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Psykoanalys och kognitiv beteendeterapi - rivaliserande paradigm eller gemensamt område?

 Författaren hävdar att samtidens entusiasm för kognitiv beteendeterapi återspeglar vår längtan efter 
snabb och rationell hjälp mot psykiskt lidande. Konkurrensen om finansiering hotar psykoanalysens 
närvaro i den offentliga sektorn. Hon jämför den psykoanalytiska modellen och den kognitiva 
beteendemodellen och tydliggör det psykoanalytiska paradigmets relativa rikedom. Författaren 
anser att den kognitiva modellen visserligen är förnuftsbaserad, men att den är mindre komplex och 
har mindre potential som förklarande och terapeutisk kraft. Hon beskriver hur det analytiska 
förhållningssättet alltid står under tryck att “kollapsa” till enklare tillvägagångssätt, varav ett liknar 
ett kognitivt, och framhåller att detta oundvikligen också sker vid försök att “integrera” de två 
modellerna. Fördelen med kognitiva och “integrerade” behandlingsformer är dock att de är mindre 
inkräktande och därmed mer godtagbara för en del patienter. Författaren beskriver och granskar ett 
urval av empirisk process- och effektforskning om de kognitiva och psykoanalytiska 
behandlingsformerna. Kortvariga psykoterapier av båda slagen har liknande och ganska god effekt, 
och det finns en del tecken som tyder på att detta beror mer på “dynamiska” än på “kognitiva” 
inslag i behandlingen. Formella effektundersökningar om mer typisk psykoanalytisk psykoterapi 
och om psykoanalysen själv tyder alltmer på att dessa långa och komplexa behandlingar är 
verkningsfulla på de mer genomgripande sätt som behandlingsmodellen förutsäger.
       

Inledning 
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är relativt ny på den psykoterapeutiska scenen och har väckt stora 
förhoppningar och entusiasm som ett sätt att snabbt lindra psykiskt lidande. På vissa håll,   t ex 
inom Storbritanniens offentliga sektor, ser man KBT som ett sätt att erbjuda ett alternativ till 
psykoanalytiskt inriktad terapi, ett alternativ som är mer rationellt, snabbt och effektivt och vars 
verkan anses bevisad. Detta påminner om den tidiga idealiseringen av psykoanalysen och kan visa 
sig vara en ganska kortlivad företeelse. Men psykoanalytiker bör noga uppmärksamma detta 
fenomen och vara beredda att ta en debatt om det, eftersom det tycks vara kopplat till att det 
psykoanalytiska perspektivet på ett allvarligt sätt nedvärderas och undergrävs inom vården globalt 
sett.

Jag kommer att jämföra dessa två kliniska paradigm, det psykoanalytiska och det kognitivt 
beteenderelaterade, och även lyfta fram hur KBT-terapeuter börjar återupptäcka samma fenomen 
som psykoanalytiker tidigare ställdes inför, och att de måste förändra och fördjupa både teori och 
praktik därefter, och anpassa sina förväntningar. Dessa återupptäckta fenomen handlar om 
omedvetna processer, den inre världens komplexitet och den psykiska förändringens inneboende 
svårigheter. I Aaron Becks, KBT:s främste upphovsman, ganska nyutgivna bok om arbete med 
personlighetsstörda patienter (Beck et al., 1990) talar man ibland på ett sätt som påminner om den 
tidige Freud. Den tidiga psykoanalysen var själv mer “kognitiv” och måste utvecklas för att kunna 
möta de utmaningar psyket erbjuder. Vi kanske får se KBT-tekniken bli alltmer “analytisk” med 
tiden och att detta leder till att man återupptäcker behovet av längre och mer sammansatt utbildning 



för terapeuter, inklusive omfattande personlig analys. Faktum är att åtminstone en större KBT-
utbildning i Storbritannien redan rekommenderar sina elever att gå i egen psykoterapi.

Ur social synvinkel är KBT-terapeutens förhållningssätt lätt att acceptera, och detta ger i sin tur en 
omedelbar och intuitiv uppfattning om att det är rimligt och förnuftigt. Det psykoanalytiska 
förhållningssättet är mycket svårare att smälta och måste upprätthållas gentemot både analytikerns 
och patientens motstånd. Jag menar att det under psykoanalytiskt arbete konstant finns en tendens 
till “upplösning” eller kollaps till någonting enklare. Analytikern drivs ständigt, såväl utifrån som 
inifrån, att vara antingen mer “kognitiv” eller anamma ett förhållningssätt som mer liknar 
rådgivarens, på sådant sätt att den analytiska ansatsen ofta riskerar att gå förlorad och därmed måste 
återfinnas och återupprättas. När detta lyckas är fördelen den att genom det obehag och den 
spänning som strävan efter analytisk neutralitet och återhållsamhet medför, blir fler störningar 
tillgängliga i rummet, inom själva det terapeutiska förhållandet, vilka då kan bearbetas och 
potentiellt omvandlas. KBT är mycket mindre upprörande och inkräktande. Man bör notera att trots 
att den förverkar sin potentiellt terapeutiska kraft kan den vara godtagbar för en del patienter på ett 
sätt som psykoanalytisk terapi inte är, eftersom den skyddar den personliga integriteten och de 
försvar som individen har goda skäl att vilja behålla.

En annan och närbesläktad företeelse är “integrering” av analytiska och kognitiva metoder. Jag 
menar att detta oundvikligen ger upphov till någonting som är mer kognitivt än analytiskt. När 
terapeuten väl har infört kognitiva eller beteenderelaterade parametrar menar jag att det analytiska 
förhållningssättet i huvudsak upphör att existera och att det analytiska paradigmet och den 
analytiska metoden återigen faller samman till kognitiva sådana, och att den potentiella terapeutiska 
kraften därmed går förlorad. Detta är väl värt att undersöka, med tanke på dagens enorma entusiasm 
inför så kallade “integrerade” behandlingar, såsom “kognitiv analytisk terapi”.

När man erbjuder KBT framför psykoanalytiska behandlingar inom den offentliga vården, framför 
man ofta argumentet att det finns så många fler empiriska forskningsbevis på dess verkan. Ytligt 
sett tycks KBT även vara billigare eftersom den är kortvarig och kräver mindre utbildning för att 
utöva. Man bör först och främst påpeka att när patienterna är fria att välja, i den privata sektorn, är 
det endast en minoritet som väljer KBT eftersom de flesta patienter föredrar dynamiska terapier. 
Påståendena om KBT:s överlägsna verkan kan även ifrågasättas i empiriskt hänseende, och i 
samband med det kommer jag kortfattat att ta upp effektforskningsområdet.

Jämförelse mellan psykoanalytisk terapi och kognitiv beteendeterapi

Historien om splittringen från psykoanalysen:
Det biografiska sammanhanget för Freuds idéer är väl känt, med de betydelsefulla sambanden 
mellan idéerna och Freuds personliga erfarenheter och självanalys. Sammanhanget för Becks idéer 
är dock inte lika känt och väl värt att beskriva. Aaron T. Beck avlade examen vid Philadelphia 
Psychoanalytic Institute och började sin verksamhet som psykoanalytiker 1956. Under följande 
decennier blev han blev otålig och besviken på den psykoanalytiska kultur han befann sig i. Han 
ansåg att den var ofokuserad, att den vilade på tvivelaktiga teoretiska grunder och att den i 
otillräcklig mån placerade sig i patientens aktuella verklighet. Psykoanalysen var i hög grad den 



förhärskande och auktoritativa kulturen inom psykiatrin (vilket skiljer sig radikalt från situationen i 
Storbritannien, då som nu). Beck, som opponerade sig mot denna etablerade modell, grundade först 
en “kognitiv depressionsteori” och härledde sedan ur den en kortvarig terapeutisk 
behandlingsmetod. Kanske uppstod innovationen - det vore inte särskilt ovanligt - genom en 
kombination av vissa personliga särdrag och en ganska stelbent eller alltför bekväm situation inom 
psykoanalysen vid en viss tid och plats.

