande tro. 

            Vad gäller intresse och öppenhet i förhållande till andra metoder så var majoriteten av 

samtliga nyfikna eller helt öppna för influenser från andra psykoterapeutiska metoder. Endast 

en av vardera kognitiv och eklektisk inriktning uppgav sig vara ointresserade. I huvudsak var 

samtliga var mycket intresserade av förändring och utveckling inom ramen för sin 

psykoterapimetod. 
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I tabell 4 beskrivs hur deltagarnas svar på frågor om samspel, relation och allians fördelar 

mellan de fyra olika inriktningarna. 

Tabell 4. Samspel, relation och allians. 

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk 
(n=9) 

Kognitiv 
(n=5) 

Systemisk 
(n=5) 

Eklektisk 
(n=7) 

Under det psykoterapeutiska arbetets gång. Gör du någon 
utvärdering tillsammans med patienten?     

Ja, regelbundet 1 5 5 5 

Ja, om det behövs 6   2 

Nej 2    

Hur upplever du att behöva ställa in sessioner?     

Mycket svårt 5   2 

Tråkigt, men sådant händer 3 5 4 5 

Rätt neutral 1  1  

Anstränger du dig för att skapa ett speciellt bra ”klimat” i 
rummet?     

Ja 5 3 5 6 

Ibland 2 1   

Nej 2 1   

Undersöker du på något sätt hur patienten upplever alliansen?     

Ja 7 2 3 5 

Ibland 1 3 1 2 

Nej 1  1  

Om Ja eller ibland. Hur gör du detta?     

Svårigheter i relationen mellan dig och patienten (hur de än 
kommer till uttryck), belyser du dessa i dialog med patienten?     

Ja 9 5 4 7 

Nej   1  

Om du upplever att det psykoterapeutiska arbetet ”kört fast”. 
Vad gör du då?     

Väntar    1 

Söker dialog med patienten 9 5 4 6 

Hittar nya vägar själv   1  
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Psykodynamiska terapeuter gjorde utvärderingar tillsammans med patienten om det behövdes, 

sex av nio, medan två inte gjorde det alls och en gjorde det regelbundet. 

           Kognitiva respektive systemiska terapeuter gjorde utvärderingar regelbundet 

tillsammans med patienten. 

          Eklektiska terapeuter fördelade sig jämt mellan att göra det regelbundet och om det 

behövs. 

           Frågan om hur psykoterapeuter upplevde att ställa in sessioner visade att bland psyko-

dynamiska terapeuter så upplevde fem av nio att det var mycket svårt medan tre att det var 

tråkigt och en uppgav sig vara neutral. Kognitiva terapeuter angav att detta är tråkigt, men att 

sådant händer. Systemiska terapeuter på liknande vis att det är tråkigt, men att sådant händer. 

Två stycken av sju eklektiker angav att det var mycket svårt medan fem stycken att det var 

tråkigt men att sådant händer. 

           Anstränger sig psykoterapeuter att skapa ett speciellt bra klimat i rummet? 

Psykodynamiska terapeuter varierade i sina svar, fem stycken svarade Ja medan två vardera 

svarade Ibland alternativt Nej. Kognitiva terapeuter fördelade sig också över samtliga 

svarsalternativ: Tre stycken svarade Ja medan en vardera på Ibland respektive Nej. 

Systemiska terapeuter svarade samtliga Ja. Eklektiska terapeuter svarade Ja och en svarade 

Inte alls. 

           Undersökte psykoterapeuterna hur patienten upplevde alliansen? En majoritet av såväl 

psykodynamiker som eklektiker undersökte detta medan kognitiva och systemiska terapeuter 

varierade mer mellan Ja och Ibland. En liten andel, 2 stycken, gjorde det inte alls. 

