
❙ ❙ Bengt Westlings reaktion (LT 18/
2004, sidorna 1641-2) på min översikt
av aktuell psykoterapiforskning (LT 
15–16/2004, sidorna 1418-22) bekräftar
vilket minerat område psykoterapi (och
psykoterapiforskning) är. Inte minst på
institutionen för psykologi i Uppsala. 

Eftersom Westling framför synpunk-
ter på psykologutbildningen i Linkö-
ping, där jag är engagerad, vill jag gärna
citera vad som står om psykologutbild-
ningen i Uppsala i Högskoleverkets just
utkomna utvärdering av psykologi-
ämnet på universitet och högskolor. 

På tal om det s k klientarbetet skriver
granskarna: »Det verkar finnas en klyfta
mellan de olika terapiinriktningarna på
lärarnivå. – – – Bedömargruppen me-
nar att de uttryck som klyftan mellan de
olika inriktningarna tar sig påverkar ut-
bildningen negativt, då detta leder till att
studenterna inte får möjlighet att tänka
kritiskt kring de båda inriktningarna.
Bedömargruppen uppmanar till betyd-
ligt större öppenhet i hur de olika terapi-
perspektiven presenteras« [1, sidan
170].

När man läser Westlings inlägg för-
står man lätt vad bedömargruppen me-
nar är ett problem i Uppsala. 

Metaanalyser
Vad olika metaanalyser beträffar är det
naturligtvis så, precis som med enskilda
studier, att de kan ge olika resultat. Ef-
tersom Westling hävdar att de 0-skillna-
der som forskningen redovisat främst
hänför sig till jämförelser mellan olika
KBT-varianter, vill jag hänvisa till ett
par metaanalyser av direkta jämförelser
mellan psykodynamisk terapi (PDT) och
andra terapiformer, bland vilka kognitiv

beteendeterapi (KBT) dominerar, av de
skäl som Westling anför. I den senaste
metaanalysen av psykodynamiska kort-
tidsterapier [2], t ex, var den genom-
snittliga effektstorleken i direkta jämfö-
relser med andra former av korttidstera-
pi d = 0,08 när studierna vägdes efter ur-
valens storlek. Alltså ingen skillnad.

Betydelsen av grundläggande rela-
tionsfaktorer kan prövas alldeles särskilt
i Rogeriansk, klientcentrerad psykotera-
pi, därför att den bygger på antagandet
att de nödvändiga och tillräckliga insla-
gen i en framgångsrik psykoterapi är just
relationsfaktorer, nämligen »empathy,
genuineness, and unconditional regard«.
En färsk metaanalys [3] gav effektstor-
leken d = 0 i studier med direkta jäm-
förelser med andra psykoterapiformer.
Alltså ingen skillnad.

Det handlar verkligen inte bara om
»lätta« patienter, som Westling verkar
mena möjligen kan passa en psykodyna-
misk terapeut. En »svår« diagnosgrupp
är de s k personlighetsstörningarna. I en
färsk metaanalys redovisar Leichsen-
ring och Leibing [4] för PDT en ge-
nomsnittlig effektstorlek d = 1,46 och
för KBT d = 1,00. Intressant nog var
skillnaden ännu större när man bara räk-
nade på skattningar av oberoende bedö-
mare (1,79 respektive 0,87), men ord-
ningen var snarast den omvända när man
räknade på patienternas självskattningar
(1,08 respektive 1,20)! Att specifika, re-
aktiva och manipulerbara utfallsmått
särskilt gynnar KBT visade redan Sha-
dish och Sweeney [5]. Sammantaget
alltså snarast »fördel PDT«.