Becks biografiförfattare (Weishaar, 1993) noterar att Beck är öppen med att han inte hade utvecklat 
sin teori och teknik enbart genom kliniskt arbete, utan i likhet med Freud genom introspektion och 
analys av sina egna neurotiska problem. Beck föddes 1921 och var yngst av fem syskon. Enligt 
familjemytologin var han den som hade “botat” sin mor genom att födas. Elizabeth Beck hade varit 
deprimerad sedan hon förlorade sitt första barn, en son som dog i späd ålder, vilket senare följdes av 
att hennes unga dotter dog under influensaepidemin 1919. Hon har beskrivits som en stark och 
matriarkalisk figur som överskuggade den mer tystlåtne fadern och hon fortsatte att vara en 
explosiv person vars oförutsägbara och irrationella humörsvängningar oroade den unge Aaron. Man 
har beskrivit henne som “överbeskyddande” gentemot den yngste sonen som vid 8 års ålder låg på 
sjukhus i månader p g a en livshotande sjukdom.

Beck beskriver hur han systematiskt gjorde sig okänslig mot en svår “blods- och olycksfobi” under 
sin medicinska utbildning och hur han behandlade sin höjdskräck, tunnelskräck, rädsla för att tala 
offentligt och för att bli “övergiven” med liknande typer av beteendemässiga och kognitiva 
strategier. Han beskriver också hur han botade sig själv från en “lindrig depression”. Han är 
ljummet inställd till effekterna av utbildningsanalysen. Weishaar citerar en kollega, Ruth Greenberg, 
som beskrev Becks otåliga uppror mot det psykoanalytiska etablissemanget. Greenberg anser att det 
var av allt överskuggande betydelse för Beck att vara sin egen auktoritet och att vara i kontroll över 
sig själv, vilket torde ha gjort den analytiska utbildningen mycket problematisk för honom.

Weishaar berättar om hur Beck under decenniet efter sin psykoanalytiska utbildning bedrev 
empirisk forskning om depression. Genom att undersöka sina deprimerade patienters drömmar kom 
han fram till att det var onödigt att göra antaganden om önskeuppfyllelse och dolda motiveringar 
och med tiden kom han helt att göra sig av med idén om det omedvetna i Freuds mening. Han 
använde sig även mer av standardförfaranden inom experimentell psykologi i sin forskning. Ett 
experiment inbegrep ett kort-sorteringstest. Det faktum att deprimerade patienter inte reagerade 
negativt på framgång med uppgiften visade, ansåg Beck, att de inte hade något behov av att lida och 
att det därmed motbevisade den psykoanalytiska teorin om att depression berodde på “inverterad 
fientlighet”. Många psykoanalytiker kan ifrågasätta detta som ett forskningsparadigm för 
psykoanalytiska begrepp, eftersom det är skilt från sammanhanget av ett nära interpersonellt 
förhållande. Jag anser dock att det belyser hur stora de konceptuella skillnaderna ibland är mellan 
de två behandlingsformernas utövare, vilket kan leda till stora kommunikationssvårigheter.

Beck började utveckla en kognitiv teori och utifrån den en kognitiv terapi (KT) mot depression. 
Han påverkades av Kellys (1955) personal construct theory och av idén att patienten kunde bli sin 
egen “sinnesforskare”. Han påverkades också av Adlers, Horneys och Stack-Sullivans idéer. Beck 
kommunicerade med Albert Ellis som på egen hand utvecklade rationell emotiv terapi, vilken har 
vissa men inte alla egenskaper gemensamma med kognitiv terapi (Ellis, 1980). Beck betraktas, 
tillsammans med Ellis och Donald Meichenbaum (se t ex Meichenbaum, 1985), som en av 
”grundarna” av kognitiv beteendeterapi (KBT), ett samlingsbegrepp för denna breda terapeutiska 
inriktning som åtminstone i Storbritannien nu mer eller mindre används synonymt med KT. 



”Beteende-” åsyftar bidraget från lärandeteori och klassik beteendeterapi. Jag kommer 
fortsättningsvis att använda begreppet KBT i texten.

Tidiga teorier som låg till grund för KBT var ganska enkla och lade liten tonvikt på den exakta 
mekanismen i symptomens orsakssamband, utan gick helt enkelt ut på att saker och ting hade  blivit 
`felinlärda` genom upplevelser i barndomens. Man betonade snarare hur symptomen för närvarande 
bevarades och upprätthölls av “negativa kognitioner” som i sin tur genererades av missanpassade 
inre “scheman” – djupliggande kognitiva strukturer som organiserar erfarenheter och beteende. 
(Under senare år har synen på dessa “scheman” blivit alltmer komplex). Att upptäcka och 
ifrågasätta negativa kognitioner ansåg Beck vara en enklare och kortare väg till förändring än 
psykoanalys och att det även teoretiskt sett var mer förnuftigt. Han tog avstånd från den 
“motivationsorienterade” psykoanalytiska modellen till förmån för en “informationsbearbetande” 
modell och riktade uppmärksamheten bort ifrån “varför” till “hur” psykiska störningar fungerar.

Det kognitiva beteendeparadigmet

KBT i dess mest klassiska form (Beck, 1979; Hawton et al., 1989; Moorey, 1991) är en kortvarig, 
strukturerad, problemlösande metod där patienten tränas i att känna igen och ändra maladaptiva 
övertygelser och sätt att tänka som, hävdar man, upprätthåller och bevarar hans/hennes problem och 
oro. Behandlingen/träningen sker genom att patienten först undervisas om den kognitiva 
känslomodellen, ofta med hjälp av skriftligt material. Patienten får sedan hjälp med att känna igen 
negativa automatiska tankar och uppmuntras att tillämpa en process där tankar logiskt ifrågasätts 
och prövas mot verkligheten, både under sessionen och som hemuppgift mellan sessionerna.

En viktig egenskap hos KBT är den medkännande och samarbetsinriktade terapeutiska relationen. 
Terapeuten försöker vara en inspirerande och inlevelsefull lärare i självhjälpande färdigheter. 
Patienten uppmuntras att observera sig själv och sina tankar på ett vetenskapligt sätt och att börja 
ifrågasätta den logiska grund på vilken övertygelser – till exempel övertygelsen om att vara omöjlig 
att älska eller misslyckad – vilar. Sessionerna är strukturerade och styrande och patienten och 
terapeuten fokuserar de allmänna klagomålen på specifika negativa kognitioner, vilket sedan kan 
leda till att experiment skall göras och resultatet granskas. Därmed kan man till exempel finna att en 
deprimerad patient har grunduppfattningen att ingen är intresserad av honom eller henne, och att 
alla andra har ett bättre liv. Man kan konstatera att dessa grundövertygelser genererar vardagliga 
tankar som “ingen pratar med mig på fester” och “andra har mycket intressantare jobb”. Sådana 
övertygelser kan specifikt prövas både i diskussioner under sessionerna (ofta genom ett slags 
sokratisk dialog) och sedan genom noggrant planerade hemuppgifter som inbegriper observationer 
och möjligen beteenderelaterade övningar. Samma hypotetiska patient återkommer längre fram i 
texten.

Det är gängse praxis att erbjuda mellan tio och tjugo behandlingssessioner samt uppföljnings- och 
repetitionssessioner. Den utbildning som krävs för terapeuten är relativt kort och inbegriper t ex inte 
något krav på att ha genomgått egen analys. Beck understryker dock att det är långt ifrån tillräckligt 
att terapeuten lär sig ett antal olika tekniker – han eller hon måste ha en allmän “kognitiv 
konceptualisering” och väl utvecklade interpersonella färdigheter och känslighet. Weishaar påpekar 
att Becks handbok för behandling av depression tyvärr inte fångar kärnan i hans egen empatiska 
terapistil, vilket framgår av de videoinspelningar Beck utförde. Detta påpekande kommer att 



behandlas igen längre fram i texten, i samband med att jag tar upp vilka faktorer i KBT som 
verkligen kan vara terapeutiska.