           Hur man gör det varierar. Bland psykodynamiska terapeuter uppgav man att antingen 

skedde detta genom direkta frågor, ”Ställer frågor om hur det var idag att gå till mig…” eller 

”…med en fråga om hur klienten upplever o uppfattar vår arbetsrelation…” eller så skedde 

det inom ramen för överföringsrelationen, ”Tolkar överföringen kontinuerligt”. 

           Kognitiva terapeuters svar handlade om betoning av feedbackprocessen där terapeuten 

ber om feedback från patienten eller som i ett fall att psykoterapeuten betonade teamarbete, 

fokus och hur patienten genomfört hemuppgifter. 
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           Systemiska terapeuter var aktiva och frågade, undersökte och utvärderade: 

”Nyfiken/frågar. Vill veta hur pat upplever arbetet så här långt. Om vi behöver tänka och 

arbeta annorlunda”. 

            De eklektiska terapeuterna betonade överlag att fråga, som det medel de använde för 

att undersöka alliansen. Ett eklektiskt svar var: ”I PDT arb man med överföring-

/motöverföring o där utspelar sig alliansen. I KBT är alliansen konkret o definieras tydligt”. 

Tabell 5. Fördelningen av deltagarnas svar på frågor om egenskaper hos terapeuterna som haft 
avgörande betydelse.  

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk 
(n=9) 

Kognitiv 
(n=5) 

Systemisk 
(n=5) 

Eklektisk 
(n=7) 

Vad tycker du haft avgörande betydelse när ditt (och 
patientens) psykoterapeutiska arbete lyckats? (0=Ingen 
betydelse. 5=Stark betydelse) 

    

Din vilja 3.7 3.4 2.8 3.1 

Dig som den person du är 4 3 3.2 3.7 

Dig som psykoterapeut (med din valda metod) 4.3 4.6 4 3.6 

Din utbildning 4.2 4 3.2 3.4 

Din erfarenhet 4.7 4.2 3.2 4.3 

Din empati 4.8 4 4.4 4.3 

Din uppfostran 2.5 3.4 1.8 2.1 

Din intuition 4.2 3.6 3 3.7 

Din förmåga att knyta nära relationer 4.6 3.8 4 4.1 

 

Tabell 5 visar medelvärdet av skattningssvaren från de olika psykoterapeuterna. Terapeutens 

empati, erfarenhet och förmåga att knyta nära relation skattades högt liksom "dig som terapeut 

(med din valda metod). Även utbildning gavs en relativt hög skattning. "Din uppfostran" hade 

en högre skattning hos de kognitiva terapeuterna jämfört med övriga inriktningar. 
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Tabell 6. Vad psykoterapeuterna tror patienterna skattar som egenskaper hos psykoterapeuten som haft 

avgörande betydelse. 

Psykoterapeutisk inriktning Psykodynamisk 
(n=9) 

Kognitiv 
(n=5) 

Systemisk 
(n=5) 

Eklektisk 
(n=7) 

Vad tror du patienten upplevt som mest betydelsefullt?     

Din vilja 3.5 3.6 3 2.4 

Dig som den person patienten uppfattar dig som 4.1 3.4 4.2 4.3 

Dig som psykoterapeut (med din valda metod) 3.1 4.2 3.2 2.6 

Din utbildning 2.4 2.6 2 2.6 

Din erfarenhet 4.1 4.2 3 4.1 

Din empati 4.5 4.6 4.4 4.6 

Din uppfostran 1.6 1.8 1 1.3 

Din intuition 3.7 3.2 2.4 2.4 

Din förmåga att knyta nära relation 4.1 3.6 4 4.3 

 

Tabell 6 visar vad terapeuterna tror patienten har upplevt som mest betydelsefullt och här får 

empati den genomgående högsta skattningen av samtliga inriktningar. Hos de kognitiva 

terapeuterna skattades patientens upplevelse av terapeuten (med sin valda metod) relativt högt 

i jämförelse med övriga inriktningar medan de andra tre inriktningarna skattade förmåga att 

knyta nära relation och dig som person högre. Erfarenhet skattades högt av samtliga med 

undantag av de systemiska terapeuterna. 

