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Förord 

Ett stort tack till mina informanter för att ni så öppet pratade om er roll, era erfarenheter och 

tankar om vad det är ni gör. Tack för att ni tog av er tid, både på arbetet och privat för att 

hjälpa mig, det var väldigt generöst av er. Samtalen har gett mig mer än en studie. 

Tack till min mor som peppat och stöttat, inte minst för att du har vridit och vänt på idéer och 

fått mig att förstå att ibland löser man sina tankeknutar genom att uttala dem högt, en mycket 

värdefull insikt. 

 

Och så vill jag tacka alla mina nära och kära som fått känna på mina nerver och som lyssnat 

till min process under tidens gång, tack. 

Personligen har jag haft svårt för depressioner och känt ett starkt motstånd till både ämnet 

som människor som lidit av det, det har varit något som är svårt och har väckt olust och 

frustration hos mig. Men så kom jag att möta depression på oväntat sätt och det har påverkat 

mig  

2009 var ett år som bjöd på motstånd. Då var jag med om att M. gjorde ett suicidförsök och 

därmed kom vetskapen om att M. varit deprimerad i 2 år. Det kändes overkligt att någon som 

jag stått mig nära skulle ha varit deprimerad utan att jag visste om det.  

Ett halvår senare skedde något som ytterligare kom att skaka om min tillvaro. En onsdag 

morgon i november ringer min telefon och det är Anders som säger ”Mirjam, det du befarat 

har hänt. Jonas tog livet av sig natten till tisdag.” Jonas, min älskade vän dog 33 år gammal. 

Jag känner fortfarande att depressioner är svårt men idag är jag inte rädd för det, jag är inte 

rädd för deprimerade människor som jag var tidigare. Jag tror att kunskap om depressioner 

tillsammans med mina erfarenheter har hjälpt mig att på ett bättre sätt förstå att det inte 

behöver vara någon hopplös situation. 

 

Med hopp om framtiden, med en hint till M. om att det finns vägar ut och med många tankar 

på Jonas är denna uppsats skriven. 
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Sammanfattning 

Depression är en av Sveriges vanligaste sjukdomar, det beskrivs även som ett av Sveriges 

största folkhälsoproblem (Allebeck 2006). Då människor med låg inkomst drabbas dubbelt så 

ofta av depression kan man även hävda att det är ett klassproblem (Bremberg, Eriksson, 

Landin, 2008). Detta folkhälsoproblem är inte något som endast angår dem som lider av 

depressionen utan hela samhället lider av det när notan kommer, år 2005 uppgick den till 33 

miljarder (Sobocki, 2006). Det finns idag flera olika behandlingar av depression men den 

vanligaste är medicinsk, man använder olika antidepressiva läkemedel så som SSRI-, SNRI- 

eller TCA-preparat. Förutom medicinsk behandling, som rekommenderas som den första 

insatsen (socialstyrelsens nationella riktlinjer), kan man behandlas med olika terapier som till 

exempel KBT eller psykodynamisk psykoterapi. Dessa två är de terapiformer jag har valt att 

studera och jämföra mot varandra. Skälet till att de är just dessa terapier jag valt är att båda 

terapier har stora marknadsandelar, med det menar jag att de är populära terapiformer. 

I min studie har jag intervjuat tre psykoterapeuter som arbetar med psykodynamisk terapi och 

tre psykoterapeuter som arbetar med kognitiv beteendeterapi. De har fått läsa en 

fallbeskrivning och utifrån fallet fått svara på frågor om behandling, detta kallas 

vinjettmetoden (Jergeby 1999). I vinjetten har jag beskrivit en man som lider av en 

depression. Depressionen är beskriven i textform utifrån symtomen för en depression enligt 

ICD-10 som är en diagnosmanual för psykiska sjukdomar.  

Behandlingen av fallet skilde sig åt på vissa punkter, alla terapeuterna var dock överens om 

att de skulle ta sig an patienten och behandla honom med en samtalsserie. Skillnaderna ligger 

i tiden som behandlingen kräver, i vad som står i fokus - om det är relationellt eller rationellt. 

Och den största skillnaden, båda grupper säger sig kunna behandla patienten men en av de två 

metoderna gör anspråk på att kunna bota patientens depression.  
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Abstract 

 

Depressions is one of Swedens most usual psychological illnesses. One may say that there is a 

economic perspective to depression when people with a low income are overrepresented in 

depressionstatistics. All though not all suffer from depression, all taxpayers pay for it, year 

2005 the cost for depression was 33billion sek. The treatment for depression is in first priority 

medication, after that it could be psychological, like Cognitive behavioraltherapy, CBT or 

psychodynamic therapy. In my study I interviwed six therapists, three from CBT and three 

from psychodynamic therapy and then I compared their statements to analyze what the 

differences between the therapies are when it comes to depression treatment.  

My study shows that there are some differences when it comes to time spent in therapy, the 

focus in therapy- the relations in the patients life or the rational thinking. The main difference 

is that all though both sides say that they will have the patient in treatment, only one of them 

claim that they can cure the patient. 
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Inledning 

Det är inte kontroversiellt att påstå att depression är ett av våra största folkhälsoproblem 

(Allebeck 2006). Det är till och med möjligt att hävda att det är ett klassproblem (Bremberg, 

Eriksson, Landin, 2008) då personer med låg inkomst dubbelt så ofta drabbas av depression. 

Att sakna familjeförmögenhet tredubblade risken, att ha kort utbildning ökade risken med 30-

50%. Depression berör hela samhället då det ger ökade kostnader i nedsatt arbetsförmåga, 

ökade kostnader för somatisk vård och ökad sjuklikhet (a.a, 2008). En uträkning för svenska 

samhällets kostnader för depression uppgick till 33 miljarder år 2005 (Sobocki, 2006). För att 

minska både människor lidande och samhällets kostnader är det viktigt att behandla 

depressioner snabbt, både när sjukdomen är ett faktum men även i förebyggande syfte. 

Behandlingen av depression varierar, det beror på var patienten söker hjälp och hur svår 

depressionen är. Vårdguiden (vardguiden.se) rekommenderar kontakt med vårdcentralen i ett 

första skede, på hemsidan beskrivs olika former av behandling av depression. Det kan vara 

dels läkemedel i form av olika antidepressiva preparat så som SSRI, SNRI eller TCA. Det kan 

också vara behandling i form av psykoterapi. Det står att socialstyrelsen utfärdar legitimation 

för flera psykoterapiutbildningar men på hemsidan finns endast KBT beskrivet som metod 

(vardguiden.se). Socialstyrelsen menar att det finns stark evidens för kognitiv terapi som 

behandling för depression och att det är minst lika effektivt som antidepressiva läkemedel. 

Det finns en prioritetsordning med nummer från ett till tio där nummer ett står högst i prioritet 

och sedan resterande siffror i fallande ordning. Prioriteringen handlar om vilken behandling 

som bör förespråkas eller i vilken ordning som behandlingen bör prövas. När det kommer till 

depressionsbehandling står läkemedel som prioritet ett och KBT som prioritet två. 

Psykodynamisk terapi har också goda effekter som behandling av depression och står som 

prioritet tre på listan (Socialstyrelsens nationella riktlinjer). Båda terapier bedöms ha god 

effekt vid behandling av depression och då dessa två typer av terapeutisk behandling är de 

mest populära är det intressant att jämföra dessa. Jämförelsen är även intressant ur 

perspektivet att den dynamiska terapin har varit dominerande men att den nu står utmanad av 

den kognitiva terapin som har vuxit sig allt starkare. Den kognitiva terapin förespråkas av 

myndigheter som till exempel socialstyrelsen och deras undersökningar menar att dess 

effekter är att jämföra med läkemedel (socialstyrelsen.se). Om båda terapier ger god effekt 

som behandling av depression och myndigheter väljer att förespråka en av dem, då är det 

intressant att jämföra dessa för att belysa skillnader. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har övergripande varit att beskriva, förstå och analysera hur 

psykoterapeuter behandlar klienter med depression utifrån den psykoterapiform de företräder. 

Särskilt fokus ligger på skillnaderna i hur man behandlar klienter inom kognitiv terapi och 

psykodynamisk terapi genom intervjuer med terapeuter från båda terapiformer. Hur man kan 

förstå och beskriva skillnaderna i terapiformerna med utgångspunkt från terapiföreträdarnas 

syn på; 

 Terapeutens roll 

 Terapins utformning 

 

Behandlingen av fallet i följande teman; 

 Patientens problematik/diagnos 

 Hur behandlas patienten 

 Resultat och mål av behandlingen 

 Fördelar och nackdelar med terapiformen 

 

Disposition 

Dispositionen av uppsatsen är linjär, den följer med andra ord det traditionella upplägget för 

en forskningsstudie (Backman, 2009). En linjär disposition innebär att upplägget av studien 

kommer bestå av inledning, syfte och frågeställning, metod, resultat, analys samt en 

diskussionsdel. Avslutningsvis kommer jag att presentera slutsatsen samt ha ett avsnitt där jag 

beskriver mina egna reflektioner av studien. Avsikten var att på ett tydligt och lättfattligt sätt 

beskriva de olika delarna i uppsatsen, det Backman (2009,) beskriver som precision i 

kommunikationen, för att läsaren enkelt skall kunna följa den röda tråden. 

 

Metoder och material 

Förförståelse 

Min förförståelse gällande terapier och depression grundar sig i egen genomgången terapi 

med psykodynamisk inriktning. Valet av depression som uppsatsämne grundar sig i min 

önskan om att på ett bättre sätt förstå vad det handlar om och framför allt, hur det kan 

behandlas. Att ha genomgått egen terapi med en av dessa inriktningar kan ha påverkat 

uppsatsens resultat även om jag ansträngt mig för att skapa neutralitet i studien.  
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Forskningsansats och metodval 

Min avsikt har varit att ta del av informanternas subjektiva utsagor (Backman, 1999). För att 

kunna göra det valde jag att använda en hermeneutisk ansats för att tolka det insamlade 

intervjumaterialet (Thurén, 2004). Ansatsen utgår från det finns en förståelse för 

informanternas subjektiva upplevelser och att genom tolkning försöka förstå informanternas 

utsagor. Genom användning av kvalitativ metod för intervjuerna har informanterna större 

utrymme for sina subjektiva reflektioner. Genom kvalitativ forskningsansats fick 

informanterna chans att vara mer öppna i sina framföranden och interpretationer. Neuman 

(2006) beskriver att den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att forskaren försöker tolka 

och förmedla informanternas individuella upplevelser utifrån deras förståelse. Min strävan har 

varit att få djupare kunskap om fåtalet enskilda terapeuters kunskaper, vilket gjorde den 

kvalitativa metoden bäst lämpad for studien.  

Intervjuernas tillvägagångssätt betecknas som halvstrukturerade, vilket innebar att 

intervjuerna baserades på teman och relevanta frågor, samtidigt som det fanns en öppenhet att 

genomföra förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 1997). 

Studiens fenomenologiska ansats bygger på öppenhet inför intervjupersonens upplevelser och 

exakta beskrivningar. Jag har försökt att sätta min förkunskap at sidan (a.a.) men jag är också 

medveten om svårigheterna med detta. Resultatet kommer inte att stå for någon allmängiltig 

eller absolut sanning, då informanternas kunskaper, åsikter och svar är deras subjektiva 

sanningar och kan inte generaliseras till den övriga populationen (Thuren, 2004). 

Jag valde att göra en komparativ studie där jag jämför psykodynamisk och kognitiv 

psykoterapi mot varandra genom intervjuer med terapeuter aktiva inom terapiformerna. 

Terapeuterna får en vinjett att läsa och därefter ställer jag frågor och de får beskriva hur de 

skulle behandla personen i fallet utifrån den terapiform de företräder. 

Vinjettmetoden kan beskrivas som följande;  

en metod inom ett medelvägsepistemologiskt synsätt, det vill säga den är inte extremt positivistiskt 

inriktad på objektivitet och lagbundenhet och tillhör inte heller en fenomenologisk/hermeneutisk 
tradition där verkligheten ska beskrivas i sin naturliga form ur subjektiva utsagor. Vid val av 

metodologisk ansats – kvantitativ, kvalitativ eller en kombination – är det i första hand den 

grundläggande frågeställningen samt respondenturvalets storlek som får vara avgörande  
(Jergeby 1999).  

 

En vinjett är en kortfattad beskrivning av en person eller en situation. Den skall vara trovärdig 

samt konkret. Fördelen med denna metod är att samtliga respondenter får identisk information 

vilket möjliggör jämförelser mellan enskilda eller grupper av respondenter (a.a., 1999). 
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Avsikten med vinjetten i min studie var att ta del av informanternas reflektioner angående hur 

de skulle gå tillväga i en liknande situation (för vinjett, se bilaga 1). 

Då mitt respondenturval är begränsat till 6 intervjuer är studien att betraktas som en kvalitativ 

studie med hermeneutiskansats. 