Jämförelse med det psykoanalytiska paradigmet

Samtida psykoanalytisk konceptualisering och klinisk teknik skiljer sig mycket från den i 
femtiotalets Philadelphia. Beck, som var skeptisk mot den klassiska driftteorin och den starka 
tonvikt som hans psykoanalytiska kollegor då lade vid barndomsrekonstruktioner, kan därmed ha 
funnit ett relativt aktivt, “här och nu”-baserat och objektrelationsorienterat arbetssätt som var mer i 
hans smak. Trots att de flesta läsare redan känner till grunderna i det samtida psykoanalytiska 
kliniska paradigmet skall jag beskriva dem för att ställa det i kontrast mot det kognitiva. Sägas bör 
att jag ser på detta utifrån från det traditionella “positivistiska” paradigmet snarare än det 
intersubjektiva “konstruktivistiskta” – det vill säga att jag betraktar patientens inre värld som det 
primära objektet för undersökning och upptäckt. Jag är medveten om att vår “oreducerbara 
subjektivitet” (Renik, 1998) påverkar oss men jag håller med Dunn (1995) om att detta inte gör oss 
fullständigt okunniga. Därmed ser jag analytikern som någon som med ett bristfälligt och 
sidobelastat observationsinstrument gör sitt bästa i sin strävan att förstå den andres inre värld.

KBT-metoden är intuitivt och socialt acceptabelt – det är faktiskt en specialiserad form av familjärt 
och personligt handledningsförhållande. Det psykoanalytiska arbetssättet är kontraintuitivt och har 
lägre social acceptans. Det är mycket svårare att acceptera för både analytiker och patient. 
Terapeuten erbjuder nära, empatisk uppmärksamhet men överlåter dagordningen till patientens fria 
associationer och blir involverad med patienten som deltagare/observatör i ett förhållande under 
utveckling. Analytikern känner ofta en stark önskan att respondera naturligt på patienten, att 
förklara och lugna. Att ge efter för sådana impulser skänker analytikern lättnad – det får honom 
eller henne att känna sig trevligare och snällare. I synnerhet besparar det analytikern de moraliska 
förebråelser som ingår i att vara den negativa överföringsfiguren (Milton, 2000). Paradoxen är att 
trots att analytikern då till synes är mer “verklig” är detta en illusion. I själva verket har han eller 
hon genom att ge efter för patientens påtryckningar förblivit ett överföringsobjekt, och det är denna 
välbekanta och ganska svaga figur som patienten står kvar med både externt och internt (Feldman, 
1993). Kollapsen av det analytiska förhållningssättets har undanröjt analytikerns möjlighet att bli ett  
verkligt överraskande och nytt objekt (Baker, 1993). Det är ett nytt objekt att internalisera, ett 
objekt som kan inverka på och återspegla patientens projektioner istället för att snabbt förneka dem.

De analytiska rättesnörenas neutralitet och återhållsamhet har, som vi vet, inte med kyla att göra, 
utan en eftersträvad personlig neutralitet som gör det möjligt för analytikern att ikläda sig vad 
patienten än behöver föra fram. Genom att reducera det yttre “bullret” från den egna personligheten 
får man ett tydligare fält för detta. Emotionella upplevelser tillåts äga rum “live” och ibland kan 
detta vara ångestskapande eller smärtsamt för analytikern, patienten eller båda. Men genom att 
snedvridna inre objektrelationer aktiveras “live” kan de potentiellt utforskas och gradvis förändras 
genom erfarenhet. I motsats till KBT är den förändring som befrämjas av psykoanalytiskt arbete 
relativt oberoende av insiktens medvetna aspekter.

Den analytiska hållningen går ofta förlorad och måste återfinnas eftersom analytikern på ett subtilt 
sätt dras in i att följa patientens omedvetna manus (Sandler, 1976; Joseph, 1985). Det görs ständiga 
påstötningar, som analytikern ofta delvis tillmötesgår, om att bli mer föreskrivande, eller mer 



undervisande, att stå mer på patientens sida, att reagera känslomässigt och så vidare. Man skulle 
kunna säga att patienten hela tiden försöker få analytikern att bli en annan sorts terapeut – oavsett 
om det handlar om en mer humanistiskt lagd rådgivare, en gestaltterapeut, en guru eller en lärare. 
Något som jag tror är ganska vanligt är att patienten omedvetet försöker få analytikern att erbjuda 
en svag version av den kognitiva terapin. Alla dessa behandlingsformer, inklusive kognitiv terapi 
och med undantaget psykoanalytisk terapi, använder terapeutiska arbetssätt som känns mer 
naturliga eftersom de är specialiserade former av vanlig social kontakt. Alltså är det är alltid ett hårt 
och motsägelsefullt arbete , dvs att se det analytiska förhållningssättet falla samman, för att sedan 
arbeta sig igenom det i motöverföringen och återupprätta dess kontraintuivitet och komplexitet.

Inom KBT är situationen den att patienten och terapeuten tillsammans talar om en störd patient som 
de för det mesta enbart hör berättas om och försöker, med den rationella patienten i rummet, tänka 
ut sätt att få henne eller honom att identifiera känslan och vara mer förnuftig. Jagets rationella sida 
stärks för att få kontroll över störningen, dvs det problem som patienten söker hjälp för. Detta 
upprätthåller, och till och med förstärker, en uppdelning i personligheten mellan rationellt och 
irrationellt, medvetet och omedvetet. Den analytiska situationen tillåter däremot att patientens 
störningar träder rakt in i rummet tillsammans med all irrationalitet och lidelse, kärlek, hat, 
förstörelselusta, etc. som hör därtill. Patienten uppmuntras att projicera, utmana, störa, klaga, att på 
otaliga sätt involvera analytikern i psykets drama. Primitiva och oroande fantasier som involverar 
både kropp och själ kan komma i dagen.

Analytikern har därmed fördelen att ha ett mycket större inriktningsområde gentemot patienten och 
tillgång till fler sidor av patienten än vad den kognitiva terapeuten har. Något som har samband med 
detta är en av psykoanalysens viktigare men särskilt inkräktande egenskaper, nämligen den att 
analytikern riktar sig till det som sker inom det terapeutiska förhållandet utifrån en observerande 
“tredje position” Denna triangelformighet kan väcka den primitiva känslan av oidipal uteslutning 
som Britton (1989) beskriver. Analytikerns eftersinnande och oberoende tankevärld kan te sig som 
en oerhört irriterande, privat och överlägsen plats där ett slags utestängande “mentalt umgänge” 
äger rum. Det är lättare och bekvämare att platta ut triangeln och diskutera saker som redan är 
synliga utifrån en delad utgångspunkt eller att träffas för att diskutera någon annan. KBT:s 
förhållningssätt som “den samarbetande kollegan”, i kombination med en situation som inte 
inbjuder till liveuppvisningar av störningar, innebär att triangelformigheten nästan helt kan 
undvikas. Jag anser att detta är en nyckelfråga när det gäller skillnaden mellan de två 
förhållningssätten. Ibland tar psykoanalytikern avsiktligt risken att väcka patientens narcissistiska 
indignation, eller till och med raseri, genom att tala öppet om saker som han eller hon ser men som 
patienten inte ser, eller kanske skymtar men vill fortsätta att hålla gömda. Trots att detta är 
obehagligt för båda innebär det att narcissistiska delar av personligheten aktiveras och gradvis kan 
förändras och integreras.