                                                               Diskussion 

Metoddiskussion 

Instrumentet konstruerades enbart för studien och har inte utvärderats tidigare vilket betyder 

att reliabiliteten är låg och eftersom jag inte är tillräckligt insatt i samtliga inriktningars teori 

och metodik så finns brister i hur väl olika frågor fångar och därmed återspeglar de olika 

inriktningarna. Oklarheter hos respondenter har inte gått att undersöka och instrumentets 

begränsning har inte gått att komplettera med hjälp av följdfrågor. Jag vill också lyfta fram 

bristen på stringens mellan syftet med studien och konstruktionen och valet av frågorna i 

instrumentet. En del frågor innehåller flera olika svarsalternativ och så här i efterhand 

funderar jag över hur detta påverkar dels respondenten och dels mig när jag ska sammanställa 

svaren. Min resultatbearbetning kommer då att leda till ett större mått av tolkning av svaren 
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vilket skapar större osäkerhet när det gäller hur tillförlitligt resultatet kan värderas. På samma 

sätt skapas ett tolkningsutrymme för de som ska svara på frågorna i instrumentet och därmed 

en osäkerhet ur validitetsperspektiv. Då jag inte explicit vände mig till representanter för den 

eklektiska inriktningen har jag inte heller reflekterat och förberett frågor avsedda att fånga 

denna inriktning vilket kan ses som en svaghet i den metodiska processen. Varje inriktning 

representeras av ett litet antal respondenter vilket gör att det inte är meningsfullt med en 

statistisk bearbetning vilket i sin tur medför att det inte går att dra några generella slutsatser 

utifrån materialet.  

            Ett tillägg till valet av enkät som datainsamlings-metod hade varit att komplettera 

studien med en kvalitativ intervjustudie av ett antal terapeuter som företrädde varje inriktning. 

Detta valdes emellertid bort av tidsmässiga skäl.  

Resultatdiskussion 

Av svaren på frågorna i enkäten att döma så framträder i övervägande grad stora likheter 

mellan de olika inriktningarna i fråga om hur de gör och hur de tänker i sin kliniska vardag i 

allmänhet och i mötet med patienten i terapiarbetet i synnerhet. Det finns dock vissa 

skillnader. Temat, kommunikation, tydliggör en skillnad och det är hur det terapeutiska 

arbetet presenteras. Medan psykodynamiska och kognitiva terapeuter överlag är noga med att 

presentera hur arbetet kommer att bedrivas så är de systemiska och eklektiska terapeuterna 

mer summariska. Kommunikationen genom det metodspecifika språket genomsyras av 

strävan efter att mötas och finna vägar tillsammans. En annan skillnad mellan å ena sidan 

psykodynamiker och eklektiker och å andra sidan kognitiva och systemiska terapeuter är 

betydelsen av det icke verbala beteendet. Psykodynamiker och eklektiker tänker oftare på 

detta än de två andra inriktningarna. För samtliga inriktningar avseende egen kontra andra 

inriktningar signaleras en tydlig ambition att vara nyfiken på inriktningar utanför sig egen. Jag 

noterar dock med viss nyfikenhet att en eklektiker svarat att den är ointresserad av influenser 

från andra inriktningar! 

            Inom temat samspel, relation och allians noteras en skillnad mellan psykodynamiker 

och övriga inriktningar när det gäller att under terapin utvärdera det psykoterapeutiska arbetet 

på så sätt att det görs vid behov eller inte alls, medan de övriga inriktningarna i huvudsak gör 

det regelbundet i synnerhet de kognitiva och de systemiska terapeuterna. En tydlig skillnad 

mellan psykodynamiker och övriga finns när det gäller upplevelsen av att ställa in sessioner. 