KBT och relationsfaktorer
Beteendeterapeuters inställning till rela-
tionsfaktorer är ett intressant kapitel.
Klart är att man i KBT i hög grad utnytt-
jar relationsfaktorer, t ex uppmuntran,
försäkringar (om hur framgångsrik ens
metod är), stöd, vänligt bemötande.
Raues m fl studie [6], som Westling hän-

visar till, visar ju just hur starkt man i
KBT arbetar med alliansen. Kanske
Raues resultat förklarar en del av de
goda behandlingsresultat som KBT har?
En sådan tolkning är förenlig med studi-
er av Enrico Jones och hans medarbeta-
re [7, 8], där man jämförde psykodyna-
miska terapier och kognitiva beteende-
terapier och fann att de inslag som kon-
sekvent korrelerade med behandlings-
resultatet var just de psykodynamiska
inslagen, i båda formerna av terapi, inte
KBT-inslagen!

Å andra sidan verkar erkännandet av
betydelsen av relationsfaktorer vara rätt
nyvaknat bland KBT:are. Det tycker jag
bl a bekräftas i programmet till Psyko-
terapimässan som ägde rum i maj i år i
Stockholm. Där presenterades ett semi-
narium (nr 324, »Beteendeterapi och
psykoterapirelation«), arrangerat av Be-
teendeterapeutiska föreningen, så här:
»Den beteendeterapeutiska traditionen
vilar betydligt mer på utvecklandet av
behandlingsmetoder än reflektioner
kring den terapeutiska relationens ka-
raktär. Samtidigt blir detta område ett
område där intresset ökar dramatiskt,
inte minst i vad som kommit att kallas
’den tredje generationens beteendetera-
pi’.« 

Jag tycker det är bra om intresset
ökar. Men var finns teorierna om dessa
faktorer, och forskningen? Safran och
Muran, som Westling menar har bidragit
till att lyfta fram alliansen/relationen
»som en viktig del i själva föränd-
ringsprocessen inom KBT«, refererar i
den teoretiska inledningen till sin bok
om terapeutisk allians [9] nästan uteslu-
tande till psykoanalytiska författare.
Och till på köpet har de skaffat sig en
psykoanalytisk utbildning och räknar
sig numera som psykoanalytiker! 

Ett missförstånd
Ett missförstånd måste klaras ut. När
Westling refererar Beutlers m fl [10]
slutsats att relationen förklarar enbart
mellan 7 och 17 procent av variansen
nämner han inte, för det första, att Beut-
ler använder begreppet relation syno-
nymt med terapeutisk allians. Men den
terapeutiska relationen är ju så mycket
mer än alliansen [11]! För det andra gör
han inte klart vilken varians det handlar
om. I själva verket är de 7 (snarare är de
5) procenten andelen av den totala vari-
ansen i utfall (motsvarande r ≈ 0,2 eller
d ≈ 0,5) faktiskt ungefär 1/3 av de ca 15
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Den tröstlösa debatten om vilken 
psykoterapi som är bäst bara fortsätter ...

Att psykoterapi och psykoterapiforskning är ett minerat område be-
kräftas av Bengt Westlings reaktion på min översikt av aktuell psyko-
terapiforskning. Att beteendeterapeuter utnyttjar relationsfaktorer,
t ex uppmuntran, stöd och vänligt bemötande, står klart. Erkännandet
av detta faktum verkar nymornat, om än välkommet, men man efterly-
ser teorierna, forskningen. Människor är olika, såväl terapeuter som
patienter, och ingen terapiriktning kan begära monopol.
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procent (motsvarande r ≈ 0,4 eller d ≈
0,8) som förklaras av behandlingsfak-
torn överhuvudtaget (dvs om patienten
går i psykoterapi eller ej).

Överens om en sak 
Om en sak är vi ändå eniga. Rubriken på
min översikt »Teknik eller relation?«
var menad att besvaras just precis så som
Westling gör. Så här skrev jag: »Poäng-
en är att vad som uppfattas som effektivt
inte bestäms av tekniken i sig utan av i
vilken mån tekniken överensstämmer
med patientens och terapeutens uppfatt-

ning om vad som är effektivt i det speci-
fika fallet. Det är alltså inte fråga om
’bara placebo’ utan om en teknik och ett
förhållningssätt anpassade till patien-
ten.« 

Människor är ju olika, terapeuter så-
väl som patienter. Det finns ingen terapi
utan en terapeut (och en patient), och sät-
tet att leverera den (och ta emot den) har
visat sig vara betydelsefullt. Jag uppfat-
tar att KBT är en utomordentlig form av
psykoterapi, förutsatt en bra terapeut
och en lämplig patient, liksom jag upp-
fattar PDT så. Ingen av oss kan begära

monopol, och vi är alla, Westling och
jag, psykoterapeuter och psykoterapi-
forskare, utsatta för den starka kraft som
kallas »allegiance«, dvs teorianknuten
partiskhet.

