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Abstrakt 

 

KBT är idag en efterfrågad och väl ansedd metod. Utvecklingen har gått igenom olika faser där två helt 
olika traditioner och teorier har förts samman. Dessa samsas idag under ett och samma begrepp, på gott 
och ont. I denna studie var syftet att se var KBT-fältet befinner sig idag och vilka utmaningar man står 
inför, allt utifrån både ett historiskt perspektiv och med ett försök till betraktelseavstånd till KBT och vår 
samtid. Metoden var en kvalitativ studie där fyra ledande personer inom KBT-fältet intervjuades; Anna 
Kåver, Jonas Ramnerö, Poul Perris och Niklas Törneke. De fick ge sin syn på och reflektera över 
utvecklingen hittills, läget idag och framtiden. Resultatet visar att alla betonar betydelsen av vad de olika 
utvecklingsfaserna inneburit för KBT som helhet. Begreppet ”vågor” ifrågasätts och problematiseras. 
Tidigare fokus på manualstyrd behandling förskjuts nu alltmer mot att vara principstyrd. Vikten av att 
”hålla fanan högt” och värna kvalitet samtidigt som man anstränger sig att nå ut till många framhålls av 
intervjupersonerna. Även betoning på forskning och evidens kombinerat med den nyfikenhet som behövs 
för att utveckling ska ske är något som lyfts upp. Utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv diskuteras 
därefter de yttringar som finns inom KBT idag och KBT som paraplybegrepp problematiseras. Studien 
pekar på att det i dagsläget finns starka förenande krafter inom KBT-fältet. Rent epistemologiskt görs 
också ett försök att betrakta KBT som psykoterapi i vår samtid genom ett perspektivtagande vad gäller 
tid, plats och uttryck/terapiform. KBT är f n ”i ropet” och konsekvenserna av det - på gott och ont - 
belyses. Slutligen framförs alternativ till begreppet vågor, nämligen vindar, som möjligtvis bättre kan 
appliceras på KBT-fältet, dess utveckling och olika uttryck. En annan slutsats blev att antingen bör KBT 
enas i en EKBT (Emotionell- Kognitiv- Beteende-Terapi) á la Kåver eller så delar man sig i KT och BT, 
som får utvecklas väl förankrade i sina respektive teorier. Förslag ges på fortsatta studier där det 
kontinuerligt görs försök att också lyfta blicken och se sitt eget sammanhang i den större kontext, som 
även KBT-fältet befinner sig i. 

 

Nyckelord: KBT, paraplybegrepp, KBT:s vågor, utveckling, funktionell analys, betraktelseavstånd 
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Inledning 

 

Under en utbildning till psykoterapeut befinner man sig som student i en fas där man alltmer 

socialiseras in i den kontext som KBT-fältet utgör. Detta är förstås en nödvändighet och ger 

mer och mer ett inifrånperspektiv. Att då lyfta blicken och försöka sig på ett 

perspektivtagande för att- om möjligt- fånga andra aspekter väckte författarnas intresse. I 

början av steg 2-utbildningen vid Umeå universitet gavs föreläsning av Ekeland ”Var befinner 

sig psykoterapin? Om psykoterapins självförståelse och samhällsmässiga villkor” (2010, förf 

översättning) om vikten av att se på sin egen samtid och sammanhang. Att så här mot slutet av 

utbildningen få ta ett steg åt sidan och betrakta sig själv, sin teori och sin modell har varit en 

ingång.  

Ekeland menar att det är omöjligt att inta en position där vi kan betrakta den 

”objektiva världen”. Vi kan aldrig komma på utsidan och det får vi förhålla oss till. Det är en 

del av förutsättningarna, den kunskap vi har om kunskap. Man måste vara kritisk samtidigt 

som man utövar den terapi man granskar (Ekeland, 2010). 

Vikten av att vara förankrad i sin historia var också av betydelse vid val av 

studie. KBT är idag ett brett begrepp, vilket gör det viktigt att förstå olika delar inom KBT, 

både historiskt och i ett nutidsperspektiv. Ett exempel på detta tar Hayes upp, när han 

uppmanar sin samtid att inte upprepa misstagen som gjordes i samband med den s k kognitiva 

revolutionen då många tog stort avstånd från den beteendeterapeutiska traditionen samtidigt 

som man höjde den kognitiva till skyarna. Han ser tendenser till att detta upprepas idag, fast 

omvänt, så att det är B som höjs upp och K som marginaliseras (Hayes, 2008). 

Mot den bakgrunden föddes tanken på att intervjua personer som kan reflektera 

över KBT och dess utveckling. Att välja några utifrån skulle vara svårt, eftersom de inte är 

insatta i KBT och då inte kan ha full förståelse för vad de betraktar. Å andra sidan blir 

problemet om man intervjuar några inifrån, även om de är ledande och erfarna, att de också är 

en del av det de betraktar. Övertygelsen att enbart intentionen att skapa defusion (se 

definitioner) till det som för närvarande ligger närmast sågs som så värdefullt att osäkerheten 

på utfallet inte fick hindra. Risken med att inte defusionera (eller försöka göra det) sågs som 

större än riskerna med att inte få optimalt utfall. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs KBT-fältets utveckling. Psykoterapins början berörs bara flyktigt, som 

en del i den kontext där KBT vuxit fram. Steven Hayes beskrivning av ”de tre vågorna” 

(2004) har under en längre tid präglat beskrivningar av KBT:s utveckling och har därför till 

stor del fått göra det även i bakgrunden till denna studie.  