Majoriteten av de psykodynamiska terapeuterna upplever det som mycket svårt medan övriga 
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inriktningar inte tycks uppleva samma grad av svårighet utan oftare upplever att det är tråkigt 

men att sådant händer. Vad betyder denna skillnad? Är den att hänföra till den psyko-

dynamiska kontexten? Är den en konsekvens av betoning av ramhållning, fokus på rambrott 

och den allestädes närvarande överföringsrelationen? Denna skillnad skulle vara intressant att 

undersöka vidare, vilket hade kunnat utforskas mer genom en kvalitativ ansats så som 

intervjuer med psykoterapeuter.  

            Samtliga inriktningar anstränger sig i huvudsak för att skapa ett bra klimat i 

terapirummet med en viss varians inom såväl den psykodynamiska som den kognitiva 

inriktningen. 

            Tabellerna 5 och 6 redovisar hur terapeuten skattar vad som varit betydelsefullt i det 

lyckade psykoterapeutiska arbetet både ur terapeutens synvinkel men också ur vad de tror 

patienten upplevt som betydelsefullt. Det råder en övervägande likhet mellan de fyra olika 

inriktningarna och något som tycks fånga de flesta terapeuter oavsett inriktning är fenomenet 

empati. Det är som om empati vore kungsvägen till ett lyckat psykoterapeutiskt arbete och 

terapeuterna från de olika inriktningarna tycks bestämda i sin uppfattning, dels om att när de 

ser sig själva i ett lyckat terapeutiskt arbete så ser de att de är empatiska och dels att 

patienterna i det lyckade terapeutiska arbetet uppfattat dem som empatiska. Tanken om 

empatins betydelse är påtaglig inom varje inriktning. En skillnad när det gäller terapeuternas 

skattningar är att kognitiva terapeuter inte skattar förmågan att knyta nära relation lika högt 

som de tre andra inriktningarna.  

            Generellt har deltagarna i studien en stark tro på den psykoterapeutiska metod de 

arbetar utifrån och de är också mycket intresserade av förändring/utveckling inom ramen för 

den metod de arbetar utifrån. Jag tolkar detta som att tillhörigheten spelar en viktig roll och att 

det har ett betydande värde att växa och utvecklas som yrkesmänniska inom ramen för en 

specifik teoretisk utgångspunkt. Detta kan ha två sidor: Å ena sidan kan yrkesidentiteten 

stärkas genom en ständigt pågående växelverkan mellan teori och praktik, mellan erfarenhet 

och nyfikenhet på utveckling men å andra sidan kan en stark förankring i en specifik utgångs-

punkt, om än hur utvecklande och hur skicklig en terapeut är, leda till en slags hemmablindhet 

och en sårbarhet i förhållande till omvärlden t ex i en paradigm-skiftesprocess. Ett exempel på 

hur omvärlden gör sig påmind är följande citat: ”Beträffande tids- och situationsbetingade 

förutsättningar står psykoterapin under ett ständigt inflytande av en rad faktorer, som i viss 

mån kommer att utveckla och modifiera grad och form av psykoterapeutiska tillämpningar” 
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(Högskoleverket, 2010, s. 28). Larsson (2010) menar att en svårighet för ett utökat samarbete 

och en bättre kommunikation mellan olika terapiinriktningar till viss del är den rådande 

uppdelningen i olika terapeutiska inriktningar. Denna uppdelning skapar avstånd och leder till 

en tendens att överdriva skillnaderna mellan den egna inriktningen och terapeuter av andra 

inriktningar (Larsson, 2010).  

             Det framskymtar en samsyn i denna studie mellan de olika inriktningarna och som 

utifrån enkätens utformning och val av frågor leder in i den generella faktorer-kontexten och 

det tycks råda en samstämmighet om en relationell ambition i den psykoterapeutiska 

processen. Relationell i den meningen att man betonar vikten av egenskaper som 

relationsknytande, skapandet av ett bra klimat, empatiförmåga och dialogskapande 

interaktion, inte minst när svårigheter uppstår, oavsett inriktning. Det tycks som de olika 

inriktningarna lägger stor vikt vid att undersöka och värna om förutsättningarna för att 

terapeut och patient arbetar tillsammans. 