 

Materialinsamling 

Jag har använt högskolans artikel- och litteraturdatabas Libris, DiVA, psychINFO samt 

Statens Folkhälsoinstituts databas, Socialstyrelsens databas och Stockholms Stadsbibliotek 

och Sollentuna bibliotek for att finna relevant litteratur till min studie.  

Det finns en hel del forskning och studier om depression och olika behandlingar av det, främst 

handlar litteraturen och publikationerna om mediciner som behandling men jag fann även 

undersökningar publicerade av socialstyrelsen om Kognitiv beteende terapi (KBT) och 

Psykodynamisk terapi (PDT) som behandling av depression, de senare publikationerna 

handlade främst om KBT som behandling via internet, i gruppterapi, som parterapi och som 

terapi för avgränsande områden så som rökning, förlossningsdepression, drogproblematik 

eller för socialfobi. Jag fann ingen litteratur eller studie om jämförelser av KBT och PDT som 

behandling av depression, de studier om depression som återkom i sökningarna var rent 

medicinska eller om terapibehandling ur klienternas perspektiv. 

Jag använde mig av sökorden; terapibehandling, depression, psykologisk behandling, KBT, 

PDT,  i olika kombinationer i artikelsökningarna. På den engelska databasen sökte jag på 

samma sätt med sökord som; depression, treatment, therapy, Cognitive behavioral treatment, 

psychodynamic therapy, i olika kombinationer. Där fann jag inte heller någon jämförande 

publikation men bra publikationer om terapiernas teori i sig och om klinisk depression, dock 

finns samma information i mer lättillgängliga publikationer (se referenslistan) varför jag 

väljer att använda det.  

Den teoretiska referensramen är viktig för förståelsen av intervjuerna med terapeuterna men 

huvudfokus ligger på just jämförelsen av terapeuternas utsagor, inte i redovisningen av 

teorierna och därav är den största delen av materialinsamlingen baserad på intervjuerna. 

 

Metodologiska överväganden och komplikationer 

I beaktan skall tas att jag i och med min egen erfarenhet kan uppfattas som partisk, att jag ka 

ha färgat studien med min egen erfarenhet. 

Att beskriva en originalteori av psykodynamisk psykoterapi är problematiskt då det började 

som psykoanalys grundat av Freud under många år och därefter har utvecklats till 



9 
 

psykodynamisk psykoterapi av flera olika teoretiker och terapeuter under tidens gång. Vem 

som är författare till den psykodynamiska psykoterapin och vad som är den ”riktiga” teorin är 

således omöjligt att säga och teorierna om hur man ska bedriva psykoterapin är många 

beroende på inriktning och utbildning. Jag har valt att beskriva teorierna utefter flera 

författares gemensamma syn på teorierna. 

Fördelarna med vinjettmetoden är att samtliga informanter ställs inför samma fall vilket gör 

det lättare att jämföra deras reflektioner. Nackdelen är att informanterna kan säga sig agera på 

ett sätt i situationen som inte stämmer överens med det faktiska handlandet, detta är något 

som man behöver acceptera som en komplikation med metoden. 

Det finns svårigheter i att jämföra terapimetoder som grundar sig på olika antaganden, där den 

ena utmålas som evidensbaserad och den andra som beprövad erfarenhet, jag vill belysa att 

det är terapeuternas bild av metoden och deras arbete som står i fokus, vilket innebär att det 

kan finnas avvikelser i deras utsagor om man jämför mot metoden. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten i en forskningsrapport innebär att forskaren skall göra korrekta och säkra 

mätningar (Thurén, 2004), oberoende forskare skall kunna komma fram till samma 

resultat (Kvale, 1997). Tillförlitligheten innebär vidare att studien är 

konsekvent och att forskaren inte utför studien på ett instabilt eller irrationellt sätt (Neuman, 

2006). Samma intervjuguide och vinjett användes i alla sex intervjuer och jag strävade efter 

att hålla fokus på syftet med studien under intervjuerna i enlighet med detta.  

För att säkerställa studiens reliabilitet spelades intervjuerna in som ljudfiler. Genom att 

skriftligen dokumentera informanternas svar har jag därutöver stärkt reliabiliteten (Kvale, 

1997). Thurén beskriver att i studier där människor observeras och undersöks går det inte att 

säkerställa reliabiliteten, då yttre och inre påverkan inte går att utesluta inverkan på 

kontrollresultatet vid ytterligare intervjutillfälle (Thurén, 2004). De utförda intervjuerna är 

endast giltigt tillförlitliga vid varje enskilt intervjutillfälle. Jag gör alltså inte anspråk på att 

intervjuerna står för faktisk reliabilitet, men min uppfattning är att jag genom vald 

intervjumetod till stora delar har säkerställt studiens reliabilitet. 

 

Validitet i en forskningsrapport innebär att forskaren verkligen undersöker det som 

forskaren avsett att undersöka (Thurén, 2004). Detta innebar att jag utifrån syftet med studien 

formulerade en intervjuguide och utifrån denna ställde relevanta frågor. Enligt Backman 

(2009) innebär generaliserbarhet hur säkra vi kan vara i en forskningsrapport på att det som 
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kommer fram i resultatet gäller en hel population av människor, grupper, miljöer etcetera. Då 

urvalet inte baserades slumpmässigt ur en större grupp människor är urvalet inte 

representativt. Däremot var avsikten med studien aldrig att, utifrån det som framkommer i 

empiriinsamlingen, generalisera och uttrycka något som gällde för den stora massan. Då 

studien är kvalitativ ligger tyngdpunkten inte i att finna någon objektiv sanning, däremot en 

äkthet i det som studerades (Neuman, 2006). 

 

Population och urval 

I studien ville jag ha med terapeuter som representerade KBT eller PDT. Jag fick kontakt med 

en av PDT-terapeuterna via en lärare på Ersta Sköndal högskola, denna terapeut har i sin tur 

förmedlat fler kontakter som jag har använt mig av. För att få kontakt med KBT-terapeuter 

kontaktade jag ett utbildningsinstitut för KBT i Stockholm och fick på så sätt kontakt med 

flera kognitiva terapeuter, även detta följde den så kallade snöbollsmetoden. 

Urvalet av terapeuter har jag försökt styra så att jag får lika många från varje terapimetod. 

Kön på informanterna har jag försökt ta hänsyn till på så vis att jag skickade ut lika många 

förfrågningar till män som kvinnor inom respektive terapimetod. I urvalet ingick att 

terapeuten arbetade i Stockholmsområdet samt var legitimerad som psykoterapeut. Totalt har 

jag sex intervjuer, tre från vardera terapiformen.  

 

Avgränsningar 

Jag har använt mig av intervjupersoner som arbetar i Stockholmsområdet och denna 

avgränsning gjordes av praktiska skäl så som tidsbegränsning för studien och resekostnader. 

Avgränsningen gäller också valet av terapimetoder, jag valde de två största som jag hittat på 

marknaden just för att dessa är de två största. Legitimationskravet från min sida var för att 

säkerställa informantens erfarenhet och utbildningsnivå. 

 

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena har betraktats innan studiens genomförande genom att jag har 

förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande allmänna krav på 

forskningen (2002). 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna gavs muntlig och skriftlig information 

angående studiens syfte, innehåll och genomförande. Jag förklarade vad deltagandet innebär 

och att det var frivilligt samt deras rätt att avbryta deltagandet närhelst de önskade. 

Samtyckeskravet reglerar att deltagarna i undersökningen har rätten att bestämma över sitt 
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deltagande. 

Konfidentialitetskravet beskriver att deltagarna i undersökningen ska ha bevarad 

konfidentialitet och personuppgifter ska skyddas mot obehöriga. Jag försäkrade att 

identifierbara data skulle avidentifieras för att minimera risken for identifikation av 

utomstående. Jag valde att skydda informanternas identiteter med motiveringen att 

forskningsstudien inte kommer att bli felaktig då det inte ligger i studiens intresse att redogöra 

för informanternas identiteter utan intresset ligger i deras utsagor. Jag erbjöd deltagarna att ta 

del av studien, genom att sända dem en kopia av den färdiga uppsatsen.  

Vidare kom nyttjandekravet att aktualiseras, då det insamlade materialet om enskilda 

individer endast får komma att användas i forskningsändamål. Jag informerade deltagarna om 

att deras uttalanden inte skulle komma att utlånas till annat ändamål och att anteckningar och 

ljudinspelningar efteråt skulle förstöras.  

Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, EPL, behöver min 

studie i egenskap av C-uppsats på högskolenivå ej prövas av Etikprovningsnämnden då 

studier inom ramen för högskoleutbildning är oavhängig etikprövning. 

 

Genomförande av intervjuer 

Jag förberedde mig genom att göra en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997). Guiden 

tar upp olika teman och tillåter för intervjupersonen att svara mer beskrivande. Informanterna 

fick intervjuguiden och vinjetten skickad till sig i god tid innan intervjun (Bilaga 1 och 3). 

Jag utformade intervjuerna sa att de skulle vara fria, för naturligare samtal, samtidigt som 

intervjuerna hade ett specifikt syfte och struktur (Kvale, 1997). Guiden fungerade som en 

översikt så att jag kunde bocka av samtliga ämnesområden. Jag fick tillåtelse att spela in 

intervjuerna till ljudfiler. Inspelningarna förenklade intervjuerna då jag kunde koncentrera 

mig på att lyssna till informanternas redogörelser samtidigt som jag dokumenterade skriftligt 

(a.a.). Intervjuerna utfördes på plats vald av informanterna, oftast på deras arbetsplats men 

även hemma hos en informant som föredrog detta. Respektive intervju varade cirka sextio 

minuter. 
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Analys och databearbetning 

Analysens utförande har bestått i att reducera insamlat intervjumaterial för att kunna 

organisera det. 

Det analytiska arbetet bestod i att skapa teman och efter att ha fått en konkret bild av samtliga 

teman gjordes tolkningen. Jag analyserade intervjuerna genom att använda mig av en 

deskriptiv metod som hjälpte mig att sovra informanternas otolkade beskrivningar (Kvale, 

1997). Genom att använda mig av denna metod erhöll jag nyanserade beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld (a.a.). 

Jag valde att transkribera samtliga intervjuer till textform, detta kom att förenkla 

analysutförandet (a.a.). I renskriften har jag återgett informanternas meningar ordagrant för att 

få ett mer greppbart arbetssätt inför analysen. Intervjumaterialet blev omfattande och jag 

valde att strukturera materialet inför analysen för att sedan avlägsna upprepningar och onödig 

text. Jag valde att analysera data genom meningskoncentration som tydliggjorde och 

underlättade tematiseringen av intervjudata (a.a.). Nästa steg blev att göra en jämförelse dem 

emellan. Jag hade använt mig av tematisering sammanställningen, vilket gjorde att 

tillvägagångssättet blev detsamma gällande analysen, varav icke adekvat material togs bort. I 

analysen använde jag ad hoc metoden for att kunna växla fritt mellan olika tekniker och 

angreppssätt (a.a.). Jag valde även att anonymisera samtliga deltagare med argumentet att jag 

ville undvika att utsatta dem för prekära situationer då de alla tar emot patienter och för att 

trygga deras uttalanden. 

 

Tidigare forskning 

Syftet med kapitlet är att framföra publicerade forskningsresultat som har legat till grund for 

min studie. Det finns en hel del forskning om depression, skäl till dess uppkomst och olika 

behandlingar av den, men jag har haft svårigheter med att finna relevant tidigare forskning 

som är kopplat till ett jämförande av psykologisk behandling av depression i form av 

psykoterapi. På grund av detta kommer jag istället att presentera vad som är publicerat i 

ämnet psykologisk depressionsbehandling, vilket anknyter till min studie. 

 

Socialstyrelsen har gjort flera studier och sammanställningar av studier i ämnet psykologisk 

behandling av depressioner, samma sak har statens folkhälsoinstitut gjort och för att dessa 

publikationer är vad som ingår i socialstyrelsens nationella riktlinjer presenteras nedan. 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka 

behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. 

Riktlinjerna gör skillnad på svår, medelsvår och lätt depression, alla depressioner har dock 

samma rekommendation, första prioritet vid depressionsbehandling är antidepressiva 

läkemedel. Som prioritet två kommer psykologisk behandlig i form av KBT och det motiveras 

av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU enligt följande;  

Enligt SBU finns det flera studier och systematiska översikter av god och medelgod kvalitet som 
visar att KBT med inriktning på kognitiva interventioner är effektivare än rutin- eller 

stödbehandling. Likaså visar ett antal studier att kognitiv terapi är minst lika effektivt som 

antidepressiva läkemedel. 

(socialstyrelsen, nationella riktlinjer 2010) 

 

När det kommer till psykodynamisk terapibehandling av depression så har den enligt de 

nationella riktlinjerna prioritet tre och SBU uttalar sig följande om behandlingen 

SBU drog slutsatsen att det finns ett begränsat stöd för psykodynamisk psykoterapi (PDT). Senare 

har flera översiktsartiklar och systematiska genomgångar av effekten av PDT för depression 

publicerats. I de flesta fall har artiklarna omfattat flera tillstånd och inte endast depression. 