Nu kommer vi till fallet med den hypotetiska deprimerade patient som tidigare nämnts och som 
söker hjälp eftersom hon känner att ingen är intresserad av henne och att andra lever bättre liv. När 
patienten vänder sig till en psykoanalytiker uppmuntrar denne inte aktivt henne att utmana och testa 
sin övertygelse utanför rummet. Istället erbjuds en neutral och ostrukturerad situation där patienten 
först kan uppleva att analytikern är ointresserad och försjunken i sina egna tankar och talar utifrån 
en överlägsen och privilegierad position — och tro att analytikern, i likhet med människor hon 
annars träffar, har det mycket trevligare och roligare tillsammans med andra, medan hon lämnas 
ensam med en sämre sorts liv. Genom att låta bli att uppmuntra och lugna kan analytikern snabbt bli 
en måltavla för patientens förtvivlade förbittring. Förbittringens egenskaper och källa blir därmed 



tydligare, vilket gör det möjligt att förstå och ifrågasätta den på en mycket djupare nivå. Patientens 
avundsjuka och förtvivlan kan visa sig vara knutna till barndomens känsla av att vara utesluten från 
föräldrarnas förhållande och från moderns förhållande till syskonen. Det “andra rummet”, från 
vilket man per definition alltid är utesluten (Britton, 1998), kan för många bli idealiserat på ett sätt 
som tömmer deras egna liv på värde och får processen av separation och oberoende att avstanna. 
Denna djupa känsla av “oidipal uteslutning" kan vara kopplad såväl till det man blivit berövad 
under barndomen som till en särskild svårighet att tolerera avskildhet och skillnad. Det är inte 
troligt att KBT kan avslöja eller hantera sådan komplex dynamik.

Visst resonerar psykoanalytiker med sina patienter, förklarar för dem, ger dem praktiska råd och så 
vidare. Jag tror att detta ofta händer i slutet av smärtsamt eller stormigt arbete inom överföringen. 
Man har förstått och integrerat en narcissistisk sida av patienten (i kleinianska termer, ett steg mot 
den depressiva positionen, t ex) och patienten är tankfull, nyfiken och samarbetsvillig kring det som 
skett och hur det förhåller sig till nuvarande och tidigare relationer. Jag tror att det ofta är den 
organiserande och kontextualiserande fasen av ett arbete som på många sätt blir en slutlig och 
“kognitiv” fas. Vid andra tillfällen tror jag dock att analytiker blir “kognitiva” som ett slags 
kortslutning, för att undvika en smärtsam men nödvändig känsloupplevelse. Det krävs alltså en 
självgranskande blick för att analytikern skall kunna fråga sig själv om han eller hon börjar låta 
väldigt resonabel och förnuftig och om han eller hon faktiskt försöker övertyga patienten om något 
verklighetsförhållande eller påverka patienten att handla på ett visst sätt. Då kan man fråga sig om 
man hyser en önskan om att betraktas som ett gott och skuldfritt objekt – och i så fall bör man ställa 
sig frågan vilken form det onda objektet då skulle ha som skulle kännas så outhärdligt. Det kan 
också vara så att det finns en större bild att se i överföringen och motöverföringen som man missar. 
Den senare möjligheten skall jag illustrera genom fallet med A.

Fallet A

A är en 45-årig man som fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar och hade ett kontorsjobb som 
låg långt under hans kapacitetsnivå. A började i analys för att få hjälp med att komma vidare. Ibland 
kom han till sessionerna i en särskilt tankeverksam och konstruktiv sinnesstämning och ville ha 
hjälp med någon specifik förändringsplan - t ex att lära sig köra bil, söka ett nytt jobb, köpa en egen 
lägenhet och så vidare. Vid de tillfällena kände jag tillförsikt och blev glad för hans skull, eftersom 
han verkligen satt så förtvivlat fast. Jag brukade då tillsammans med honom försöka analysera hans 
svårigheter med dessa uppgifter och när jag kunde, knyta an till överföringsförhållandet och 
besvärliga tidigare förhållanden, på sedvanligt sätt. Under efterföljande sessioner blev A alltid 
mycket orolig och tveksam till förändringen. Han berättade då t ex om att han behövde en viss 
blankett att fylla i, men att han hade lämnat den kvar på arbetsplatsen eller tappat bort den, eller om 
ett avgörande telefonsamtal som skjutits upp, eller liknande, för att förvissa sig om att jag kände till 
varje led i förseningen. Det verkade fortfarande som om han ville ha hjälp med sin rädsla. Dessa 
iscensättningar som följdes av förseningar skedde på ett sådant sätt att jag ofta fick en stark känsla 
av gäckade förhoppningar.

Inledningsvis fann jag att jag var full av förståndiga och praktiska idéer och strategier för att hjälpa 
A att utmana sin rädsla, och (med en skuldmedveten snegling mot mitt eget analytiska överjag) jag 
halkade in i att göra tolkningar som i själva verket var förklädda praktiska råd, som till exempel 
“det är intressant att du inte tycks känna att du kan…” Vid sådana tillfällen gick vi in i en 



“kognitiv” situation som till sist blev improduktiv. A brukade passivt ge sken av att acceptera mina 
kognitiva och beteenderelaterade förslag men fortsatte att låta projektet glida iväg. I takt med att A 
blev allt flatare och mer passiv blev jag allt livligare. Kanske kunde jag nu analysera hans motstånd 
i förhållande till hans rebelliska inställning till mig, eller möjligtvis till hans förnekande och 
projicerande av hans psyke in i mig, eller kanske i termer av hans inre konflikt. Men inget hände – 
det vill säga, A fortsatte att rapportera till mig på ett tonlöst eller hopplöst sätt, eller ibland en aning 
triumferande, om att han ännu inte gjort någonting åt projektet. Under den fasen kände jag ibland 
att jag drevs över det uthärdligas gräns. När jag inte klarade att behärska min motöverföring kunde 
jag höra mig själv göra en ganska skarp och otålig tolkning av A:s passivitet. Han responderade 
genom att antingen bli mycket svag och nedslagen eller vagt upphetsad och hånfull. Typiskt var att 
han brukade berätta om sina drömmar vid sådana tillfällen, drömmar där någon förföljdes eller 
skrämdes av brottslingar eller bedragare – det var ofta oklart vilken sida han stod på i dessa 
drömmar.

Genom att ofta gå igenom och bearbeta dessa situationer med A började jag förstå hans komplexa 
inre situation, där han var fångad av och samtidigt hämnades på en monsterliknande inre figur som 
delvis var en version av hans mycket kränkande styvmor. Jag började se mina “kognitiva” impulser 
som en del av en större helhet där vi som analytiskt par agerade i ett sadomasochistiskt scenario 
som både fångade A i en fälla men också uppfyllde hans önskan om och behov av ett tidlöst 
spädbarnslikt beroende av arkaiska objekt. I fantasin tycktes han ha placerat sig inom mig och i stor 
skala projicerat sitt aktiva psyke. Framsteg kunde bara göras vid de tillfällen då jag lyckades ta mig 
ur situationen och se hela bilden, och tolka den på ett icke-bestraffande sätt som gjorde A riktigt 
intresserad och oroad. Det arbetet prövade min analytiska förmåga till det yttersta, men gjorde det 
så småningom möjligt för A att uppleva sitt eget psyke på ett mer fullständigt sätt. Det innebar att 
han tvingades möta och sörja över sin egen situation, såväl den inre som den yttre, och uppleva sitt 
ursinne, sin skuld och sorg, och till sist också sin egen ansenliga styrka.

I mitt arbete med A blev jag alltså då och då påverkad att utöva fragment av en svag version av 
KBT. Detta visar vad jag menar med den analytiska hållningens “kollaps” till något mycket enklare 
och skenbart mer förnuftigt. Det sker oundvikligen i vårt arbete då och då, och det krävs hårt arbete 
i motöverföringen för att bli medveten om det och återskapa den spänning och komplexitet som är 
en oupplöslig del av produktivt analytiskt arbete.