Slutsatser 

Först som sist. Denna studie ger inte ett underlag till några givna eller generella slutsatser. 

Underlaget och mätinstrumentet är för litet och alltför osäkert. Studien ger på sin höjd svaga 

antydningar utifrån deltagarnas frikostighet med sina svar på frågorna i enkäten och slår an 

toner i grumliga tankeskikt inom mig och en del av dessa tänker jag presentera här. Den likhet 

som växer fram i min tolkning av hur deltagarna svarat på de olika frågorna leder vidare till 

frågan om vad som händer med det som skiljer oss åt? Den prägling som vi genomgår i 

samband med vår utbildning och vår ambition och lust att knyta oss närmare en specifik teori 

och en specifik terapeutisk metod, vart tar den vägen när vi befinner oss i rummet med våra 

patienter? För det är där, i rummet, som deltagarna svarar och berättar hur de gör och hur de 

tänker och det är ur dessa svar som likheterna mellan de olika terapeuterna med sina olika 

inriktningar växer fram. Upphör det specifika under den terapeutiska processen, i mötet med 

den andre? Med patienten? I den debatt som ibland förs mellan olika terapimetoders före-

trädare lyfts polariserande fenomen fram och som läsare förleds jag att tro på skillnadens 

betydelse men kanske återspeglar denna polariserande hållning mer den övertygelse, den lust 

och den iver som det innebär att verka inom en vald och specifik metodteoretisk kontext? 

Larsson (2010) menar att det hänger ihop med mer grupp psykologiska processer än är en 

återspegling av vad den enskilde terapeuten oavsett inriktning betonar och anser vara 

värdefulla inslag i psykoterapi även om betydande skillnader också finns. Larssons 
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undersökning jämförde psykodynamisk, kognitiv, kognitivt-beteendeterapeutisk samt 

integrativ/eklektisk inriktning med varandra bland annat avseende synen på hur psykoterapi 

bör bedrivas. Han fann att det fanns en samsyn i att det går att skilja ut gemensamma faktorer 

i terapi, främst avseende den terapeutiska relationen, och att dessa är lika viktiga (kognitiv-

beteendeterapi) eller viktigare (psykodynamisk, kognitiv och integrativ/eklektisk) än de mer 

metodspecifika faktorerna (Larsson, 2010). Om det förhåller sig på det sättet att oavsett 

inriktning så kännetecknas det som sker mellan terapeut och patient i den terapeutiska 

processen i hög grad av likheter snarare än skillnader, betyder detta då att den kliniska 

vardagen kännetecknas av att tanken om och samspelet med patienten gestaltar något 

fundamentalt och oundvikligt som behöver finnas i en terapeutisk förändringsprocess? Mina 

tankar går till den existentiellt nödvändiga relationen vi alla landar i (och söker) från det att vi 

föds. En relation som ska hjälpa oss bära vad mötet med omvärlden väcker i oss och som ska 

underlätta vår utveckling. Johansson (2006) undersökte i en studie patienters uppfattning om 

vad som utmärker god psykiatrisk vård. Johansson (2006) skriver i sin avhandling att ”The 

results from both satisfied and dissatisfied patients (…) showed that it was the quality of the 

relationship between the patient and the clinician/staff and being understood by the 

clinician/staff that formed the most central aspect of the quality of the care.” (s. 43).  

Johanssons (2006) studie pekar tydligt på betydelsen av en kvalitativt god terapeutisk relation 

och att det är relationella faktorer som är de mest centrala samt att det är det känslomässiga 

bandet mellan patient och behandlare som är det mest betydelsefulla (Johansson, 2006). 