Evidensläget kan tolkas på olika sätt: ju striktare analys, desto färre studier. 

(socialstyrelsen, nationella riktlinjer 2010) 

 

Denna prioriteringsordning kommer från SBU som gjort en sammanställning av 

behandlingsmetoder för depression och första prioritet får den behandling som snabbast ger 

resultat. I det här fallet är det läkemedel som ger snabbast resultat mot depressionen och får 

därför första prioritering. Vid uppföljning av behandlingsmetoderna har läkemedel och 

psykoterapi liknande resultat och även om terapi inte fungerar lika snabbt så har det lika gott 

resultat på längre sikt. Studien visar även att om relationsproblem är centrala i depressionen 

har annan, mer relationsinriktad terapi så som parterapi och interpersonell terapi 

dokumenterad effekt. Även korttidsterapier av psykodynamisk modell har visad effekt (SBU, 

Behandling av depressionssjukdomar, 2004) 

Statens folkhälsoinstitut 

Statens folkhälsoinstitut, FHI, har publicerat olika sammanställningar av studier som visar att 

människor med lägre socioekonomisk status i större utsträckning drabbas av depression, i 

publikationen problematiseras bilden av att depression är något som drabbar individen på 
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grund av dess egenskaper, det tycks snarare vara så att ekonomi, status och valmöjligheter 

spelar större roll (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Begreppsdefinitioner 

Beteendeterapi (BT) betonar förändringen av observerbara beteenden och dess konsekvenser 

hos individen (Philips & Holmqvist, 2008). 

Kognitiv terapi (KT) betonar förändring av individens sätt att processa information, 

förändringen ligger i bearbetningen och tolkningen (a.a.). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har rötterna i båda traditionerna och har utvecklats till dels till 

individualterapi, gruppterapi och till familje- och parbehandling (a.a.). 

Psykodynamisk terapi (PDT) är ursprunget ur psykoanalysen och betonar omedvetna 

önskningar och konflikter som skäl till psykisk obalans. 

Vid psykoterapi fokuserar man stor uppmärksamhet åt att utforska och kartlägga individens 

specifika mönster för tolkningar av yttre och inre upplevelser. (a.a.). 

’Enkel depression’ används i texten och det innebär att patienten endast har en depression 

som problem. I problembilden finns inga andra störningar så som till exempel 

personlighetsstörningar eller psykosproblematik. Det ligger således ingen värdeladdning i 

ordet ’enkel’. 

Jag använder mig av orden informant(-er) och terapeut(-er) synonymt. Orden kognitiva 

terapeuter och KBT-terapeuter används synonymt för terapeuter som arbetar med KBT. 

Terapeuterna som arbetar med PDT som metod kallas dynamiker, psykodynamiker och 

psykodynamiska terapeuter synonymt.  
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Teoretisk referensram 

Psykodynamisk psykoterapi 

Den psykodynamiska skolan anser att man inte kan få tillförlitlig information om människans 

psykologi endast om man observerar beteenden och på olika sätt försöker mäta det yttre, det 

är att begränsa sina studier och resultat. Den inre subjektiva världen hos den man studerar blir 

då inte sedd eftersom det inte går att observera. För att kunna ta del av det inre behöver man 

ett samarbete där personen väljer att berätta om sina känslor, tankar och önskningar. Det är på 

detta sätt, genom studiet och förståelsen av en människas subjektiva och känslomässiga 

själsliv som psykodynamiker anser att man får mest betydelsefull information om en person. 

Men det är inte att förringa de slutsatser som man kan dra av det yttre observerbara, det 

mänskliga ligger i att vara både inre och yttre aktivitet, en helhet (Mahlan, 1997, Sigrell, 

2001, Tähka, 1987, Cullberg, 2003) 

 Den psykodynamiska teorin utgår från att människan i hög grad styrs av det 

omedvetna, det finns inget som sker enbart av slumpen, detta kallas psykisk 

determinism.  

 Varje psykisk process är ett resultat av ett komplicerat samband mellan tidigare 

psykiska processer och det aktuella skeendet. Det finns alltid ett meningssamband med 

individens inre historia. Det innebär att patienten aldrig kan skylla ifrån sig ansvaret 

för sitt agerande. Omständigheterna kan man inte råda över men kan man ta ansvar för 

hur man agerar med gällande omständigheter.  

 Psykodynamiker utgår från att ångest uppkommer från omedvetna psykiska konflikter. 

Mycket av det som patienten känner kan upplevas som skamfyllt och primitivt, vill 

patienten inte acceptera de känslorna leder det till förnekande och då använder 

patienten olika typer av psykiska försvar som kan upptäckas i beteendet och 

uttalanden.  

 Psykisk energi är ett hypotetiskt begrepp som hjälper oss att förstå de psykiska 

processerna, i psykodynamiken kallas denna energi för drifter. Enligt Freud är det 

drifterna som får människan att agera på olika sätt beroende av hur de kanaliseras. 

 Personligheten är indelad i tre skikt; det omedvetna, det förmedvetna och det 

medvetna, dessa anger olika grader av medvetandet. Denna indelning kom att ge plats 

för den strukturella hypotesen som särskiljde tre funktionella grupperingar i den 

psykiska apparaten; överjag, jag och detet.  
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 Dynamisk psykoterapi fokuserar på relationen mellan terapeut och patient. Relationen 

mellan patient och terapeut är en arbetsrelation samtidigt som den blir närmare än 

någon annan relation i patientens liv då terapeuten får insyn i patientens liv, 

information om tankar och fantasier och kan göra tolkningar om processer som inte 

ens patienten är medveten om.  

 Relationen mellan terapeut och patient ska präglas av ett obetingat accepterande som 

syftar till att patienten ska kunna lyfta upp känslor och tankar för att patienten ska 

kunna uppleva dem.  

 I terapin skall terapeuten vara objektiv och låta patientens föreställningar, fantasier, 

tankar och känslor komma fram och terapeuten skall fungera som en projektionsskärm 

för dessa. 

 Terapeuten är ett verktyg som genom sina känslor och sin teoretiska kunskap ska 

komma med tolkningar på det som patienten sagt. Tolkningen utgör det viktigaste 

terapeutiska redskapet. 

 Patienten spelar ut sina reaktioner mot sin terapeut i en överföring som sker omedvetet 

och handlar om personer i patientens inre värld. Överföringen handlar om att patienten 

upprepar känslor och reaktioner som denna en gång riktade mot viktiga personer under 

patientens utveckling.  

 Överföringen ger terapeuten information om viktiga händelser, känslor och 

upplevelser i patientens liv som präglat denna och anses vara ett viktigt verktyg att 

arbeta med. 

 En annan grundprocess i den dynamiska terapin är motståndet. Detta finns alltid ett 

motstånd med i terapin och handlar om att patienten upplever ett visst motstånd till 

terapin då det riskerar att hota den psykiska balans som är skapad och därmed orsaka 

smärta. Samtidigt som patienten sökt hjälp för att denna upplever sig ha psykiska 

problem finns det alltså ett motstånd till förändringen. ”Man vet vad man har men inte 

vad man får” är ett bra beskrivande citat som tydliggöra hur motståndet kan se ut. 

 Motståndet är omedvetet och finns för att skydda patienten från psykisk smärta och för 

att det kan finnas vinster i att behålla sina psykiska problem. Vinsten i att behålla sina 

problem kan vara att patienten slipper göra saker, som till exempel lämna sitt hem och 

kan skylla detta på sina psykiska problem. Beteendeförändringen blir då inte av och 

patienten har behållit sin psykiska balans och upplever kontroll. 

(Mahlan, 1997, Sigrell, 2001, Tähka, 1987, Cullberg, 2003) 
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Dynamiska orsaker till depression 

I psykodynamisk terminologi innebär termen depression att jagets förmåga till 

narcissistisk tillfredsställelse (självkärlek) är störd. Det råder ett gap mellan idealbilden 

av jaget och det uppfattade jaget. Detta gap kan leda till att patienten inte klarar av att 

leva upp till det idealet och därmed känner skam för sig själv vilket i sin tur kan leda till 

självhat (Cullberg, 2003). 

En depressiv eller melankolisk (synonymt) hållning grundar sig enligt Freud alltid i en 

objektsförlust i barndomen som förblivit obearbetad (a.a.) 

Utlösande faktorer för en depression kan vara större förändringar i livet så som  

 förlust av partner,  

 hälsoproblem,  

 vara vittne till en traumatisk händelse eller  

 svårigheter att realisera planer 

(a.a.). 

Sårbarhetsfaktorer  

 brist på ett nära och förtroligt förhållande till en make/maka eller vän.  

 Förlust av moder i tidig ålder,  

 tre eller fler hemmaboende barn under 14 års ålder och  

 arbetslöshet beskrivs som sårbarhetsfaktorer  

 Låg självskattning/värdering är en sårbarhetsfaktor som kan vara av särskild betydelse 

då det gör att det är svårt att utveckla en optimistisk syn och kan då ge en generell 

spridning av hopplösheten som sedan resulterar i en depression  

 Biologi spelar också en roll i depressioner, genetiska faktorer har en viktig roll i om en 

person utvecklar affektiva störningar eller en ångestpräglad bild vid påfrestningar 

(Cullberg, 2003). 
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Kognitiv psykoterapi 

Den kognitiva psykoterapin har en konstruktivistisk grund vilket innebär att man är 

intresserad av hur människan uppfattar och konstruerar sig själv och omgivningen genom 

aktivt deltagande och konstruerande. Gränsen mellan objektiva intryck och personligt 

meningsskapande suddas ut och de två polerna återger och skapar varandra, det handlar om ett 

samspel. Den kognitiva terapin menar att människans uppfattningar bestäms av personliga 

förutsättningar och att urvalet av delar av verkligheten sker utifrån det valdas särskilda 

betydelse för den person som det gäller (Corcoran, 2005; Mörch & Rosenberg, 2006; Perris, 

2003) 

Kognitiva strukturer (med kognitiva strukturer, eller schema, menas en av de mest allmänna 

och varaktiga sidorna av en människas kognitiva organisation), kognitiva händelser (t.ex. 

tankar, bildföreställningar, dagdrömmar) och kognitiva processer (bedömning av situationer, 

uppmärksamhet, abstraktion) bildar tillsammans det övergripande begreppet ”kognition”.  

Den kognitiva teorin utgår från att vårt sätt att uppfatta olika sorters händelser och situationer 

är bestämda av kognitiva strukturer som införlivats tidigt under vår uppväxt. Dessa kognitiva 

strukturer är kärnan, det centrala i det kognitiva teoretiska systemet.  

I kognitiva strukturer ingår våra värderingar, vår personliga historia och våra personliga 

erfarenheter, det är relativt stabila strukturer som fungerar som ett filter. Genom dessa tolkar, 

bearbetar och samlar vi information för att sen kanalisera och forma detta till mer 

övergripande föreställningar och kunskap.  

En persons kognitiva scheman innefattar all kunskap som denna har om sig själv och om sina 

relationer till omvärlden. Stabiliteten av dessa strukturer beror på att dessa scheman som vi 

alla utvecklar utgör vad vi upplever och betraktar som vår identitet och som sanningar och vi 

har därför svårt att överge dem. Vid en psykiskt störning är schemana ofta rigida, 

dysfunktionella och förvrängda, de kan vara antingen överutvecklade eller underutvecklade 

som följd. 

Den kognitiva psykoterapin grundar sig på följande principiella antagande; innehållet i en 

människas kognitioner bestämmer hennes känsloupplevelser och leder till vissa bestämda 

affektiva svar. Kopplingen mellan kognitioner och känslor är inte en enkelriktad väg utan bör 

mer ses som ett kretslopp där de båda påverkar varandra genom återkopplingsmekanismer, så 

kallad feedback. Terapin riktar sin uppmärksamhet mot patientens aktuella symtom.  
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Kognitiv terapi brukar beskrivas som strukturerad, aktiv och direktiv, humanistisk, 

tidsbegränsad och insiktsfrämjande. 

Den är strukturerad i avseende på terapins metodologi, varje session är fast organiserad kring 

ett i ämne som är bestämt i förväg i samarbete mellan terapeut och patient.  

Att terapin är direktiv och aktiv betyder att terapeuten deltar och förhåller sig aktiv i det 

terapeutiska arbetet under sessionerna och ser till att hålla den överenskomna planen för 

sessionernas innehåll och struktur. Terapeuten delar även ut lämpliga uppgifter till patienten, 

med patientens samtycke, som ska utföras mellan sessionerna och analyseras tillsammans vid 

nästa tillfälle.  