Jämförelse mellan sätten att lära i det psykoanalytiska paradigmet och i det kognitiva 
beteendeparadigmet

Vi vet att både psykoanalys och KBT inbegriper lärande. Den huvudsakliga sortens lärande man 
hoppas på inom psykoanalysen är lärande genom emotionell erfarenhet. Detta kan exempelvis vara 
att ens värsta farhågor kring ett förhållande inte besannas, eller, om de besannas, att man ändå kan 
överleva upplevelsen och tänka på den. KBT-terapeuter hoppas även på att deras patienter skall lära 
sig av erfarenhet. Hela poängen med hemuppgiftsexperimenten är att patienten kan pröva 
vanföreställningar utanför sessionen. Nuförtiden kan vissa kognitiva terapeuter t o m säga “kan du 
inte se att du gör samma sak med mig också?” till sina patienter. Den analytiska patienten kan dock 
lära sig något ganska subtilt och komplext genom förståelse, återhållsamhet, upprepad prövning och 
varaktig upplevelse inom det terapeutiska förhållandet, som t ex att det (som i fallet A) innebär både 



en viss förlust och en ny sorts ensamhet, men också ny frihet och oberoende i tanke och handling, 
att släppa taget om ett beroende och sadomasochistiskt förhållningssätt.

I KBT är det underförstått att om man försöker förändra patientens medvetna vanföreställningar, 
eller “dysfunktionella antaganden”, under en kort period kommer de djupare strukturer som ger 
upphov till sådana antaganden att upplösas eller väsentligen försvagas. Psykoanalytikerna har här 
mer tillförsikt.
 En patient, som vi kan kalla B, kan känna sig lättad och uppmuntrad när hon, som ett resultat av att  
modigt ha utfört hemuppgifterna, finner att hennes familj är glad över att hon ansöker om befordran 
på jobbet. Men efter ett kort uppehåll plågas och hämmas hon återigen av en mardrömslik och 
karikerad inre modersfigur som blir svag, sjuk och förebrående när dottern lägger sin depression 
och sitt tvivel på sig själv bakom sig – på en djupare nivå känns det som om hon ”överger” modern. 
Patient C, som fruktar (irrationellt, vet han) att sexuell samvaro på något sätt skulle skada antingen 
honom själv eller kvinnan, kan bara verklighetstesta sin rädsla beteendemässigt i mycket begränsad 
omfattning. Omedvetet har C:s ursinne som barn över att ha stängts ute från föräldrarnas sovrum 
och deras självtillräckligt uteslutande förhållande lett till en fantasi om att våldsamt tränga in i 
moderns kropp. Omedvetet innebär det att han vidskepligt fruktar att han skall skada kvinnan och/
eller bli angripen av ett inre, mardrömslikt och hämndlystet fantasipar.

Kognitiva terapeuter argumenterar övertygande för att KBT är effektivt när det gäller att bekämpa 
onda cirklar av symptomgenerering. Det vill säga att någon som lider av panikattacker, som i 
grunden orsakas av t ex skrämmande omedvetna fantasier, ofta sedan dessutom drabbas av en 
växande hypokondrisk rädsla vid den känsla av andnöd och hjärtklappning som genererats. KBT 
kan vara till stor hjälp när det gäller att förändra sådana spiraler av positiv feedback i 
symptomgenereringen. Man kan dock förutsäga en mindre radikal och varaktig effekt av KBT än av 
psykoanalytiskt arbete. Det sistnämnda skulle i en sådan situation rikta in sig på att komma till rätta 
med strukturer tidigare i orsakskedjan.

Psykoanalysen har klarlagt en del barriärer vi har mot att lära. Att lära sig vissa grundläggande 
sanningar om jaget och andra är en komplex process som man både eftersträvar men också intensivt 
hatar och motsätter sig (Money-Kyrle, 1968). Det är svårt att släppa känslan av att vara allsmäktig 
och universums mittpunkt för att istället vara beroende av andra och till fullo inse att vi är en 
produkt av ett par som förenades bortom vår kontroll och att deras/parets psyken är både skilda från 
och skiljer sig från vårt. Detta involverar den triangelformighet jag tidigare talade om. 
Psykoanalytisk forskning visar att vi har en mycket aktiv roll i vad vi lär oss och felaktigt lär oss 
under hela vårt liv och att detta är en produkt av både miljö och anlag. Ett implicit budskap man 
finner i många KBT-texter (men oftast inte i psykoanalytiska) är att terapeuten på något sätt bör 
vara i stånd att helt enkelt överskrida och omvandla patientens maladaptiva inre scheman genom att 
vara en god och förnuftig person. Denna syn på den mänskliga naturen innebär att man betraktar 
tillämpningen av förnuft och rätt yttre villkor som tillräckliga för att bota. Antagandet går ut på att 
patienten helt enkelt är en god och förnuftig person som är ett offer för missförstånd och 
försummelse. De flesta psykoanalytiker ser däremot människan som föremål för komplexa inre 
konflikter och med starka tendenser till oförnuft, vilket måste förstås och hanteras på ett detaljerat 
sätt. Denna filosofiska skillnad, som ofta inte uttrycks tydligt, har betydande kliniska implikationer.

De faktorer som psykoanalytiker anser gör lärandet så svårt kan innebära att vissa patienter helt 
enkelt inte tolererar den sortens kunskap och förståelse som psykoanalysen erbjuder. De vill varken 
ha den eller är tillgängliga för den. I sådana fall vore det arrogant (och meningslöst) för en 



psykoanalytisk terapeut att försöka påtvinga patienten en sådan behandling. Patienten måste vara fri 
att välja en samarbetsinriktad, mindre ambitiös och mer direkt undervisande metod som inte hotar 
de försvar han eller hon behöver. I en bra utvärdering kan man förhoppningsvis förstå hur mycket 
intrång en patient välkomnar eller är beredd att stå ut med. Det innebär t ex att psykoanalytiska 
psykoterapeuter inom den offentliga sektorn som har finansiering för att arbeta med mycket störda 
patienter endast en gång i veckan kanske börjar introducera fler kognitiva parametrar och därmed 
föranleder det analytiska förhållningssättet att falla samman. Denna kollaps berövar delvis patienten 
möjligheten att arbeta i den negativa överföringen – att projicera det allra värsta sin inre värld på det 
terapeutiska förhållandet. På det sättet begränsar man räckvidden för det arbete som kan utföras. 
Terapeuten kan göra bedömningen att detta kan vara klokt när det gäller en viss patient, då dessa 
fruktansvärda saker kanske helt enkelt inte ryms inom den begränsade situation som finns 
tillgänglig. Jag anser dock att det alltid är värt att ifrågasätta och att terapeuten bör fråga sig om det 
verkligen är patienten som besparas eller terapeuten – underskattar man patientens förmåga att 
uthärda och undviker man därmed en attack från patienten som denne verkligen behöver få 
möjlighet att göra?

Det kan finnas kliniska skäl till att man med särskilda patienter medvetet får spänningen i den 
analytiska hållningen att kollapsa, men sammanfallet kan också ha att göra med debatter och 
dialektik inom den psykoanalytiska yrkesgruppen vid en viss tid och plats. Återhållsamhet och 
neutralitet som hårdnar till stelbenthet och arrogans kan få en del analytiker att anamma “mänsklig 
värme” och återigen experimentera med att uppfylla patientens barndomsönskningar. Fallgroparna 
som öppnas vid ett sådant förhållningssätt kan, i extrema fall, orsaka en motrörelse. Den analytiska 
spänningens partiella kollaps åt det ena eller det andra hållet kan bli institutionaliserad inom vissa 
tillvägagångssätt. En analytikers kollaps kan bli en annans flexibla och innovativa experiment, och 
den debatt som därmed sätts igång kan vara kreativ för psykoanalysen och innebära utmaningar 
som är nödvändiga för att motverka stagnation. Men en förändring mot mer “förnuftiga” och socialt 
godtagbara metoder kan också vara mindre kreativ och ha att göra med analytikerns egen 
oundvikliga ambivalens till analys, och otålighet över dess långsamhet och dess oförmåga att leva 
upp till tidigare, idealistiska förväntningar.