Patienters rapporter av vad som upplevts som hjälpsamt i psykoterapi har som tidigare nämnts 

inte tydligt kunnat knytas till vilken metodspecifik terapi de genomgått utan patienters 

upplevelser av vad som varit hjälpsamt har oftare hänförts till aspekter av terapeuten som 

person och den relation som växt fram mellan patient och terapeut. 

            Det som fångar mig i denna studie är att när jag vänder mig till representanter för olika 

psykoterapeutiska inriktningar så skymtar, genom deras svar på mina frågor, bilden av hur 

olikheterna bleknar och likheterna träder fram. Min nyfikenhet väcks av denna slutsats och 

det skulle vara intressant att studera huruvida det vi ser oss som i vår psykoterapeutiska 

identitet och knyter till vår valda teoretiska och metodmässiga utgångspunkt i den kliniska 

vardagen och i mötet med patienten mer förekommer inom oss, som den tillhörighet vi 

erkänner oss till än att den återspeglas i terapirummet?  
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                                                                    Bilaga 1            

 

Hej. 

 

Jag heter Mikael Hallgren och studerar sedan hösten 2009 på psykoterapeutprogrammet, 
psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Inom ramen för denna utbildning ska jag 
skriva en 15-poängsuppsats. Jag har valt att försöka undersöka och belysa aspekter av 
samspelet mellan terapeut och patient/er med fokus på allians-skapande moment och jag 
har också valt att undersöka detta ur terapeutens synvinkel. Detta är syftet med min 
uppsats. 

          Jag har sammanställt ett frågeformulär som jag hoppas att Du vill ge en stund åt att 
besvara och därefter återsända till mig. Jag bifogar frankerat svarskuvert. 

Din medverkan kommer att vara konfidentiell och det är endast jag och Du som kommer 
att känna till vad Du svarat på frågeformuläret. Redovisningen av svaren på 
frågeformuläret kommer i uppsatsen att vara avidentifierad. 

           Du kanske undrar något inför att delta i denna uppsats och i så fall är Du mer än 
välkommen att ta kontakt med mig antingen på telefon 0431-875 99 eller via mail, 
mikael.hallgren at engelholm.se. 

          Vill Du ta del av uppsatsen i sin slutliga utformning så är detta också möjligt. Jag 
uppskattar om Du vill ta dig tid att besvara frågeformuläret och genom att återsända detta 
till mig delta i denna undersökning!  

 

Ängelholm 2011-03-31 

Med Vänlig Hälsning 

 

 

Mikael Hallgren 
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                                                                    Bilaga 2 

 

Frågeformulär. 

”Patienten” är likställd med par och familjer. Även om du inte tycker du finner ett 
svarsalternativ som tillräckligt väl speglar ditt svar så välj ett alternativ per fråga. 

 

1.   Psykoterapeutisk inriktning. 

      Psykodynamisk            Kognitiv            Systemisk            Annan 

 

2.   Kön. 

      Man                              Kvinna 

 

3.   Ålder. 

      Under 35                      36-45                  46-55                   Över 56 

 

4.   Mottagning. 

      Privat                            offentlig                                         Annan 

 

5.   Erhåller du handledning? 

      Ja                                  Nej 

 

6.   Presenterar du för patienten hur det psykoterapeutiska arbetet kommer att gå till? 

      Ja                                  Delvis                                             Nej     

 

     A) Om Ja eller Delvis. 

          När sker denna presentation? 

          Första besöket               Efter bedömning och överenskommelse               Annat 
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       Aa) Om annat. Försök beskriva detta. 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

     B) Om Ja eller Delvis. 

          Hur presenterar du det psykoterapeutiska arbetet? 

          Noga                                   Summariskt                                            

 

     C) Om Ja eller delvis. 

          Undersöker du hur väl patienten uppfattat din presentation? 

          Ja                                       Nej 

 

     D) Om Nej. Vad är det huvudsakliga skälet till detta? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

      E) Om patienten inte är positiv till hur arbetet ska bedrivas. Vad gör du då? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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7.   Är det viktigt för dig att anpassa ditt sätt att tala d v s hur du uttrycker dig i 
förhållande till patienten? 