Att den kognitiva terapin kallas humanistisk betyder att terapeuten ser varje patient som en 

unik person som i någon utsträckning, oavsett vilken diagnos personen kan ha fått, själv kan 

påverka sitt eget liv. Terapiformen är tidsbegränsad. Terapiformen finns i så väl kort- som i 

långtidsterapi beroende på vilken problematik som ska behandlas och beroende på vilket mål 

patienten/terapeuten vill uppnå. Ofta är antalet sessioner kring 20. 

Den kognitiva terapin erbjuder så kallade booster sessions. Dessa sessioner är även en hjälp 

för separationen och syftet är att terapeuten får möjlighet att följa upp och bedöma hur 

patienten lyckats införliva sina insikter i sitt vardagsliv. 

Den kognitiva psykoterapiformen är insiktsfrämjande, med det menas att målet för terapin är 

att hjälpa patienten att komma till insikt om sin uppfattning om sig själv, av omvärlden och 

framtiden; att hjälpa patienten att lära känna sina kognitiva processer som bidrar till denna 

uppfattning; att lära känna igen kopplingen mellan tankar – känslor – beteende och slutligen 

ersätta dysfunktionella grundantaganden med mer funktionella och adaptiva sådana. 

Becks kognitiva terapi för deprimerade patienter började med att han lade märke till att 

deprimerade patienters negativa föreställningar om sig själva, om sin omgivning och framtid. 

Till och med deras drömmars innehåll var negativt laddad till skillnad från kontrollgruppen 

(som hade andra störningar). Utifrån detta och andra iakttagelser om deprimerade patienter 

började Beck lägga grunden till en teori som inte så mycket fokuserade på den skiftade 

sinnesstämningen utan mer på förekomsten av dysfunktionella tankemönster som han ansåg 

vara av betydelse för patientens depression och uppkomsten av depressioner.  

Beck har inte gett någon förklaring till hur dessa depressioner uppkommer och blir kvar men 

han ansluter sig till Piagets utvecklingspsykologi och Kellys teori om ”personliga 

konstruktioner” och menar att dessa är av betydelse för att förstå den kognitiva utvecklingen. 
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Han ansluter sig även till Bowlbys anknytningsteori och hävdar att bildandet av 

dysfunktionella själv-uppfattningar skulle kunna vara en följd av störningar i bindningen 

mellan barn och vårdnadshavare. Beck har klargjort att dessa tankemönster som han 

identifierat hos deprimerade patienter även kan återfinnas hos patienter som inte är 

deprimerade men lider av annan emotionell störning. (Beck, 1971; Beck, Laude & Bonhert, 

1974, ref Perris, 2003, s.58). Becks teori om deprimerade patienter ligger som viktig grund för 

att kunna förstå den teori som senare kom att utvecklas till kognitiv terapi, oavsett om den 

används på deprimerade eller ej. 

Grundläggande i Becks teori är begreppet kognitiv triad. Med detta menas de tankemönster 

som den deprimerade har om sig själv, om omvärlden och om framtiden. Om sig själv: Den 

deprimerade patientens självbild är klart negativ och denna ser sig själv som oduglig, 

ofullkomlig, oönskad och värdelös. När det gäller den deprimerade patientens självbild och 

självkänslans betydelse så har den många beröringspunkter med den psykodynamiska teorin. 

Om omgivningen: Den deprimerade patientens bild av omvärlden är liknande som den om sig 

själv. Omvärlden upplevs som om på avstånd, krävande och fylld med hinder som tycks 

oöverstigliga. 

Om framtiden: Framtiden tänker sig den deprimerade patienten är full av endast frustrationer, 

besvikelser och misslyckanden. Det enda som inte uttrycks så är när patienten talar om att 

denna inte har någon framtid. Detta beror på den deprimerades oförmåga att projicera sig in i 

framtiden och anses vara ett huvuddrag i depressionens fenomenologi. 

Varje människa har olika kognitiva strukturer/scheman vilka används för att sortera, bearbeta 

och tolka intryck och händelser som blir erfarenheter och kunskap. Dessa scheman skapas, 

utvecklas och förändras i förhållande till kognitiva mognadsprocesser och det betyder att nya 

intryck sorteras, bearbetas och tolkas mot bakgrund av de tidigare upplevelserna och 

erfarenheterna. Detta betyder att när patienten väl blivit deprimerad och skapat kognitiva 

scheman som är laddade negativt och deprimerat kommer de nya intrycken sorteras, bearbetas 

och tolkas utifrån dessa negativa och deprimerade scheman. 

(Corcoran, 2005; Mörch & Rosenberg, 2006; Perris, 2003) 

Dessa scheman behöver inte vara aktiva, de behöver inte användas utan kan ligga latenta tills 

någon händelse aktiverar dem. En traumatisk händelse kan aktivera dessa och 

förvrängningarna i uppfattningen och bearbetningen av information blir mer och mer markant 

ju mer aktiva dessa scheman blir. Detta leder lätt till en negativ spiral, i de svåraste fallen blir 



21 
 

patienten helt självförsjunken och stuporös. Ett stimuli till ett kognitivt schema måste inte 

komma från yttre faktorer utan kan komma inifrån. Introspektion, grubblerier och automatiska 

negativa tankar är exempel på dysfunktionella scheman som är aktiva 

(Corcoran, 2005; Mörch & Rosenberg, 2006; Perris, 2003) 
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Resultatredovisning 

Genom att jag har valt att redogöra för resultat och analys separat låter jag de olika delarna 

tala för sig själva och har på detta sätt försökt undvika att färga analyserna av mina egna 

tolkningar. Jag bearbetade resultatet, som tidigare nämnts, genom tematiseringar som en följd 

av sammanstallningen (Kvale, 1997). Genom tematiseringarna har jag kunnat sortera data 

under respektive rubrik for att tydliggöra innehållet. 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för det framtagna empiriska materialet från 

samtliga intervjuer och ge en mycket kortfattad presentation av terapeuterna med fingerade 

namn som föregår redovisningen. Empiriredovisningen utgörs genom en tvådelad 

redovisning, först en del där jag redogör för terapeutens syn på sin roll och terapins 

utformning, sedan den andra delen som utgår från hur terapeuten skulle behandla personen 

beskriven i vinjetten (bilaga1). Jag har förenklat redovisningens genom att dela upp den i 

följande teman; 

 Terapeutens roll, hur ser terapeuten på sin roll i terapin 

 Terapins utformning, hur ser terapin ut enligt terapeuten 

 

Behandlingen av fallet i följande teman; 

 Patientens problematik/diagnos 

 Hur behandlas patienten 

 Resultat och mål av behandlingen 

 Fördelar och nackdelar med terapiformen 

  

Presentation av terapeuterna 

Kognitiva terapeuter: 

Patrik arbetar som psykoterapeut, handledare, lärare och rektor på ett utbildningsinstitut i 

Stockholm och är mycket aktiv i olika föreningar och styrelser som berör kognitiv terapi. Han 

har avtal med landstinget. Kostad mellan 500-1500 kr per session, via landstingets 

högkostnadsskydd max 900 kr totalt. 

Lisa arbetar som psykoterapeut på sin egen mottagning i Stockholm, hon har avtal med såväl 

privatpersoner som med företag. Kostnad: 900 kr per session.  

Lena arbetar som psykoterapeut på en mottagning i Stockholm samt i psykiatrin utanför 

Stockholms län. Terapin kostar mellan 700-1200 kr per session. 
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Psykodynamiska terapeuter: 

Nils arbetar som psykoterapeut och familjeterapeut på egen mottagning samt som lärare på ett 

utbildningsinstitut i Stockholm. Kostnad: individualterapi 800 kr för 45 min, parterapi 1500 kr 

för 90 min. 

Kristina arbetar som psykoterapeut och familjeterapeut på en mottagning som hon delar med 

en kollega samt som lärare på ett utbildningsinstitut i Stockholm. Kostnad: 700 kr för 

arbetande, 1000 kr för företag, nya betalar 800 och någon student går för ”väldigt billigt”. 

Evert arbetar som psykoterapeut på egen mottagning i Stockholm, han är även utbildad i 

KBT. Kostnad: 700-900 kr för 45 min.  

 

Hur ser terapeuten på sin roll 

Samtliga kognitiva terapeuter menar att deras roll är lyssnande, förstående och 

normaliserande. De säger att de finns till för att strukturera, sätta mål och vara vägledande. 

Det som tydligast slår igenom deras utsagor är att de säger att de är aktiva i terapin och att de 

vill ge hjälp till självhjälp, de vill att patienten själv ska komma fram till en lösning på sina 

problem. Lena uttrycker det med orden; ’Jag försöker locka lösningar hos patienten’. Lisa 

beskriver det följande: ’Jag är hoppfull om att patienten kan lösa sina egna problem 

tillsammans med mig.’ Patrik uttrycker synen på sin roll genom att säga att hans roll är att 

hjälpa en patient till självhjälp. Lisa och Lena nämner att de kan ibland kan få rollen av en 

förälder och Patrik uttrycker att om det är relationella behov hos patienten så fungerar inte en 

traditionell KBT-ansats till. De uttrycker alla tre att de önskar att hjälpa patienten efter 

patientens egna förutsättningar och mål. 

De dynamiska terapeuterna betonar den relationella aspekten av rollen. Det relationella syns i 

uttalanden som Everts där han uttrycker att han som terapeut är och blir; ’en lyssnande person 

och tar det klienten berättar på allvar. Jag blir säkert någon som i bästa fall utmanar klienten, 

jag blir säkert någon sorts föräldragestalt, jag blir någon projektionsskärm. Någon 

följeslagare.’ 

Kristina ger uttryck för det relationella så här; ’Jag är uppmärksam på att se när jag styr och 

inte styr. Hämta hem relationen. Lagom skillnad i att fråga omkring problemet och inte för 

nära men ändå inte för långt borta. Att vara terapeut är lite som att mödra, det är inte säkert att 

man får cred för det, någonsin.’ 

Nils uttrycker det relationella i terapeutrollen med ord som; samarbetsprojekt, arbetsallians, 

bygga upp alliansen, vara på samma våglängd och ha samma mål, samarbeta, kvalitet i 
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alliansen. De betonar alla tre att de ser ojämlikheten i relationen, de har expertkunskaper och 

behöver ta större ansvar i och för relationen. 

Hur ser terapin ut enligt terapeuten 

De kognitiva terapeuterna vill alla börja med att kartlägga patientens befintliga situation och 

det som upplevs som ett problem. Därifrån utgår de för att sen se om det ser liknande ut i 

andra situationer i ett försöka att hitta huvudfåror i scheman för att se om det kan vara en 

dysfunktionell arbetsmodell som patienten fastnat i. Lisa nämner det som att hon ”synliggör 

det som finns inne i personen.’. Därefter så arbetar hon efter en mer manualbaserad ansats. 

Lena beskriver det hon gör i terapin med patienter som följande; ’Konceptualisering, det att 

man begripliggör det är det första, det är där man måste börja. Begripa.’ Hon vill hjälpa 

patienten att förstå varför denna agerar som den gör och att det finns en mening i det. 

Meningen kommer fram när hon tillsammans med patenten analyserar tankar och känslor för 

att se hur de hänger ihop med beteendet. 

Patrik menar att han håller fokus på kartläggningen av patienten aktuella problem för att sen 

göra en fallformulering om hur de ska arbeta för att komma tillrätta med problemet. Han säger 

också att han vill hålla större fokus på här och nu och framåt. Han arbetar mycket med 

exponeringar och hemuppgifter och håller en traditionell KBT-ansats. 

Psykodynamiska terapeuter ser på terapin något annorlunda, de har ingen manual eller färdig 

ansats att utgå från utan har en mer relationell inriktning där det handlar mer om att använda 

sig själv, terapeuten som ett verktyg. Relationen mellan terapeut och patient står i fokus. Detta 

syns i Everts ord där han uttrycker att terapi hos honom handlar om; ’Man behöver inte säga 

så mycket när människor ger olika uttryck men man måste sitta kvar, stå ut med känslorna och 

lyssna. Det som är botande i en terapi är det arbetsklimat som skapas av terapeut och klient, 

relationen, alliansen. Terapeuten ska göra en skillnad mot vad du redan vet.’ 

Kristina uttrycker det så här;  

Det är varierat efter den specifika patienten. Jag blandar psykodynamiskt i form av relationen, 

överföringar, motöverföringar. Jag kallar det relationellt. Jag betonar relationen mellan patient och 

terapeut, att vara tillsammans med någon annan i en förändringsprocess. Jag är vaksam på den 

andra och jag följer dennas känslor och intentioner. Jag bekräftar. Jag går närmare det relationella 

än det psykodynamiska i och med jag är också familjeterapeut. 

Nils syn på terapin är att den bygger på utvecklingspsykologin, affektteori, relationella 

inriktningar och på anknytningsteori. Det relationella i Nils uttryck ser jag då han säger att; 

’Därefter handlar det om vad patienten behöver, men oavsett vad patientens egna problem är 
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det är väldigt viktigt att terapeuten sätter in allt i ett sammanhang då alla människor lever i 

flera olika sammanhang och alla påverkar varandra.’   