Referenser

❙ ❙ I ett nytt försök att belägga att skillna-
der i utfall mellan psykodynamisk terapi
(PDT) och kognitiv beteendeterapi
(KBT) är försumbara, oavsett problem,
refererar Rolf Sandell till ytterligare
metaanalyser. Exempelvis till en 10 år
gammal metaanalys [1] där PDT direkt
jämförs med en rad andra alternativa be-
handlingar, bland vilka KBT inte domi-
nerar – vilket Sandell hävdar. Metaana-
lysen visade att PDT: 
1. Gav bättre resultat än väntelista, bl a

för »oedipal patients« (?!).
2. Inte gav bättre resultat än alternativa

behandlingar som kostråd, stödjande
samtal och idag föråldrade beteende-
terapeutiska interventioner, t ex sys-
tematisk desensibilisering. 

I vissa studier som ingick i metaanalysen
bestod även PDT av terapier såsom

Klermans interpersonella psykoterapi
eller Fairburns fokala terapi eller kombi-
nationer av PDT och annan terapi (?!).
Nämnda psykoterapiformer ses inte som
PDT [2]. 

En annan studie som Sandell hänvi-
sar till är en preliminär metaanalys kring
en rad olika personlighetsstörningar [3].
Det är ett område där psykoterapistudi-
erna ännu är så få att närmast gigantiska
skillnader i utfall mellan metoderna tor-
de ha krävts för att finna statistiskt signi-
fikanta skillnader. 

Den väsentliga frågan
Studier som de två metaanalyser Sandell
refererar till – som försöker visa vilken
form av psykoterapi som är den generellt
mest effektiva – kan leda till en farlig
slutsats. Nämligen att den genom-
snittliga skillnaden mellan olika former
av psykoterapi för alla typer av problem
även representerar skillnaden mellan två
specifika metoder för ett specifikt pro-
blem. Istället torde den centrala fråge-
ställningen vara: 

Vilka psykoterapitekniker – givna av

vilken psykoterapeut, för vilken patient,
med vilket/vilka problem, under vilka
omständigheter och med vilken form av
patient–terapeutrelation – är de mest
verksamma?

Huvudpoänger
Av utrymmesskäl koncentrerar jag mig
nu på de två huvudpoänger som föran-
ledde mig att replikera på Sandells arti-
kel:

1. PDTs hegemoni i psykoterapiutbudet
är inte försvarbar. 
Det empiriska stödet för PDT står inte
alls i relation till dess totala dominans
vad gäller utbudet av psykoterapi i Sve-
rige. I USA, där utbudet av psykoterapi i
större utsträckning styrs av empiri och
konsumentintressen, visar en studie att
KBT är den dominerande teoretiska in-
riktningen och den som 40 procent av
psykologerna/psykoterapeuterna arbe-
tar utifrån, medan PDT företräds av en-
dast 15 procent av dessa [4]. 

I Sverige är dock bilden rejält annor-
lunda. Den kliniska tillämpningen av
psykoterapi i landet domineras fortfa-
rande starkt av PDT. Socialstyrelsen har
bristfällig statistik över inriktningen på
legitimerade psykoterapeuter då man
började registrera detta först 1999 [5].
Beteendeterapeutiska Föreningen [6]
har dock bättre statistik över antalet le-
gitimerade psykoterapeuter med inrikt-
ning mot KBT, och siffran var 153 per-
soner den 30/4 2004. Socialstyrelsens
statistik över antalet legitimerade psyko-
terapeuter i Sverige vid samma tidpunkt
var 4 517 personer [5]. 