“Integrering” av psykoanalytiska och kognitiva terapier

Flera psykoterapeuter anser att man kan kombinera teknikernas fördelar utan att kraft går förlorad. 
“Kognitiv analytisk terapi” (KAT) (Ryle, 1990) t ex, är ett kortvarigt och flexibelt arbetssätt där 
patienten uppmuntras att tänka på sig själv och sina relationer och att tillsammans med terapeuten 
formulera och granska det som vanligtvis blir fel. Terapeuten kan använda klassiska KBT-metoder, 
som t ex att uppmuntra patienten att föra en symptomdagbok och göra experiment hemma, medan 
man samtidigt tolkar överföringsfenomen när de uppstår. Ofta ger patientens motstånd mot att föra 
dagbok och mot andra uppgifter snabbt material att arbeta med i överföringen.

KAT-sessioner är mindre strukturerade än klassiska KBT-sessioner. Visserligen söker man såväl 
omedvetna som medvetna betydelser, men KAT kännetecknas av vissa strukturella egenskaper. 
Precis som i KBT förekommer det läsmaterial för patienten och man betonar tidigt en 
samarbetsbetonad och skriftlig problemformulering. Terapeuten kan hänvisa till dessa formuleringar 
när problem uppstår i överföringsförhållandet eller när man diskuterar yttre svårigheter. En annan 
skriftlig uppgift är att både patient och terapeut bör skriva “avskedsbrev” till varandra för att 
uttrycka sina åsikter om terapin när den går mot sitt slut. Ryle (1995) beskriver KAT som en mycket 



bra och trygg förstagångsintervention för patienter som hänvisats till outpatient psychotherapy 
(inom den brittiska sjukvården).

Ryle (1995) betraktar överföringen som en “härdig växt” som dyker upp vad man än gör och som 
inte alls kräver att terapeuten är overksam. Han betraktar det samarbetande förhållningssättet i KAT 
som mindre potentiellt farligt än det psykoanalytiska, som han anser placerar patienten i en ganska 
maktlös position (Ryle, 1994). Jag håller med Ryle om att dålig psykoanalys har större potential att 
skada än dålig KAT. Detta beror på att villkoren skapas på sådant sätt att den “härdiga växten” 
överföring kan frodas på ett mycket mer fullödigt och ofta mer oroande sätt, i likhet med de växter 
som växer i kruka i kyligare klimat men blir buskar och träd i tropikerna. Dessutom finns det många 
växter som inte ens kan gro utanför tropikerna, just som det finns viktiga aspekter av överföringen 
och motöverföringen som inom KBT och KAT inte får se dagens ljus överhuvudtaget. Trots ytliga 
tecken på motsatsen anser jag att de har grundläggande likheter med varandra och att de skiljer sig 
från det psykoanalytiska tillvägagångssättet. Terapeutens aktiva roll som välvillig kollega/lärare i 
KAT och KBT och arbetets strukturerade egenskaper bidrar till att begränsa patientens regression 
och överföringens natur och intensitet. Detta gör dem på det stora hela till tryggare terapiformer 
som kan utövas av relativt okvalificerade terapeuter.

Men jag anser att samma faktorer som begränsar KAT och KBT:s potential att kränka patienten 
också begränsar behandlingarnas potential att göra nytta, just för att de begränsar överföringens och 
motöverföringens natur och djup. Inom båda sätts en gräns för såväl den kraft som den betydelse, 
både positiv och negativ, som terapeuten kan ha i överföringen. Den oidipala 
uteslutningsdynamiken kan undvikas eller snabbt kollapsa genom de kognitiva flyktvägarnas snara 
tillgänglighet – och så kringgås återigen triangelformigheten. Men både KAT och KBT är av dessa 
skäl mer tillgängliga och användarvänliga vid första kontakt, och drar därmed till sig ett större urval 
patienter.

En annan och viktig begränsning i både KAT och KBT, jämfört med det analytiska 
förhållningssättet, är terapeutens icke-neutrala inriktning mot “framstegsidealet”. Genom att man 
inför uttryckliga uppgifter blir trycket och förväntningarna på patienten underförstådda redan från 
början, hur vänligt och förstående detta än görs, om att han eller hon ska anpassa och bättra sig. Jag 
anser att detta gör både bra KBT och bra KAT till mer paternalistiska än bra analys och att man 
också inför en subtil moralisk restriktivitet just genom denna resonlighet och vänlighet.

Frågor har också ställts (se t ex Scott, 1993) om den ganska funktionalistiska och välvilliga modell 
för psyket och för inre förhållanden som ligger till grund för KAT (och även KBT, enligt min åsikt). 
Man tycks förutsätta att det är möjligt att upprätta och bevara en uppgiftsorienterad terapeutisk 
allians med djupt plågade och ”self-defeating” patienter alltför lättvindigt. Jag anser att det är 
viktigt att terapeuten är medveten om begränsningarna med en metod som KAT och öppen för att 
vissa patienter behöver och längtar efter någonting mer och annorlunda. Risken finns, och samma 
gäller för psykoanalysen, att man partiskt idealiserar det egna tillvägagångssättet utan att se till både 
dess fördelar och begränsningar.

Återupptäckten av överföring och motstånd i KBT

Jag har hävdat att KAT (och liknande “integrerade” metoder), vad beträffar konceptualiseringen, 
ligger mycket närmare KBT än psykoanalysen, trots att man i KAT uppmärksammar det omedvetna 
och använder överföringen. Jag tycker att detta blir tydligare när KBT behandlar 



personlighetsstörningar, och då blir mer upplevelsebaserad, känsloinriktad och fokuserar mer på det 
terapeutiska förhållandet. Beck har själv nyligen konstaterat att KBT är en “integrativ terapi” par 
excellence (Beck, 1991).

Kognitiv teori utvecklas till någonting mindre mekanistiskt och mer “konstruktivistiskt” när det 
handlar om hur patienten konstruerar verkligheten. Detta grundar sig på en uppfattning om att 
terapeuten påtvingar patienten sin egen “rationalitet”. Ett antal författare (t ex Power, 1991) har 
noterat att det finns en “psykoanalytisk tendens” i utövandet av kognitiv terapi, precis som det fanns 
en “kognitiv tendens” i utövandet av beteendeterapi. Något lite mer objektrelaterat sipprar in även i 
schemateorin genom ett uppblossande intresse för Bowlbys tankegångar om bindning bland 
kognitiva teoretiker (se t ex Liotti, 1991). Enligt Weishaar (1993) pågår det för närvarande en aktiv 
debatt bland kognitiva teoretiker om “huruvida kliniska brister är kognitiva eller interpersonella till 
sin karaktär” (sid. 125). Men trots denna skenbara “analytiska tendens” så delar jag inte t ex 
Batemans (2000) uppfattning, utan jag tror istället att det kognitiva, kliniska paradigmet på ett 
grundläggande sätt skiljer sig från det psykoanalytiska och att en sann rapproachment är mer 
skenbar än verklig.  En granskning av det sätt på vilket moderna KBT-terapeuter ändrar sin teknik 
kommer förhoppningsvis att åskådliggöra detta.

Parallellt med att teorin utvecklas föreslår nu terapeuter (t ex Beck et al., 1990) förändringar av 
standardtekniken i KBT när man arbetar med personlighetsstörda patienter. Man uppmärksammar 
noga förhållandet mellan patient och terapeut, vilket om det försummas kan leda till att man förlorar 
patienten i ett alltför tidigt skede eller till att terapin kör fast. Patienten (påpekar man t ex för oss) 
vill inte ta upp sina oroande, negativa tankar om terapeuten utan tystnar istället, eller visar på andra 
sätt att han eller hon motsätter sig genom att göra en paus, knyta nävarna, stamma eller byta ämne. 
Jag citerar Beck: “När patienten tillfrågas kanske han eller hon säger att det inte är något viktigt, det 
är ingenting”. Terapeuten bör trots det fortsätta att pressa patienten”. (Beck et al. 1990, sid. 65). 
Detta påminner om Freuds tidiga “påtryckningsteknik”, då han insisterade på att patienten skulle 
berätta för honom vad han eller hon tänkte på, hur mycket patienten än ville slippa. Freud beskriver 
(Breuer & Freud, 1895) hur det ofta är de mest betydelsefulla saker som patienten undanhåller, trots 
att patienten insisterar på att de är betydelselösa. Jag anser att KBT även på andra sätt kan ses som 
ett återskapande av tidigare former i psykoanalysens historia. I början försökte faktiskt Freud bota 
patienter genom att använda en enkel katartisk metod och hans ursprungliga försök att hantera 
överföringen gjordes genom att förklara för patienten att den var en arkaisk kvarleva.