Utifrån behandlingen av problemet beskrivet i vinjetten 

Vinjetten (se bilaga 1) som terapeuterna har fått läsa är en beskrivning av en patient som 

söker hjälp. Problematiken i vinjetten är en fallbeskrivning av hur en depression kan se ut, 

beskrivningen bygger på kriterierna för depression enligt bedömningsinstrumentet ICD-10. 

Syftet är att undersöka hur terapeuterna skulle agera i en liknande faktisk situation. 

Redovisningen är indelad i teman för att tydliggöra innehållet. 

Patientens problematik 

Lena ser det som att patienten, Andreas har en ganska tydlig och enkel depression. Men enkel 

menar hon inte att den är lätt utan att det inte tycks vara några personlighetsstörningar med i 

bilden.  

Lisa menar också att det är en depression men kanske även en dystymi (lättare form av 

depressivitet men med en långvarig nedstämdhet. Cullberg, 2003) då det pågått under så pass 

lång tid. 

Patrik skiljer sig från ovanstående och vill inte uttala sig om någon eventuell 

problemformulering då han anser att det är något som patienten själv skall göra, eller i alla fall 

tillsammans med sin terapeut. Terapeutens ska inte tala om för patienten vad patienten har för 

problem. Men han stäcker sig till att säga; ’hans problem är låg ”self-efficacy” det vill säga att 

han har låg tilltro till sin egen förmåga att påverka sitt eget liv, han tror att han inte har 

antingen kunskap eller kompetens.’ 

De dynamiska terapeuterna är alla tre klara över att det handlar om en depression och de 

vågar till och med sin på att säga att det kan ha sin grund i oläkt sorg, en avstannad 

sorgeprocess och relationsproblematik som innebär att han har svårt för nära relationer.  

Evert uttrycker det så här;  

 
Det är att han bär på en stor sorg. Och det har kommit i kapp honom när hans flickvän gör slut 

med honom. Den här depressionen han har är verkligen en depression men grunden till den tror jag 

är en sorg inte riktigt han har på något sätt kunnat ge uttryck för. Jag tror också att han har en stark 

inre kritisk röst den här killen. 

Nils tycker sig kunna läsa in relationsproblematik, han menar att förlusten av fadern inte 

endast innebar en sorg för Andreas utan även att han har anknytningsproblematik som gör 
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honom rädd för närhet och intimitet samtidigt som Andreas säkert längtar just efter detta. 

Kristina har också frågetecken kring om Andreas vet hur man umgås och delar med sig av sig 

själv till andra, om det känns meningsfullt för honom. Separationsproblematik har han helt 

klart enligt Kristina.  

Behandling av patienten 

De kognitiva terapeuterna skulle använda sig av kognitiv beteendeterapi där terapeuterna kan 

vara mycket kognitiva. De skulle följa en Beckiansk manual och modell där de informerar om 

vad en depression handlar om, normalisera sorgsna känslor, hjälpa till med att finna balans 

och jobba med beteendeaktiverande hemuppgifter där Andreas uppmanas att aktivera sig. Det 

handlar om att göra behandlingen förståelig hela tiden. De tänker sig en samtalsserie på runt 

20 sessioner för att lösa depressionen, det innebär en träff i veckan under 20 veckor. Patrik 

menar att då han inte ännu vet vad som Andreas anser vara problemet kan han inte uttala sig 

om längden eller innehållet i terapin men om det är en depression skulle han hålla en 

traditionell KBT-ansats vilket innebär runt 20 sessioner.  

Lisa tar upp kombinationen av terapi och medicinering, att Andreas skulle kunna få hjälp av 

någon form av antidepressiv medicinering, det är en bra kombination. Lisa menar att om det 

handlar om en dystymi så är inte medicinering hjälpsamt och då är hon villig att arbeta en 

längre tid med Andreas än de 20 sessionerna som gäller för depression. 

Patrik skiljer sig från de två andra terapeuterna genom att han vill tillsammans med Andreas 

komma fram till vad som är en lämplig behandling men håller med Lisa om att en somatisk 

undersökning är nödvändig för att veta om det finns något hormonellt som påverkar. Han är 

tydlig med att det är Andreas som måste tala om vad han vill ha hjälp med och tillsammans 

med terapeuten ta reda på hur hjälpen skulle se ut. 

Psykodynamikernas syn på vad behandlingen skulle innebära är samstämmig, de vill ha ett 

par gånger på sig för att kartlägga Andreas problem, om de kan hjälpa honom eller om han 

skulle må bättre av att bli hjälpt av någon annan. 

Alla terapeuterna är överens om att man kan hjälpa honom genom att vara mer strukturerad i 

terapin i form av hemuppgifter och att han skulle kunna vara hjälpt av antidepressiv medicin. 

De tänker sig alla att en samtalsserie där allt får finnas, både kognitivt och psykodynamiskt, 

gränserna blir lite flytande mellan dessa teorier men fasthåller att de vill hålla honom kvar i 

terapin trots att hans svårighet kommer vara att stanna kvar i den relationen då den blir 
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hotande.  

Kristina ger uttryck för motståndet som Andreas kan komma att uppleva av terapin;  

Om han skulle vilja jobba, jag tänker mig att ett av problemen är att han inte skulle vilja komma, 

att han skulle dra sig undan. Jag skulle vara ganska strukturerad så att det inte flyter ut. Men jag 

har en tanke om att han inte riktigt vet hur man delar med sig av sig själv, skriva är en sak men 

prata… 

Längden för terapin är enligt dynamikerna viktig, de föreslår från ett halvår upp till ett par år, 

de tror att det krävs lite mer tid för att Andreas har djupgående problematik på flera områden 

som går långt bak i tiden. Men det finns en reservation som innebär att de rättar sig efter 

Andreas egna önskemål. 

Terapis resultat 

Resultatet av den kognitiva terapin är det som patienten och terapeuten kommer överens om, 

är det en depression så skulle resultatet vara att patienten kommer över depressionen och får 

strategier till att hantera stötar i livet. 

Lisa uttrycker en stark tilltro och trygghet till den metod hon företräder och säger följande; 

’På en termins behandling så tror jag att hans depression skulle kunna hävas och han skulle 

kunna må mycket bättre.’ 

Dynamikerna är mer tveksamma till resultatet av terapin, det är osäkert, beror på patienten 

och handlar om vad patienten vill ha hjälp med – det handlar om att förstärka det som 

patienten vill ha hjälp med. Men det finns inga garantier. 

Evert säger så här om terapins resultat:  

Man vet aldrig hur det förändrar beteende men jag tror att han skulle få en bättre plats att stå på i 

tillvaron, en säkrare grund och lite större marginal till motgångar. Det tror jag resultatet skulle 

vara. Men jag tror inte att det skulle vara så där jätterevolutionerande, det tror jag ingen terapi 

skulle vara. Vi är vuxna och vi ändrar oss inte så rackarns mycket, ungdomar och barn ändrar sig 

jävligt mycket men vi vuxna- det händer inte så jäkla mycket. 

Alla terapeuterna har dock förhoppningen och ambitionen att hjälpa patienten till ett större 

välmående och till att vidga sitt synsätt. 

Kristina uttrycker förhoppningen så här; ’Förhoppningsvis att han skulle kunna arbeta bättre. 

Jag vill ge honom upplevelsen av att det är bra att dela med sig. Han skulle också kunna få 

komma på vad som hände - att han blev avvisad av sin flickvän. Det slår på självkänslan och 

på manligheten, det tänker jag att han kanske skulle kunna förstå bättre.’ 

Nils anser att den centrala punkten i terapin är att förstärka det som är positivt och det som 

fungerar, men att det hänger på patientens motivation, önskan och resurser. 
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Behandlingens mål 

Terapins mål är mer svårformulerat, där vill alla tre terapeuter ha patientens åsikt, det är det 

som spelar roll. Patrik formulerar det så här: ’Målet i terapin är ju att bemöta de behov som 

han ger uttryck för att ha, om de är inom rimliga gränser för det uppdrag som jag har.’ 

Lisa och Lena är inne på samma spår, de menar att målet är något som patienten själv måste 

formulera, de kan konkretisera och definiera det tillsammans, men patienten måste själv säga 

vad denna vill ha för mål. 

Vidare uttrycks vikten av att ha ett mål att röra sig mot för att kunna utvärdera terapin - att det 

händer något och för att få fart på förändringar. Det blir väldigt konkret när man har nått 

målet.  

Dynamikerna har olika åsikter om vad målet med behandlingen är. Evert menar att det 

egentligen handlar om att ”bli glad” och att förstå sina begränsningar och vara okej med dem. 

Kristina menar att det finns flera aspekter i att ha mål, patientens mål är något som patienten 

själv ska bestämma men hennes mål som terapeut är att hennes patient, i det här fallet 

Andreas, får ökad intersubjektivitet och att få honom att förstå vitsen med en relation. 

Nils anser att målet med terapin för Andreas är att han kommer i kontakt med sina känslor, 

kommer ur passiviteten och att han fokuserar på det positiva. 

Fördelar/nackdelar med terapiformen 

När jag frågade de kognitiva terapeuterna om vilka för- och nackdelarna med deras terapiform 

är för behandlingen av Andreas problem har de liknande syn på fördelarna. Dels att fördelarna 

är många men de betonade två, samarbetet som metoden innebär och evidens för metoden 

som de starkaste fördelarna. Patienten kommer med sin kunskap om sig själv och terapeuten 

kommer med sin kunskap om depressioner och om hur människor fungerar och tillsammans 

möts de för att hitta lösningar på problemet.  

Patrik exemplifierade samarbetet så här;  

Det är precis som att lära ditt barn att ta på sig kläderna själv. Säger man ”ta på dig kläderna” och 

så går man ut från rummet, då kanske de inte riktigt vet hur de ska börja. Men om man står där och 

hjälper dem, om man står där tillsammans och hjälper och visar dem hur kläderna fungerar så 

känns det roligt och meningsfullt för barnet att klä på sig. Och så småningom så kan de göra det 
själva. 

  



29 
 

Vidare nämndes en fördel med den kognitiva terapin att de utgår från det som sker just nu, 

Patrik ger ett exempel på detta;  

Det kan ibland kännas tryggt för en patient att börja med att kunna hantera aktuella symtom som 

att ha panikångest eller liknande innan man börjar ta itu med andra saker. Det finns en poäng i att 

kunna hantera en panikattack för annars blir man så upptagen i att uppleva panikattacker. Så att 

börja fokusera på relationerna blir svårt för att man får panik hela tiden och tror att man ska dö och 

så vidare. 

Evidensen för metoden var det andra som terapeuterna nämnde som en fördel. Lisa säger att 

metoden har stark evidens när det kommer till depressioner och att terapin hjälper mer än 

mediciner då effekten sitter i längre och patienten får inte återfall på samma sätt som med 

medicinering. Men hon betonar att det inte är ett ”antingen eller” läge, man ska inte behöva 

välja utan det går att kombinera medicinering och KBT.  

Patrik menar att det är väldigt viktigt med evidensfrågan. KBT har en vetenskaplig grundsyn 

och det innebär att det ska finnas stöd i vetenskapen för att terapin har effekter och att det 

hänger ihop på det sätt som det är beskrivet. Utan evidens är risken att; ’det blir subjektiva 

antaganden vilket för ut behandlingen på ett gungflyg där man inte har någon aning om varför 

man gör det man gör. Evidensen är oerhört viktigt för patientsäkerheten’ 

Evidensfrågan är komplicerad och problematiseras av Lena då hon ifrågasätter hur 

forskningen görs och vad syftet med den är, hon säger; ’Det är viktigt men forskning görs på 

enkla problem, annars så är det jättesvårt. Om man gör forskning för att till exempel veta vad 

som fungerar så behöver man ha en patient med ett enkelt problem och så testar man olika 

metoder. Men hur många gånger har vi en patient med ett enkelt problem?’ 

Lisa har liknande tankegång där hon anser att forskningen är viktig men att hon är trött på den 

pajkastning som har blivit mellan KBT och psykodynamiker, ställningskriget är fånigt. Hon 

menar att hon själv blandar terapierna och motiverar det så här:  

För de flesta patienter som jag stöter på här eller även inom psykiatrin, de har inte bara ett renodlat 

diagnos, det är inte bara panikångest eller socialfobi eller något annat. Ofta har de en blandning, 

lite dåligt självförtroende, lite depression, lite ångestproblem i en sorts mix. Och jag tror att en 

psykodynamisk terapi kan vara bra också, jag själv blandar också. Jag gör inte heller som det står i 

boken. Speciellt när jag har längre terapier, då kanske jag inte ger hemuppgifter och då är jag inte 

alls KBT och det flyter ut lite. 