Med andra ord, antalet legitimerade
psykoterapeuter med inriktning mot
KBT i landet är 3,4 procent! Utbild-

Replik:

Den tröstefulla debatten om den psyko-
dynamiska terapins hegemoni har bara börjat

Det empiriska stödet för psykodynamisk terapi står inte alls i relation
till dess totala dominans i Sverige. Andelen legitimerade psykotera-
peuter med kognitiv-beteendeteoretisk inriktning uppgår till 3,4 pro-
cent, mot 40 procent i USA. Utbildningsinsatserna bör därför intensi-
fieras så att en bättre balans uppnås i utbudet av olika psykoterapi-
former. Utbildningen bör innefatta såväl relationen patient–behand-
lare som olika specifika kognitiva och beteendeinriktade psykotera-
pitekniker. Tyvärr försöker många psykodynamiskt utbildade terapeu-
ter stoppa införandet av kognitiv beteendeterapi i olika utbildnings-
sammanhang. 
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ningsinsatserna bör därför intensifieras
så att en bättre balans i utbudet av olika
psykoterapiformer kan uppnås – det är
inte etiskt försvarbart av utbildningsan-
svariga att tillåta att underutnyttjandet
av KBTs erkänt effektiva psykoterapi-
tekniker fortsätter mot bakgrund av dess
totalt överlägsna empiriska stöd för oli-
ka typer av problem såväl hos vuxna [7]
som hos barn och ungdomar [8].

2. Relationen är inte allt – även evidens-
baserade tekniker behövs.
Då psykoterapiforskningen visat att så-
väl relationen som olika specifika kog-
nitiva och beteendeinriktade psykotera-
pitekniker är viktiga kurativa faktorer
bör rimligen en utbildning i psykoterapi
innefatta moment om båda dessa delar.
Den uppfattningen delas även av ledan-
de företrädare för synsättet att relationen
är den viktiga kurativa faktorn – och som
Sandell refererar till i olika sammanhang
[9]: »... concurrent use of empirically
supported relationships and empirically
supported treatments tailored to the pati-
ent’s disorder and characteristics is like-
ly to generate the best outcomes.«

Och naturligtvis måste tekniken
överensstämma med patientens uppfatt-
ning om vad som är effektivt. Att för pa-
tienten öppet redovisa det vetenskapliga
stödet för olika metoder innan de imple-
menteras, och uppmuntra patienten att
inhämta information även via andra käl-
lor än KBT-terapeuten, är därför en
central del i all KBT [10]. 

Felsatsning
Mot bakgrund av ovanstående kan jag
inte bedöma det på annat sätt än att han-
terandet av psykologstudenternas krav
på en valmöjlighet mellan PDT och
KBT – istället för att tvingas läsa en PDT
steg I-utbildning – med införandet av det
s k basperspektivet var en rejäl felsats-
ning. Det blir i det närmaste absurt att
lära ut olika grundläggande »... tekniker
och interventioner ... först på steg II«
[11], som Sandell förespråkar, mot bak-
grund av vad psykoterapiforskningen vi-
sat är kurativt. 

För övrigt: Idag, när vi har ett läge där
»tidsandan ... hejar på KBT, och man
bara kan beundra – eller avundas om
man är lagd åt det hållet – dess massme-
diala genomslag och dess tydligen goda
resultat« [12] hamnar studenterna i Lin-
köping, som inte ges möjlighet att välja
KBT som fördjupning, i ett ofördelaktigt
konkurrensläge gentemot psykologstu-
derande på andra orter som ges denna
möjlighet. 

Får dörrar stängda
Dessutom kräver många legitimations-
grundande psykoterapeutprogram för

behörighet en grundläggande psykotera-
piutbildning inom den specifika tradi-
tion som utbildningen gäller. Studeran-
de ifrån Linköping får därför många dör-
rar stängda. 