Beck lägger fram en rad exempel på fall där han menar att behandlingarna måste vara längre och 
ibland äga rum oftare än en gång i veckan. Hans entusiasm som terapeut är mer förbehållsam än 
tidigare och han talar om svårigheten med att forska om dessa långsiktiga och mer komplexa 
behandlingar när man tillämpar formatet controlled trial. Han föreslår att man bör värdera studier 
av enskilda fall och klinisk erfarenhet mycket högre (detta kan tyckas något ironiskt för 
psykoanalytiker eftersom de ofta kritiseras för att göra just detta). Han talar om vikten av att få 
kunskap om hela patientens liv och att utforska dennes barndom och att inte endast, alltför mycket 
och alltför tidigt, fokusera på kognitioner och övningar. Han betonar vikten av affektiv upplevelse 
här och nu, och av att använda upplevelsebaserad teknik.

Beck påpekar att det kan vara bra och ett “välkommet bidrag” att patienten återupplever 
relationssvårigheter i förhållande till terapeuten. I motsats till den analytiska metoden bör dock 
terapeuten snabbt utmana dessa fenomen av negativ överföring för att återupprätta en gynnsam 
arbetsrelation. Beck säger att man bör “inta rollen som vän och rådgivare”, “använda sin egen 



livserfarenhet och klokhet” för att kunna “föreslå lösningar” och “undervisa patienten om nära 
förhållandens beskaffenhet”, och bli en “förebild” för patienten (sid. 66). Inom psykoanalysen är det 
så att trots att psykoanalytikern ibland i överföringen kan betraktas som en förebild av patienten, 
försöker analytikern analysera detta snarare än att acceptera att patientens autonomi offras på detta 
sätt. Analytiker kan se Becks uttalande som ett sätt att hävda ett slags obefogad överlägsenhet 
gentemot patienterna när det gäller hur livet bör levas. Följande citat av Beck kanske belyser detta 
genom att beskriva den enkla “bristmodell” man tillämpar i KBT. Den kräver att terapeuten skall 
vara ett slags lärare i livskunskap: “Denna återutbildningsprocess är särskilt viktig när man 
behandlar patienter med borderline personlighetsstörning vars egna personlighetsbrister kan ha 
hindrat dem att förvärva och befästa många av de grundläggande färdigheterna i självkontroll och 
stabila relationer till andra” (sid. 66).

I sitt senare arbete hänvisar Beck ofta till den besvikelse, frustration och andra negativa känslor som 
dessa svåra patienter väcker hos terapeuten. Han betonar vikten av handledning i sådana fall och 
hänvisar i boken då och då till att terapeuten kan hantera sina negativa känslor och impulser 
gentemot patienten genom att föra ett eget “register over dysfunktionella tankar". Trots att Beck inte 
nämner det finns det nuförtiden vissa indikationer på att KBT-terapeuter under utbildning allt oftare 
går i egen psykoterapi, fast en icke-intensiv sådan, som stöd för deras arbete. Det tycks mig att detta 
måste vara en logisk följd av de nya (åter)upptäckterna inom KBT. Utan att ha gått i egen analys är 
de flesta illa rustade att t ex på ett sammanhängande sätt använda sig kliniskt av motöverföringen 
istället för än att agera ut den.

Empirisk forskning som jämför psykoanalytisk och kognitiv terapi

Yrkesmässig rivalitet och politiska påtryckningar innebär tyvärr att något av en 
“kapplöpningsmentalitet” kan inträda vid empirisk jämförelse av effekt i kognitiva och 
psykoanalytiska behandlingar. Konkurrens om knappa resurser, t ex i den brittiska offentliga 
sektorn, kan innebära att kliniker är angelägna om att bevisa att deras behandlingsform är mer 
effektiv än den andra. Det finns indikationer på att kliniker av olika skolor och temperament 
tenderar att dras till olika metoder (Arthur, 2000), vilket gör det svårt för dem att uppskatta värdet i 
den andres sätt att arbeta och se det egna arbetssättets begränsningar.

Ett argument som ofta framförs när man erbjuder KBT framför psykoanalytiska behandlingar till 
patienter inom den offentliga sektorn, är att det finns så många fler empiriska forskningsbevis på 
dess verkan. Man hävdar också att den är billigare eftersom den är kortvarig och kräver mycket 
mindre utbildning för att utöva. Eftersom KBT är en kortvarig och fokuserad terapiform passar den 
utmärkt in i det populära formatet randomised controlled trial (RCT), vilket man entusiastiskt och 
upprepade gånger har tillämpat, dock inte på typiska outpatient groups. (Enright, 1999). 
Effektmätning sker ofta genom enkla symptom scores och uppföljningsperioderna är korta.

Psykoanalysen kräver naturligtvis sessioner fyra eller fem gånger i veckan under några år och man 
ser ofta radikala förändringar i patientens relationer, arbetskapacitet och kreativa förmåga, förutom 
och utöver “symptomlindringen”. Sådana effektkriterier är svåra och komplexa att mäta, men man 
gör framsteg på området “objektiv mätning av det subjektiva” (Luborsky et al., 1986; Barber & 
Crits-Cristoph, 1993; Hobson & Patrick, 1998). Psykoanalytisk psykoterapi, som på typiskt sätt 
begränsas inom den offentliga sektorn, tillämpar samma metod och grundar sig vanligtvis på ett 
behandlingstillfälle i veckan under ett eller flera år, och förväntas kunna främja samma sorts 



förändringar men till en lägre grad. Min åsikt är att det jag beskrev tidigare – strävan efter den 
analytiska hållningens spänning – kännetecknar det psykoanalytiska tillvägagångssättet, oavsett om 
det handlar om en eller fem gånger i veckan och oavsett om analysen är kortvarig eller långvarig. 
Vad jag anser är viktigt är att krävs en mycket intensiv, långvarig och upplevelsebaserad utbildning 
för att en terapeut skall vara i stånd att upprätta och bibehålla ett analytiskt förhållningssätt.

När man gör försök att passa in psykoanalytiskt arbete i det extremt atypiska 
sextonsessionersformatet som är anpassat efter KBT, skulle de flesta psykoanalytiker inte predicera 
mer än en symptomrelaterad förändring hos patienten, eller en temporär förändring av ytliga 
kognitioner, eftersom det saknas möjlighet till avgörande och grundlig bearbetning. Sålunda kan 
man förvänta sig att effekten av en mycket kortvarig psykoanalytisk psykoterapi liknar effekten av 
KBT. Detta har man kunnat konstatera vid de relativt få tillfällen då man har gjort högkvalitativa, 
jämförande undersökningar av KBT och kortvarig psykoanalytisk terapi – man fann att det inte 
förkom någon väsentlig effektskillnad. (Crits-Cristoph, 1992; Luborsky et al., 1999).