När jag frågade om terapeuterna ser nackdelar med terapiformen var det svårare, Lena och 

Patrik menar att det handlar om att det kan ligga en risk i att behandlaren inte är skicklig, 

Lena säger så här om nackdelar; ’Jag tror att KBT passar väldigt bra för den här typen av 

patienter, där tror inte jag att bristerna kommer fram. Men det är klart att det finns brister i 

alla sorter. Men sen kanske det handlar mer om personliga brister än teoretiska, man använder 
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ju sin egen person som redskap. Är jag inte skicklig med de verktyg jag använder då blir det 

inte bra.’ 

Patriks uttryck är liknande; ’Jag tror att risken är att få en dåligt KBT behandling är ju utifrån 

att behandlaren inte känner till vilken ansats som är lämpligast. Om man har en generell 

manual eller modell att jobba efter så måste den alltid individanpassas.’ 

Lisa har en något skiljande syn, hon ger uttryck för kritiken som har riktats mot KBT om att 

de skulle vara för metodologiska och inte ta hänsyn till relationens betydelse för 

behandlingen. 

Svagheten tror jag kan vara ibland att man har släppt det här fokuset med relationen. Man pratar 

inte så mycket om relationen mellan terapeut och klient, man gör det i generella termer, man säger 

också att ju mer svåra problem klienten har desto mer viktigt blir det alliansen. Det kan vara lätt att 

tappa en klient som har ganska krånglig problematik, som kanske har en personlighetsstörning. 

Och ju mer störd personen är som går i terapi desto mer kommer störningen visa sig i relationen 

till mig, det är nästan oundvikligt att man är tvungen att prata om relationen. Men jag tycker att det 

kan vara svagheten i KBT, att man för lite tänker om det. Det är så viktigt i dynamisk psykologi 

med ramar, tider, återbud och sånt- de förstår sin egen betydelse. De lägger vikt vid relationen och 
det tycker jag kan vara bra. 

 

Fördelarna som de dynamiska terapeuterna ser är sin egen person, sin egen närvaro och det 

relationella som styrkor i terapiformen. Det blir då olika styrkor som nämns när de är 

personbetingade.  

Evert uttrycker styrkan som att han är närvarande när Andreas får återvända till sig själv, att 

han inte backar när Andreas ger uttryck för sorg eller svåra känslor. Kristina nämner att hon 

har ett genusperspektiv som innebär att hon förstår smärtpunkter på olika sätt, det är skillnad 

mellan mäns och kvinnors smärtpunkter, hon menar att hon har en känsla för det. 

Nils tycker att styrkan med hans terapi är att han betraktar tre domäner, KBT, dynamiskt och 

relationellt och att han är flexibel med att blanda dem, han använder det som behövs.  

Nackdelarna med dynamisk psykoterapi handlar för terapeuterna om relationen och tiden. 

Psykodynamisk terapi har ryktet om sig att den tar tid och att den är relationell - terapin 

handlar mycket om relationen till terapeuten och det är inte alltid som det stämmer. 

Evert talar om tidsaspekten så här;  

Många vill ju påstå att det tar tid, KBT de kan ju hålla på upp till 20 gånger de också men är i regel 

snabba. Det är väl det att man får ha ett visst tålamod och att det tar tid. Men ska det vara hållbart, 

det finns inga riktiga ”quick-fix”. Men det är väl nackdelen då, att det tar tid. Det finns säkert ett 

bra KBT-program för honom som tar 8 gånger som är inte alls så tokigt. Så det är väl en nackdel. 

Om man nu har bråttom. Vi har så jävla bråttom nu för tiden med allting. 
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Kristina nämner även i denna aspekt det relationella som en avgörande faktor, att det är olika 

terapi beroende på vem man kommer till. 

Jag ger det jag ger och andra ger det de ger. Det är inte bättre eller sämre, olika. Min kollega skulle 

bemöta honom på ett annat sätt, efter hennes terapi. Det finns olika typer av terapier, jag värderar 

dem inte i att vara bättre eller sämre, det beror helt på vad han skulle vilja ha, han skulle kunna gå 

hos vem som helst. Det är olika med olika relationer. 

Nils nämner att det är viktigt för att inte fara omkring på villovägar att tillsammans med 

patienten utvärdera terapin för att se vad som har hänt och vart de är på väg, om det ger 

patienten vad denna behöver. Sen talar han om sin ambition som terapeut i samband med 

tidsaspekten; ’Jag tänker ju två år för den här killen och då är ju mina mål ganska stora då, 

eller det jag tänker att han skulle behöva. Men det är klart att man kan jobba 10 gånger också 

med honom, det kan man ju göra. Och ha en mer begränsad målsättning till exempel att han 

ska komma igång med jobbet.’ 

Evidensfrågan är något som inte riktigt kommer upp på tapeten med de dynamiska 

terapeuterna och när jag frågar dem om det är viktigt med evidens och forskning förklarar de 

sin syn på följande sätt. 

Evert;  

Det är ju jätteviktigt att kunna säga att det här funkar och det här funkar inte. Men det är jävligt 

knepigt att forska på humaniora när forskning oftast handlar om naturvetenskapliga metoder, vi 

jobbar i humaniora. Hur mäter man subjektivt välbefinnande? Psykodynamik i den meningen är 

ingen vetenskap, det är ett möte mellan två människor, det är inget man kan mäta. 

Kristina uttrycker sig i frågan på detta sätt och passar på att kritsera KBT-traditionens 

forskningsambitioner:  

Den traditionen som finns i den psykodynamiska som är beprövad erfarenhet har ju en forskning, 

hermeneutisk forskning och den har inte på samma sätt som den kognitiva forskningen patent på 

det. Jag håller på med det och jag blir varse om att man motar in ordet evidens även om det 

handlar om väldigt små rapporter. Jag tror att de lägger för lite vikt vid att förändringen även sker i 
det relationella, det implicita, det icke-uttalade. Evidens tycker jag är bra, men man får inte 

glömma de former som är beprövade men som inte har forskning. 

Nils bekräftar både Everts och Kristinas uttalande och problematiserar frågan ytterligare. Han 

säger att det ligger ett dilemma i att jämföra två terapier som skiljer sig åt i grunden, KBT 

bygger på inlärningspsykologi och där finns en tradition att forska i beteendepsykologi och 

kognitionspsykologi. Problematiseringen kommer i uttalandet; ’Svårigheten blir när man vill 

jämföra något naturvetenskapligt med ett humanvetenskapligt/hermeneutiskt 

kunskapsområde. Vad det är man försöker ta reda på? Vad är det man ska mäta?’  
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Analys 

Analysen har jag valt att göra utifrån samma teman som jag har använt i resultatredovisningen 

för att på så sätt förenkla och tydliggöra. 

Terapeutens roll 

Utifrån terapiföreträdarnas syn på sin egen roll kan jag utläsa vissa klara skillnader, där jag 

kunnat har jag kopplat terapiföreträdarnas utsagor till litteraturen.  

 

De kognitiva terapeuterna menar att deras roll är att; 

 följa sin patient 

 vara flexibel, aktiv, informera och strukturera 

 lyssna till patientens egna förslag på lösningar  

De har uttryckt sin roll som terapeuter till att handla om att de är experter på sin metod och 

patienten till expert på sig själv, tillsammans ska de genom sin respektive expertis, lösa 

problemet.  

En kognitiv terapeut måste inte hålla sig neutral eller anonym utan kan visa deltagande i 

patientens upplevelser och känslor, vilket litteraturen också bekräftar (Corcoran, 2005, Mörch 

och Rosenberg, 2006, Perris, 2003).  

De psykodynamiska terapeuterna vill undersöka patientens inre föreställningsvärld, det är där 

patientens ”problem” finns och de betonar att relationen mellan dem själva och deras patienter 

som ett verktyg att förstå patienten. De avser genom att vara neutrala locka fram patientens 

egna föreställningar, fantasier och relationer som patienten har till andra människor. 

Terapeutens roll blir då att vara mottagare och analytiker av de föreställningar som patienten 

har.  

Likheterna i terapeuternas utsagor är att de beskriver en starkt professionell sida av 

terapeutens roll som experter på sin metod och att de har på ett större ansvar för relationen 

och för gränssättning. De ger samtidigt uttryck för deras roll ord som ”föräldragestalt”, 

”föräldraroll” och ”att mödra” vilket tyder på att terapeutens roll inom båda terapiformer 

lockar till relationell aktivitet som liknar förälderns relation till sitt barn.  

Det finns inget i teorierna som motsäger denna aktivitet, det kallas ”överföring” i 

psykodynamisk teori (Sigrell, 2001) och i den kognitiva terapin kan man anta en mer 
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relationell ansats, det finns det inget som säger att terapeuten måste vara neutral i en KBT-

terapi (Corcoran, 2005, Mörch och Rosenberg, 2006, Perris, 2003). 

Fler likheter är att de alla säger att de är lyssnande, stödjande och bekräftande. De önskar att 

utmana sin patient till att vidga sitt ”synfält” och försöka hitta nya perspektiv. 

Skillnaderna mellan de kognitiva och dynamiska terapeuternas syn på sin roll är att de 

kognitiva ser sig själva som utbytbara medan de dynamiska terapeuterna lägger stor vikt vid 

sig själva. 

De kognitiva terapeuterna är övertygade om att metoden är väl fungerande samt att deras roll 

som terapeut är att informera om metoden, de har en roll av att vara lärare eller experter på 

metoden. I samarbete med patienten ska de implementera metoden på patientens problem och 

därmed lösa problemet. De kognitiva terapeuterna vill framhäva att deras arbetssätt innebär en 

stor jämlikhet då både patient och terapeut är expert, patienten på sig själv och terapeuten på 

metoden. För de kognitiva terapeuterna är metoden viktigare än terapeuten. 

De dynamiska terapeuterna menar att de själva är verktyget, de är en skärm där patientens 

överföringar spelas upp och de analyserar detta. Det innebär att det som sker när patienten 

träffar terapeuten kan antas handla om patienten själv. Relationen mellan terapeut och patient 

är viktig och det är den som är helande och läkande, deras roll blir då avgörande för 

patientens tillfrisknande.  

 

Terapins form i metod och innehåll  

Den kognitiva terapin har sina tydliga ramar i och med sin manualbaserade metod, de betonar 

evidensen i metoden och att det är ett aktivt sätt att arbeta, för både terapeut och patient är 

aktiva i terapin. Det är i den kognitiva terapin tydligt beskrivet vad terapeuten gör för 

patienten. De är övertygade om att de kan bota sin patient på det antalet sessioner som 

föreslagits så länge den kan följa manualen för att de arbetar strukturerat och kvalitativt med 

en avgränsad del av problemet, efter den problem- och målformulering som gjorts i början av 

terapin. Boten ligger i att det upplevda lidandet på det område som man arbetat med upplevs 

som mindre och att symtomen/problembeteendet tar sig färre uttryck eller försvinner helt 

(Mörch och Rosenberg, 2006, Perris, 2003) De kognitiva informanterna menar att det är en 

växelverkan mellan tankar, handling och känslor som leder till obehag och att det som botar 

är att ’tänka om och tänka ”rätt”’. De kognitiva terapeuterna framhåller också att manualen 

behöver individanpassas och att de håller en flexibilitet efter patienten och dess behov.  
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De psykodynamiska informanterna i studien betonar relationens betydelse och att metoderna 

och innehållet i terapin varierar efter patient, beroende  på vad varje ny patient behöver. De 

menar att arbetsalliansen mellan patient och terapeut är en stor del av det som är botande, 

’Terapeuten ska göra skillnad mot vad man redan vet’ som Evert uttryckte det. Nils uttalande 

om det visar tydligt att han anser relationen vara botande; ’Oavsett terapiform så visar det sig 

att det är kvaliteten i samarbetsalliansen mellan patient och terapeut som ger bäst reslutat.’ 

Psykodynamiska terapeuter utgår från att om de håller sig neutrala kan patienten spela ut sina 

inre föreställningar mot dem genom överföring, och på så sätt får terapeuten bättre förståelse 

för vad som pågår i patienten och kan med sin kunskap gör skillnad för patienten. De menar 

att de håller ögonen på vad patienten ”fört över” till dem, både i ord och icke-verbalt, det 

handlar om det som uttrycks i ord och i kroppsspråk samt det som sägs mellan raderna. De 

söker att förstå varför patienten agerar som den gör, var problemet ligger och ge patienten 

kunskapen om detta samt att genom det få patienten att inse att det finns alternativa sätt att 

agera på. Ramarna för terapin är starka, teorin säger att terapeuten skall förhålla sig neutral 

och sin egen person anonym. Tiderna och frekvens är ordnade klart uttalade och 

överenskomna, rummet bör vara det samma varje gång, betalningen ska ske efter 

överenskommelse och då de utgår från psykisk determinism (att inget sker av en slump) 

kommer alla avsteg att tas upp och pratas om, så som uteblivna besök, förseningar och 

eventuella ”grodor” som hoppar ut (Tähkä, 1987, Sigrell, 2001). 