Sandells resonemang att det på steg II
kommer skolspecifika tekniker förutsät-
ter ju även att alla går vidare i utbild-
ningssystemet, och så ser det inte ut
idag. Studenter som inte går vidare till
steg II lämnas därför med en i stora
stycken mindre användbar kompetens.
Den studerandeopinion som finns i Lin-
köping mot Sandells och medarbetares
upplägg av psykoterapikurserna på psy-
kologprogrammet, som för övrigt helt
nyligen beskrivits i Dagens Nyheter
[13], ser jag mot bakgrund av ovanstå-
ende som förklarlig och berättigad.

Men varför gör de på detta viset i Lin-
köping? Varför förvägrar de studenterna
möjligheten att efter en orientering i de
idag två dominerande psykoterapisyste-
men – PDT och KBT – välja fördjup-
ning/handledning i ettdera av psykotera-
pisystemen och dess metoder och få en
användbar kompetens? En sådan val-
möjlighet är enligt Högskoleverkets
granskning »uppskattad«, till skillnad
mot upplägget i Linköping, som ses som

»kontroversiellt« [14] och som ifråga-
sätts i den vetenskapliga litteraturen
[15, 16]. 

Psykoterapipolitik
Skälet är psykoterapipolitik! Många
PDT-utbildade terapeuter ser tyvärr fort-
farande KBT och dess evidensbaserade
behandlingar som ett hot och som något
provocerande. Man griper därför efter
halmstrån för att kunna stoppa införan-
det av KBT i olika utbildningssamman-
hang. Som ett sådant halmstrå ser jag
Linköpings s k basperspektiv. 

På sikt torde dock även ansvariga i
Linköping tvingas acceptera att: »You
either have science or you don’t, and if
you have it you are obliged to accept the
surprising and disturbing pieces of in-
formation, even the overwhelming and
upheaving ones, along with the neat and
promptly useful bits. It is like that« [17].
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❙ ❙ Frågan »Vilka psykoterapitekniker –
givna av vilken psykoterapeut, för vil-
ken patient, med vilket/vilka problem,
under vilka omständigheter och med vil-
ken form av patient–terapeutrelation – är
de mest verksamma?« är lika oväntad
som glädjande för att komma från en be-
teendeterapeut. Svaret är förstås: Olika! 

SBU-rapporten
Faran, som Westling talar om, kommer
dock inte från metaanalyserna, som ju
har metoder att analysera moderator-
effekter och också använder dem när så
är indikerat, utan från det slags evidens-
basering som hävdar att det skulle finnas
en viss psykoterapiform som är just ge-
nerellt bäst för den-och-den diagnosen.
Som den nu aktuella SBU-rapporten.
Psykoterapiforskningen fortsätter näm-
ligen att visa 0-skillnader mellan olika
psykoterapiformer.

När är det dags för specialisering?
Specialisering på någon viss inriktning i
psykoterapeututbildningen bör ske först
på påbyggnadsutbildningen, inte på psy-
kologprogrammet.
1. Alla studenter på programmet kom-

mer inte att bli psykoterapeuter men
kan ändå ha nytta av ett allmänt tera-
peutiskt förhållningssätt på de områ-
den där de så småningom väljer att
använda sin utbildning.

2. Nybörjare i psykoterapeutkarriären
kan inte veta vilken inriktning de
kommer att känna sig mest hemma
med.

3. De faktorer som i så hög grad gör en
terapi framgångsrik är sådana rela-
tions- och personfaktorer som inte är
bundna till någon viss inriktning.

4. Den grundläggande psykoterapiut-
bildningen inom psykologprogram-
met sker under tre terminers deltids-
studier, parallellt med diverse andra
kurser. Den kan knappast ha ambitio-
ner som går utöver en basal träning i
psykoterapeutiskt förhållningssätt.

5. En specialisering får lätt de otrevliga
gruppdynamiska konsekvenser bland
lärare och elever som Högskole-
verket kritiserat på institutionen för
psykologi i Uppsala.
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