      Ja                                                                          Nej 

 

8.   Hur upplever du dig i förhållande till ditt metodspecifika språk och dess uttryck? 

      Anpassar mig till patienten                                   Strävar efter ett gemensamt språk 

      Tycker det är viktigt att introducera begrepp ur metodologin                                

 

9.   Icke verbalt beteende såsom ansiktsmimik och kroppshållning hos dig som    

      psykoterapeut. Vilken betydelse tillmäter du dessa aspekter? 

      Viktigt och jag tänker ofta på det                         Viktigt men jag tänker sällan på det 

      Jag försöker vara som jag är                                 Ingen särskild betydelse    

 

10. Tycker du att du gör avsteg ifrån din metodspecifika kontext? 

      Ofta                                            Ibland                                          Aldrig  

 

      A) Vad kan det finnas för skäl att göra sådana avsteg? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

11. Under det psykoterapeutiska arbetets gång. Gör du någon utvärdering tillsammans          

      med patienten? 

      Ja, regelbundet                     Ja, om det behövs                         Nej 
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12. Hur upplever du din tro på den teori och metod du arbetar utifrån? 

      Stark                                    Vacklande ibland                          Svag 

 

13. Hur förhåller du dig till influenser från andra psykoterapeutiska metoder? 

      Jag är helt öppen                  Nyfiken                                        Ointresserad           

               

14. Hur förhåller du dig till förändring/utveckling inom ramen för din              

      psykoterapimetod? 

      Mycket intresserad               Försiktig                                      Ointresserad 

 

15. Utifrån följande svarsalternativ, var vill du placera dig själv (aktivitet i rummet)? 

      Styrande                               Icke-styrande                                 Både och 

 

16. Hur upplever du att behöva ställa in sessioner? 

      Mycket svårt                        Tråkigt men sådant händer            Rätt neutral 

 

17. Anstränger du dig för att skapa ett speciellt bra ”klimat” i rummet? 

      Ja                                          Ibland                                             Nej 

 

18. Hur förstår du din patient? (I huvudsak) 

      Utifrån ett teoretiskt perspektiv              Utifrån en intuitiv förståelse             Både och 

 

19. Undersöker du på något sätt hur patienten upplever alliansen? 

      Ja                                           ibland                                             Nej 
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       A) Om Ja eller ibland. Hur gör du detta? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

20. Svårigheter i relationen mellan dig och patienten (hur de än kommer till uttryck),    

      belyser du dessa i dialog med patienten? 

      Ja                                                          Nej 

 

21. Om du upplever att det psykoterapeutiska arbetet ”kört fast”. Vad gör du då? 

      Väntar                                  Söker dialog med pat                         Hittar nya vägar själv 

 

22. Vad tycker du haft avgörande betydelse när ditt (och patientens) psykoterapeutiska   

      arbete lyckats? (Gradera svaret från 0-5 där 0 = Ingen betydelse och 5 = Stark    

      betydelse. Markera vid varje alternativ.) 

       Din vilja_________ 

       Dig som den person du tycker du är_________ 

       Dig som psykoterapeut (med din valda metod)__________ 

       Din utbildning_____________ 

       Din erfarenhet__________ 

       Din empati________ 

       Din uppfostran__________ 

       Din intuition___________ 

       Din förmåga att knyta nära relation_________ 
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Och omvänt. Vad tror du patienten upplevt som mest betydelsefullt? 

       Din vilja_______ 

       Dig som den person patienten uppfattar dig som_______ 

       Dig som psykoterapeut (med din valda metod)________ 

       Din utbildning_______ 

       Din erfarenhet________ 

       Din empati_________ 

       Din uppfostran________ 

       Din intuition________ 

       Din förmåga att knyta nära relation________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Jag vill gärna ta del av den färdiga uppsatsen. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

(Namn och mailadress) 
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