Likheterna i terapeuternas arbetssätt är att båda metoderna anser att problemen oftast ligger 

bakåt i tiden. De kognitiva menar att problemet (därav också svaret till lösningen) finns i vår 

inlärningsperiod. Det handlar om att vi har lärt in vissa mönster och att dessa mönster bildar 

scheman som var funktionella då när vi lärde in dem, men som idag kan orsaka problem. Det 

är en likhet med dynamikerna men de har uttryckt det på ett något annorlunda sätt. Detta visar 

på att utvecklingspsykologin och anknytningsteorin ligger till båda teoriers grund. Det är 

själva behandlingen av dessa som skiljer sig åt, den ena vill tänka för att få en annan, mer 

adekvat känslomässig respons och den andra vill få patienten att känna igenom alla känslor 

för att patienten sen ska sluta önska för känslornas uppfyllelse (Mörch och Rosenberg, 2005, 

Perris, 2003, Sigrell, 2001, Tähkä, 1987, Mahlan, 1997) 

Uppenbara skillnader ligger i metoderna, i hur terapierna utövas. Där den kognitiva terapin är 

manualbaserad och de fokuserar på en avgränsad problematik har den psykodynamiska en 

vidare ansats där de ser till patienten i helhet. Skillnaden ligger i att de kognitiva arbetar med 

en tydligt avgränsad problematik och dynamikerna med en upplevelse och känslomässig 
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jämvikt hos patienten. De har olika syn på vad det är som är botande i terapin; en 

psykodynamisk terapi anser att det är det känslomässiga som är skadat och att det botas 

genom en helande relation och de kognitiva har tilltro till att metoden botar patienten. 

Det är dock intressant vad de psykodynamiska informanterna uttryckte; att det kan vara svårt 

att få en patient att stanna kvar i terapin tillräckligt länge för att få effekt. De menar att det kan 

vara så att just relationen till terapeuten och prat om aktuella relationer kan bli så hotande att 

patienten undviker att komma till terapin. Funderingen om det inom den dynamiska terapin 

inte borde finnas andra strategier till att arbeta med patienter som upplever ett starkt hot av 

relationen/terapeuten eller av metoden förblir obesvarad.  

Patrik som arbetar som kognitiv terapeut formulerade en intressant problematisering; 

Det kan ibland kännas tryggt för en patient att börja med att kunna hantera aktuella symtom som 

att ha panikångest eller liknande innan man börjar ta itu med andra saker. Så att börja fokusera på 

relationerna blir svårt för att man får panik hela tiden och tror att man ska dö och så vidare.’ 

Om det är så som Patrik menar och om det är så att den dynamiska psykoterapin tar längre tid 

innan den ger effekt så bör det finnas goda skäl till att använda sig av strategier som för 

patienten ger snabbare, tydligare resultat och inte upplevs som hotande för att under tiden och 

på längre sikt kunna fokusera på det rent relationella. 

Det skall påpekas att båda sidor även ser andra aspekter, de kognitiva vill hitta patienten och 

trots eller på grund av sin manual vill de att patienten ska vara med och styra innehåll och 

utformning. De menar att det finns skäl att individanpassa manualen och om det är relationella 

skäl till problemen som patienten upplever, finns det skäl att hålla en annan ansats än den 

traditionella KBT-ansatsen. De skulle då ha längre avtalad tid med patienten än de normalt 

10-20 sessionerna för att få ett bra resultat. De dynamiska terapeuterna säger sig se att det 

finns evidens bakom den kognitiva modellen och att det kan finnas en poäng i att ha mer 

avgränsad problemformulering. 

 

Utifrån behandlingen av problemet beskrivet i vinjetten 

De kognitiva terapeuterna som menar att det är en depression uttalar sig inte om orsaker till 

depressionen, varför de inte uttalar sig om det kan bero på att litteraturen inte ger någon 

förklaring till det. Inte ens primärkällor anger någon vidare förklaring utan hänvisar till 

inlärnings- och utvecklingspsykologi av bland annat Piaget (Perris, 2003). 

Det finns inga större motsättningar mellan informanternas syn på patientens aktuella 
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problematik, att det är en depression är för fem av sex terapeuter tydligt. En av de kognitiva 

terapeuterna, Patrik, ville inte uttala sig om patientens problematik då han vill att patienten 

själv ska formulera vad som är problemet. Det han beskriver i uttalandet; ’personen har låg 

”self-efficacy”, låg tilltro till sin egen förmåga att påverka sitt eget liv.’, kan kopplas till det 

som i litteraturen kallas för arbiträr inferens och innebär att patienten gör ett tankefel där han 

drar särskilda slutsatser om en viss situation utan att ha något som helst stöd för dessa eller till 

och med gör det i strid mot den faktiska evidensen (a.a). Det tankefelet är beskrivet som en av 

de felaktiga slutledningar som deprimerade patienter gör (a.a.), vilket kan tolkas till att även 

denna terapeut tänker att patienten kan lida av en depression.  

Skillnaden ligger just i att en av de kognitiva terapeuterna vill höra vad patienten anser vara 

problemet samt i det att de kognitiva terapeuterna inte uttalar sig något om uppkomsten till 

depressionen, de fokuserar mer på här och nu och framåt än vad som hänt tidigare.  

De dynamiska terapeuterna är tydliga över att det är en depression och att depressionen har 

orsakats av relationssvårigheter så som separationsproblematik, förlust av fadern, ångest och 

anknytningsproblematik. Detta kan återfinnas i litteraturen där den dynamiska teorin anser att 

depressionen uppstår som en reaktion på en livskris (Tähkä, 1987) och att den reaktion som 

borde ha blivit på en förlust, sorgereaktionen, har uteblivit som ett försvar mot svåra känslor 

(Mahlan, 1997). 

Behandling av patienten 

Likheter mellan alla intervjuade terapeuter är att de är överens om att patienten kan behandlas 

med en samtalsserie psykoterapi och de skulle alla ta sig an honom som patient. De skulle alla 

följa patientens önskan och 5 av 6 informanter är överens om att patienten lider av en 

depression. Endast en terapeut vill låta patienten tala om vad som är problematiskt och vad 

denna vill ha hjälp med. 

Olikheterna är behandlingstiden och vad jag väljer att kalla ambitionen för behandlingen. 

Enligt en traditionell KBT-ansats räcker det med 10-20 sessioner för att häva en enkel 

depression, om det är fler störningar inblandade kan det bli något fler sessioner, upp till 30 

stycken.  

Den psykodynamiska teorin säger inget om en viss tid för behandlingen, informanterna för 

psykodynamisk terapi menar att de skulle vilja att patienten stannar kvar i terapin mellan ett 

till två år. 

Att det är så stor skillnad i vad de olika terapeuterna anser om behandlingstiden är intressant, 
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det skiljer ett och ett halvt år i tid och stora summor pengar. Vad betyder skillnaden i tid? Har 

de kognitiva terapeuterna ett effektivare sätt till att behandla och bota depressiva patienter 

eller har de en ”quick fix”-lösning som utgår från att patienten måste ”tänka om, tänka rätt” 

och då är lösningen endast aktiv så länge tankarna är rationella? Betyder skillnaden i tid att 

psykodynamikerna har en mer djupgående ambition till att hjälpa patienten till ett bredare 

perspektiv av livskvalitet på flera områden av livet eller harvar de omkring i gamla relationer 

och överdriver deras aktualitet? 

En tolkning är att terapeuterna har olika ambitioner och olika utgångspunkter, KBT utgår från 

”här och nu” för att föra patienten framåt på relativt kort tid. Den kortare tiden kan vara till 

fördel då patienten inte har tid eller motivation att engagera sig allt för mycket i tidigare 

relationer, KBT ger också en mycket konkret och strukturerad kontakt där patienten är 

delaktig och medveten om alla framsteg som görs, att se slutet av terapin redan när den 

påbörjas kan påskynda och hjälpa patienten att orka genom förändringen som blir (Perris, 

2003). Ytterligare en positiv aspekt med den mer begränsade tiden och målsättningen är den 

som Patrik tar upp i uttalandet att om patienten kämpar med till exempel panikångestattacker 

så är det inte funktionellt att prata om tidigare relationer då patienten tror att denna ska dö vid 

varje panikångestattack. Det är då mer funktionellt att starta med att hjälpa patienten att 

hantera panikångesten. Byt ut ordet panikångest mot till exempel depression och tron om att 

man ska dö mot suicidtankar så fungerar uttalandet även när det kommer till depression, detta 

har Patrik inga invändningar mot. 

De dynamiska terapeuterna har en längre behandlingstid då de utgår från att de behöver en 

välfungerande relation att bygga behandlingen på och de utgår från att problematiken som 

finns hos patienten ligger i relationer och förluster långt bak i tiden och att det kommer ta tid 

att bearbeta. De tycks däremot ha en bredare ambition, om man nu kan tala om en sådan i 

psykodynamisk terapi, som handlar om att kunna bearbeta relationer och en förlust som kan 

ha orsakat anknytningsproblematik. Samt att komma till rätta med relations- och 

ångestproblemtik. Då deras problemformulering kring patienten är extensiv i jämförelse med 

de kognitiva informanternas, blir även deras förslag till lösning och tid i terapi, extensiv dock 

med förbehåll att det är patienten som har sista ordet om vad denna själv vill. 

Att behandlas utifrån en evidensbaserad manual som syftar till att få patienten att tänka rätt i 

sina antaganden om verkligheten (Perris, 2003) eller att gå i dynamisk terapi där man söker 

efter omedvetna processer, tankar, önskningar och fantasier (Mahlan, 1997) är ett val som 

patienten står inför och själv måste fatta beslut om. 
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Resultat och mål 

Skillnaderna avseende resultat och mål med terapierna är markanta då de kognitiva 

terapeuterna menar att resultatet av terapin blir att ”patienten kommer tillbaka” och 

depressionen hävs samt att patienten hittar nya sätt att hantera stötar i livet på. En av de 

kognitiva terapeuterna säger att han fokuserar på det som patienten vill fokusera på och då 

skulle resultatet bli det som de kommit överens om. De kognitiva terapeuterna är övertygade 

om att de kan häva depressionen med sin metod. 

Den dynamiska sidan kan efter den längsta angivna tiden, två år, inte tala om vad resultaten 

av terapin skulle vara utan menar att det beror på patientens förmågor och resurser. I 

uttalandena om att man inte vet vad resultatet av terapin blir finns flera sidor, dels en där det 

tycks handla om patientens förmåga, resurser och motivation – ansvaret till resultat ligger hos 

patienten, hos den hjälpsökande. Målet med terapin, eller förhoppningen, är för de dynamiska 

terapeuterna olika men kan tolkas in i att de vill öka patientens självkännedom och kunskap 

och tolerans för/om sig själv samt att de vill hjälpa patienten att acceptera sig själv. 

Likheten i deras mål med behandlingen är att de alla har som avsikt att hjälpa patienten till 

insikt, till att känna igen, ifrågasätta och motverka de reaktioner de haft som upplevts som 

problematiska, oavsett om det kallas för tankefel eller omedvetna önskningar. 

Fördelar och nackdelar 

De kognitiva terapeuterna anser att den största fördelen med deras terapiform är metoden. 

Metoden ger ett samarbete med patienten och terapeuterna har evidens för att den metoden de 

företräder fungerar. De ser detta som ett uttryck för jämlikhet. 

De dynamiska terapeuterna menar att den största fördelen med deras terapiform är mer 

baserad på deras person, på relationen de bygger upp med patienten. De dynamiska 

terapeuterna menar att själva styrkan i deras terapiform är bunden till dem själva, att det är 

deras personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper som är den största styrkan, inte 

metoden i sig.  

Synen på fördelarna med terapiformerna enligt terapeuterna skiljer sig åt markant, de 

psykodynamiska terapeuterna markerar sina egna egenskaper och sin förmåga till relation 

med patienten och de kognitiva terapeuterna framhäver metoden som största fördelen. Hos de 

kognitiva terapeuterna tycks inte de personliga egenskaperna hos terapeuten spela lika stor 

roll som hos de dynamiska terapeuterna.  
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Likheter hittas i terapeuternas utsagor, när jag frågade informanterna om huruvida de ser 

brister i den terapiform de företräder svarade de kognitiva tydligt att om terapeuten inte är 

skicklig i att använda metoden, då kan inte heller resultatet bli bra. Bristen ligger hos 

terapeuten för redskapet, i det här fallet KBT-manualen är det inget fel på, den ska 

individanpassas men manualen är det inget fel på. 

De dynamiska terapeuternas svar på nackdelarna med metoden handlar om tidsaspekten och 

det relationella- att vi idag har så bråttom och att terapin inte får ta tid samt att det trots allt är 

en terapeut som använder sig själv som redskap. Det kan alltså tolkas som att terapeuten kan 

vara ”fel” för patienten. Det låter som ett uttryck för att båda grupperna av terapiföreträdare 

menar att eventuella nackdelar ligger hos terapeuten. Dock ska man ha i minnet att den 

dynamiska terapin kan kalla terapeutens oskicklighet för ”överföring” och därmed lägga 

ansvaret hos patienten. 