Intressant nog har en undersökning där man försöker koppla process till effekt i kortvariga 
kognitiva och dynamiska terapier visat att det är de mer typiskt “dynamiska” delarna av terapin som 
är betydelsefulla (Jones & Pulos, 1993). Författarna väntade sig att finna att kognitiv terapi verkar 
genom kognitiva förfaranden och dynamisk terapi genom dynamiska. Istället fann de att “väcka 
affekt”, “göra besvärliga känslor medvetna”, och “integrera nuvarande svårigheter med tidigare 
livserfarenheter genom att använda förhållandet mellan terapeuten och patienten som en 
förändringsfrämjande faktor” (sid. 315) samtliga predicerade förbättring i båda 
behandlingsformerna. Det stod i kontrast till de mer typiskt “kognitiva” tillvägagångssätten 
“kontroll av negativ affekt genom användning av intellekt och rationalitet” och “uppmuntran, stöd 
och återförsäkran från terapeuterna” (sid. 315), vilka inte var prediktiva för ett positivt resultat.

Jones och Pulos anser att alla sådana behandlingar verkar genom att tillhandahålla ett unikt och 
tryggt sammanhang inom vilket förhållandet till jaget och världen kan utforskas. Behandlingarna 
understöds genom att de ger känslomässiga upplevelser företräde framför rationalitet och genom att 
de betonar utvecklingshistorien. Undersökningen visar att när kognitiva terapeuter tillämpar ett 
“rationalistiskt” tillvägagångssätt där affekten konceptualiseras och behandlas som uttryck för 
irrationella och orealistiska uppfattningar, och när de anser att deras roll syftar till att ge tekniska 
instruktioner och vägledning, tycks terapin vara mindre framgångsrik. I en annan undersökning som 
jämför processen i “dynamiska och interpersonella” terapier och kognitiva beteendeterapier (Wiser 
& Goldfried, 1996), behandlades specifikt de typer av interventioner som erfarna terapeuter själva 
ansåg vara förändringsfrämjande för patienterna. Återigen noterade forskarna att de kognitiva 
terapeuterna oväntat tenderade både att använda och högre värdera mer “dynamiska” tekniker, och 
de föreslår att detta är en del av det skifte mot ett mer interpersonellt fokus som nyligen skett inom 
KBT.

När vi bedriver effektforskning om psykoanalytiska behandlingar av mer typisk längd finner vi att 
det ”gyllene standardformatet” RCT, som fungerar ganska bra för kortvarig terapi, ger upphov till 
stora logistiska problem och kan vara helt olämpligt (Galatzer-Levy, 1995; Gunderson & Gabbard, 
1999). Vi har att göra med en komplex interpersonell process som inbegriper många variabler. Det 
kan vara omöjligt att utföra kontroller och randomisering är en metod som kan ifrågasättas vid 
jämförande undersökningar där patienter tydligt visar att de föredrar eller är lämpade för andra sätt 
att arbeta. RCT-bevisens relativa knapphet när det gäller det psykoanalytiska arbetets effekt beror 



på de stora svårigheter som den sortens forskning om typiska psykoanalytiska behandlingar 
inbegriper, och de likställs ofta felaktigt med “motbevis” (Parry & Richardson, 1996).

Det finns dock en ökande mängd empiriska forskningsresultat om den offentliga sektorns 
psykoanalytiska psykoterapi av mer typisk längd för vuxna, och barn (t ex Moran et al., 1991; 
Sandahl et al., 1998; Bateman & Fonagy, 1999; Guthrie et al., 1999). Denna forskning och 
undersökningar om psykoanalysen själv, vilken är den svåraste av alla att forska om, gör att det 
börjar framträda bevis för att långvarigare och ambitiösare behandlingar faktiskt kan göra mer och 
bättre nytta. Fonagy m fl. (1999) har samlat och kritiskt granskat femtiofem effektundersökningar 
om psykoanalysen. Författarna pekar på många metodologiska uppgiftsrelaterade begränsningar 
men intar trots det och på det stora hela vad de kallar en “försiktigt optimistisk” attityd till 
psykoanalytisk effekt, med tanke på det bevismaterial som finns tillgängligt. De provisoriska 
nyckelresultaten (med fullständiga hänvisningar i undersökningen inkluderar följande: (1) Intensiv 
psykoanalytisk behandling är i allmänhet mer effektiv än psykoanalytisk psykoterapi. Ibland kan 
skillnaden bli tydlig först flera år efter behandlingens slut och detta gäller särskilt för de allvarligare 
störningarna (2) Långvarig behandling leder till bättre resultat, så även fullbordad analys. (3) Det 
finns resultat som tyder på att psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi har ”ett bra förhållande 
mellan kostnad och nytta” och kanske till och med är kostnadseffektiva, och att psykoanalysen kan 
leda till minskad användning av annan sjukvård och minskade sjukvårdskostnader, trots att en 
undersökning visar på en ökning. (4) Psykoanalytisk behandling tycks förbättra arbetsförmågan och 
reducera symptomatologin i borderline personlighetsstörning och kan vara en effektiv behandling 
mot svår psykosomatisk störning.

Sammanfattning och slutsatser 

Jag har försökt åskådliggöra varför jag ser KBT-paradigmet som användbart men mindre komplext 
än det psykoanalytiska. Dess förklarande förmåga är begränsad och likaså den förändring som den 
terapeutiska tillämpningen kan förväntas åstadkomma. KBT:s avsevärt mindre inkräktande och 
hotfulla natur gör dock behandlingformen mer godtagbar för många patienter. Jag har också försökt 
visa att det finns en stark dragning till att arbeta på ett mer “kognitivt” sätt, både för 
psykoanalytiker och patient, och att det analytiska förhållningssättets inneboende spänning och 
komplexitet ständigt befinner sig på gränsen till att upplösas eller kollapsa, vilket ibland resulterar i 
en svag version av kognitiv terapi. Men om både patient och analytiker kan uthärda spänningen i 
det psykoanalytiska arbetet kan belöningen bli upplevelsebaserat, emotionellt lärande för patienten, 
vilket troligen blir såväl djupare som mer varaktigt än rent kognitivt lärande.

Jag har även framhållit att eftersom psykoanalytiker och kognitiva beteendeterapeuter delar samma 
undersökningsområde kommer de allt oftare att upptäcka samma kliniska fenomen. Så sker redan 
nu, även om de ser på dessa fenomen på helt olika sätt. Jag anser att det är viktigt att man erkänner 
både att det finns en gemensam strävan, d v s att lindra psykiskt lidande, men också att det finns 
skillnader som har en betydande inverkan på vilka patienter som behandlas, på vilket sätt och i vilka 
syften. Det är olyckligt att kliniker från båda grupperna på grund av yttre ekonomiska påtryckningar 
för närvarande drivs att konkurrera med varandra inom den offentliga sektorn. Det förvärrar den 
rivalitet som oundvikligen finns mellan utövare av två så väldigt olika behandlingsformer.

Urvalet av empiriska bevis som jag har hänvisat till ger en del intressanta indikationer på att det 
finns gemensamma terapeutiska faktorer i kortvariga psykodynamiska och kognitiva terapier. Vid 



de relativt få tillfällen då jämförande undersökningar av KBT och mycket kortvarig psykodynamisk 
terapi har gjorts har man funnit att resultaten i allt väsentligt inte uppvisat någon skillnad. Detta 
borde inte vara överraskande för en psykoanalytiker eftersom vi inte skulle förutsäga någon djup 
och varaktig förändring av den inre världens strukturer utan att ha goda möjligheter till grundlig 
bearbetning. Faktum är att vi nog blir ganska överraskade och imponerade av att psykodynamisk 
terapi klarade sig lika bra som KBT under sådana omständigheter. Det jag framförde tidigare i 
texten om att psykoanalysen är en metod som underlättar djup och varaktig förändring måste 
styrkas empiriskt, istället för att helt enkelt göra påståenden om det. Det tror jag inte att vi ännu är i 
stånd att göra på ett detaljerat sätt och med tillförsikt. Men forskningsresultaten under de senaste 
decennierna börjar dock bekräfta analytikers uppfattning om att intensiva och långsiktiga 
psykoanalytiska behandlingar har något substantiellt att erbjuda, utöver vad kortvariga behandlingar 
kan ge, oavsett vilken behandlingsform som tillämpas.
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