Den största skillnaden mellan terapeuternas utsagor är att alla säger sig kunna behandla 

depression men endast de kognitiva terapeuterna gör anspråk på att med säkerhet kunna bota 

depressionen. De har evidens på det. 

Förutom det ligger det skillnader i tid, pris och teoretiska antaganden. 
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Diskussion 

När de kognitiva är direkta och tydliga med vad och hur de gör det och dessutom kan ge svar 

på vilket resultat de får av sitt arbete blir man lätt imponerad. De psykodynamiska 

företrädarna kan inte ge ett klart svar på frågan om deras resultat utan svarar med en motfråga 

som; ’Vad det är man försöker ta reda på? Vad är det man ska mäta?’. Det kan tyckas att de 

dynamiska terapeuterna undviker att svara på frågan om resultat för att istället ställa sig 

bakom en motfråga. Om man går i terapi i två år för att behandla depression och terapeuten 

inte kan med någon säkerhet alls säga vad resultatet efter denna investering av tid och pengar 

skulle kunna vara, är risken överhängande att metoden kommer betraktas som ovetenskaplig 

och att den av det skälet kommer att ställas åt sidan när till exempel myndigheter kommer till 

att rekommendera behandling av depression. 

Det borde ligga i de dynamiska företrädarnas intresse att finna metoder som fungerar även om 

forskningstraditionerna är skilda för att kunna vara trygg och säker i sin yrkesutövning samt 

få fördelar av att bli statligt marknadsförda. 

Å andra sidan är det intressant med den ställda motfrågan; vad är det man försöker ta reda på? 

vad är det man vill mäta? 

Det är ett rimligt antagande att upplevelsen av livskvalitet är olika för olika människor och att 

människor hanterar och bearbetar sina svårigheter på olika sätt. De terapeuterna som jag 

talade med hade en ambitiös och bred målsättning med sina patienter där de önskade att 

patienten skulle finna större insikt om sig själv och lära sig acceptera sig själv. Som Evert 

uttryckte sig om målet; ”att bli glad”, det tolkar jag som en bred och ambitiös målsättning. 

Skillnaden kan då vara att en dynamisk terapeut arbetar med en helhetsupplevelse av 

välmående som rimligtvis tar längre tid att uppnå, och en kognitiv terapeut som har en tydligt 

avgränsad målbild snabbare når tillfredsställande resultat inom de ramarna. 

Ytterligare en fråga som uppkommit under studien är väl värd att belysa, vem är det som har 

företräde när det gäller problemformuleringen? Är det patienten som har rätten att tala om vad 

denna upplever som problematiskt och vill arbeta med eller är det så att terapeutens teoretiska 

bakgrund ger ett övertag i problemets uppkomst och lösning? Då dynamikerna är klara över 

hur depressioner uppkommer ser det ut som om det kan finnas en önskan från terapeutens sida 

att leta efter ”ouppklarade konflikter” i patienten. 

Nu gällde studien en jämförelse i behandling av depression och studien har visat att en KBT 

behandling skulle gå snabbare, kosta mindre och den skulle få önskat resultat. Det tar inte bort 
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resultatet av den dynamiska behandlingen, som är osäkert, tar längre tid men kan ge ett gott 

resultat även det. 

De skillnader som jag funnit mellan metoderna tycks komma ner till patientens behov av att 

prata om sin bakgrund och sina relationer, om relationen till terapeuten blir viktig i terapin är 

även kognitiva terapeuter tydliga med att en längre terapitid och en annan ansats är lämplig. 

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka och belysa skillnader mellan de valda terapiformerna i 

fråga om depressionsbehandling utifrån frågorna om; 

 Terapeutens roll, hur ser terapeuten på sin roll i terapin 

 Terapins utformning, hur ser terapin ut enligt terapeuten 

Behandlingen av fallet i följande teman; 

 Patientens problematik/diagnos 

 Hur behandlas patienten 

 Resultat och mål av behandlingen 

 Fördelar och nackdelar med terapiformen 

Det som kommit fram genom intervjuerna är att det finns båda större och mindre skillnader 

mellan terapierna. Det finns även skillnader mellan terapeuterna som utövar samma 

terapimetod men det hörde inte till frågeställningen. Likheter fanns det också mellan 

terapeuternas utsagor, då det inte var en del av min frågeställning har de belysts i förbifarten 

utan större analys. 

Skillnaderna i terapeuternas metoder, för att belysa vissa av dem är; 

Synen på depressionens uppkomst. 

De kognitiva terapeuterna ger ingen som helst förklaring till varför patienten har blivit 

deprimerad, vad det är som är orsaken till depressionens uppkomst. Det är heller inte så 

intressant för dem som fokuserar mer ”här och nu” och framåt. De dynamiska terapeuterna är 

alla klara över att orsaken till patientens depression är att han har obearbetad sorg som 

orsakats av en förlust av sin far och att separationen från hans flickvän aktualiserar denna 

obearbetade sorg. 

Skillnaden i tid. 

De kognitiva terapeuterna menar att de kan behandla patientens depression på upp till 20 
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sessioner. De dynamiska terapeuterna säger att de har en behandlingstid mellan sex månader 

upp till två år.  

Synen på vad som är verksamt i terapin skiljer dem åt.  

De kognitiva framhäver att metoden är verktyget och att deras verktyg har bevisad effekt. 

Dynamikerna hävdar att det är mötet och relationen som är helande för patienten. 

Resultat. Den största skillnaden mellan terapeutgrupperna är just frågan om resultatet. De 

kognitiva terapeuterna har stark tilltro till sin metods evidens och menar att de kan bota 

patientens depression och få patienten att ”komma tillbaka”. De dynamiska terapeuterna är 

osäkra på resultatet av terapin och vill helst inte uttala sig om det då det kan bero på många 

olika faktorer. 

  



43 
 

Egna reflektioner 

Att välja en terapiform för behandling av depression är inte helt enkelt, det finns flera frågor 

som behöver besvaras innan valet görs, det kan vara frågor som berör tid, ekonomi, 

engagemang, motivation och personkemi. 

Går man till en vårdcentral idag så har de flesta en kurator som tar emot patienter och denna 

kan ge ett antal samtal men behöver sen remittera patienten vidare till någon annan instans. 

Den kuratorn har oftast en KBT-utbildning då staten anser att det är viktigt för 

patientsäkerheten att det finns evidens bakom varje behandling. 

En sökning på vårdguiden ger ett liknande resultat, när jag sökt på ”depression” fann jag att 

de listade ECT och KBT som behandlig av depression, förutom den rent farmakologiska. ECT 

är el-terapi där patienten får el genom kroppen för att bryta depressionen. 

Om man söker privat vård så möter man även PDT, det finns en uppsjö av terapeuter, 

utbildningsinstitut och mottagningar som ger psykodynamisk terapi. 

När det gäller depressionsbehandling ser jag evidensen i KBT, jag ser det relationella hos 

PDT och jag tror att båda sidor har en vilja till att hjälpa patienter till en känsla av livskvalitet. 

Min bild är att dessa terapier delar stora delar av sin teoretiska grund men har valt att kalla 

samma fenomen vid olika namn då de presenteras i olika sammanhang. Jag uppskattar 

evidensen i KBT, skulle jag bli deprimerad så vill jag ha den behandlingen, inte för evidensen 

utan för att jag vill veta hur jag kan påverka mig själv till att tänka annorlunda och därmed 

känna annorlunda. Det blir ”mind over matter” som det heter på engelska. 

Det kan tyckas vara en ruskigt dålig idé skriva en uppsats om ett ämne som berör en själv så 

starkt, som man har så nära erfarenhet av och ja, det var det. Uppsatsen tog längre tid än jag 

räknat med och det var jobbigare än nödvändigt.  

Samtidigt har det för mig varit ett sätt att bearbeta mina erfarenheter och lära mig ett nytt 

förhållningssätt till depression.  
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Bilaga 1 

Vinjett 

Andreas är 34 och arbetar som frilansande journalist. Han har under flera år känt sig trött och 

deppig, liksom färglös. Inget känns roligt längre, inget känns något alls längre.  

Andreas intressen ligger i att prata om politik, samhälle och poesi. Han har så länge han 

minns varit intresserad av samhällets utveckling och politiken. Han ville egentligen bli poet 

när han var yngre och utbildade sig till journalist för att kunna försörja sig tills han slog 

igenom som poet eller författare. Han slog aldrig igenom som poet. 

Andreas familj är orolig och de har flera gånger bett honom uppsöka hjälp, han verkar så 

deprimerad och han har varit det länge, i flera år. Andreas familj består av hans mor, styvfar 

och hans storasyster. Hans biologiska far dog när han var 3 år gammal.  

Han hade en flickvän, Sara i ett och ett halvt år men det tog slut, hon sa att hon inte längre 

orkade med honom och att han borde söka hjälp för att han var så deprimerad och svår. Och 

som inte det räckte så var hon tvungen att nämna det där med att han inte presterar sexuellt. 

Hon som brukade uppskatta hans mörkare sidor. Allt började egentligen med att Sara gjorde 

slut med honom. Det gav sömnbristen som i sin tur gjorde att jobbet inte funkade längre, han 

kunde inte koncentrera sig. 

För att han tycker att han misslyckas hela tiden så tror han inte längre att han klarar något alls 

– allt blir bara fel och det är hopplöst att ens försöka. Han känner sig låg och otillräcklig… 
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Bilaga 2 

 

Mitt namn är Mirjam Nevalainen och jag läser min sjunde termin till socionom på Ersta 

Sköndals Högskola. Det är jag som kommer att skriva uppsatsen och göra intervjuerna. 

Jag nås bäst på mobiltelefon eller mail: XXX, XXX 

Här följer information om de etiska aspekterna som jag vill diskutera innan intervjun påbörjas 

och information om själva intervjun.  

Beräknad tid för intervjun är ca 45-60 minuter. 

Jag önskar att spela in intervjuerna, som ett komplement till mina anteckningar. 

Informationskravet lyder: 

• Presentation av mig själv samt min utbildning. 

• Syftet med studien är att beskriva, förstå och analysera hur psykoterapeuter behandlar 

klienter med depression utifrån den psykoterapiform de företräder. Särskilt fokus ligger på 

skillnaderna i hur man behandlar klienter inom kognitiv terapi och psykodynamisk terapi 

genom intervjuer med terapeuter från båda terapiformer. Hur man kan förstå och beskriva 

skillnaderna i terapiformerna med utgångspunkt från terapiföreträdarnas syn på; 

 Terapeutens roll 

 Terapins utformning 

 

Behandlingen av fallet i följande teman; 

 Patientens problematik/diagnos 

 Hur behandlas patienten 

 Resultat och mål av behandlingen 

 Fördelar och nackdelar med terapiformen 

Samtyckeskravet lyder: 

• Du deltar frivilligt i intervjun. 

• Du har rätt att när du vill avbryta din medverkan under intervjun. 

Har du eventuella frågor om samtycket? 

Konfidentialitetskravet lyder: 

• Du kommer att vara anonym i uppsatsen. 

• Du kommer att avidentifieras i uppsatsen. Namn kommer inte att publiceras. 

• Jag kommer att transkribera ljudupptagningen till text. Efter att uppsatsen ar klar och 

godkänd kommer inspelningarna av intervjuerna att förstöras. 

• De anteckningar som görs kommer att användas under uppsatsarbetet och när uppsatsen 

blivit klar och godkänd kommer anteckningarna att förstöras. 

Nyttjandekravet lyder: 

• Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på Ersta Sköndal Högskola. Dessutom 

kommer uppsatsen att finnas tillgänglig på internet, via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. 

• Jag vill förbehålla mig rätten att använda uppsatsen i min kommande utbildning samt mitt 

framtida yrkesliv. 

• Den informationen som lämnas vid intervjun kommer endast att användas till uppsatsen. 

□ Jag önskar få en kopia på den färdigskrivna uppsatsen 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till dessa villkor. 

 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Allmänna frågor om teori/metod: 

Kan du börja med att berätta om vem du är och vad du arbetar med? 

Kan du förklara vad terapin går ut på? 

Vilka är metoderna i terapin? 

 

Frågor utifrån vinjetterna: 

Vad skulle du säga att personen har för problematik? 

Vilken behandling skulle du föreslå? 

Hur skulle du behandla personen? 

Hur lång tid anser du att personen behöver gå i terapi? 

Vilka resultat skulle terapin ge? 

Vad har behandlingen för mål? 

Vad anser du är styrkan i den terapiform som du företräder, i behandlingen av personen i fallet? 

Vad anser du att terapiformen har för metod som kan hjälpa personen i fallet (till mer livskvalitet)? 

Ser du någon svaghet/brist i den terapiform du företräder, avseende behandling av personen i fallet? 