Utvecklingen c:a 1950-1970/ KBT:s första fas/ ”Första vågen” 

Den moderna psykoterapin tar sin början i och med att Sigmund Freud i början av 1900-talet 

utvecklade psykoanalysen. Hans patienter var främst kvinnor med ”nervösa besvär” som 

behandlades genom fria associationer. Utifrån patienternas berättelser formade han sin teori 

Metoden spreds snabbt både i Europa och USA. 

Under 1920-talet kom andra riktningar som motsade Freud. Det nya var att man 

sökte ett mer vetenskapligt perspektiv som hade sin grund i forskning istället för i kliniska 

observationer (Kåver, 2006). I slutet av 1800-talet hade i Ryssland bedrivits forskning som 

senare kom att influera beteendeterapin. Mest framstående var Ivan Pavlov som vid sina 

studier om hundars salivering upptäckte det som kom att kallas klassisk respondent inlärning. 

Han kunde påvisa hur ett obetingat stimuli (OBS) utlöser en obetingad respons (OBR) och hur 

ett från början neutralt stimuli (S), som förekommer samtidigt som detta sker, så småningom 

kommer att bli betingat (BS) och därefter ensamt kunna utlösa responsen (BR). Detta 

influerade John B. Watson, som brukar ses som grundare av behaviorismen. Han var också 

den förste som kallade sig behaviorist och publicerade 1913 skriften ”Psychology as the 

Behaviorist Views it” (Melin, 2006). Watson menade att psykologin som vetenskap inte kan 

studera tankar och känslor även om dessa existerar, helt enkelt därför att det inte finns någon 

metod att studera dem. Efter decennier av grundforskning blev så 50- och 60-talen intensiva 

för utvecklingen (Hayes, 2011). H.J. Eysenck, framförde 1952 behovet av en psykoterapi mer 

baserad på forskning och utvärdering. Han etablerade 1963 den första beteendeterapeutiska 

tidskriften, ”Behavior Research and Therapy” (Rachman, 2009). Utvecklingen av 

beteendeterapin pågick på flera håll samtidigt. Joseph Wolpe och Arnold Lazarus var båda 

verksamma i Storbritannien och inriktade sig på respondent inlärning. Vid samma tid var B.F. 

Skinner verksam i USA och gav 1953 ut sin bok ”Science and human behavior”. Han 

presenterade där en operant teori, d v s teorin om hur det mänskliga beteendet styrs av sina 

konsekvenser. Han menade att sannolikheten är mycket stor att människan fortsätter att göra 

sådant som hon upplever som förstärkande eller belönande medan det är troligt att hon 

kommer sluta göra sådant som blir bestraffat eller upplevs obehagligt. Skinner gjorde många 
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studier och visade gång på gång hur dessa principer om bestraffning respektive försvagning 

styr beteendet (Kåver, 2006). Beteendeterapeuterna under 50- och 60-talen intresserade sig 

endast för det yttre beteendet. Tankar och känslor menade man tillhörde the black box och de 

betraktades som oviktiga, både vad gäller förklaringsvärde och användbarhet (Kåver, 2006). 

Man såg psykologiska problem som resultatet av fel inlärning och lade endast begränsad vikt 

vid att förstå orsaken till problemen. Psykologer beskrev sig själva som beteendeingenjörer, 

som jobbade med beteendekorrigering, snarare än med psykoterapi (Rachman, 2009).  

Några av de tidiga initiativtagarna vad gäller beteendeterapin i Sverige fanns vid 

Uppsala universitet; Lars-Göran Öst, Lennart Melin, Per-Olow Sjödén och Sten Rönnberg m 

fl. De startade 1969 den första beteendeterapeutiska utbildningen i Sverige, och 1971 bildades 

den beteendeterapeutiska föreningen, BTF (Kåver, 2006; Melin, 2006). 

Utvecklingen c:a 1970-1990/ KBT:s andra fas/ ”Andra vågen” 

Under 60- talet ökade intresset för att även fokusera på kognitiva processer i behandling av 

psykologiska problem. Detta uppstod ur uppfattningen att de inlärningspsykologiska 

principerna inte var tillräckliga för att förklara mänskligt beteende. Albert Bandura, var en av 

dem som i slutet av 60-talet började lyfta fram att inlärning sker i ett socialt sammanhang. 

Han menade att förstärkning är betydelsefull för inlärning, men att den inte är en nödvändig 

komponent. Han såg istället kognitiva processer som avgörande. Människor agerar utifrån sin 

situation, sina förutsättningar och förväntade konsekvenser av sitt handlande (Melin, 2006). 

Utöver Bandura fanns flera föregångare till den kognitiva terapins genomslag 

såsom Jean Piaget med sin teori om tänkandets utveckling och George Kelly som utvecklade 

personal construct-teorin om att människan försöker förstå sin omvärld genom att ständigt 

testa sina hypoteser om verkligheten (Melin, 2006). Vidare har John Bowlby och hans 

medarbetare Mary Ainsworth, som under 60- och 70-talen utvecklade anknytningsteorin, haft 

mycket stor betydelse för den kognitiva terapin (Broberg, 2010; Bowlby,1994). 

Aaron T Beck utvecklade tillsammans med sin kollega Albert Ellis den kognitiva 

terapin och lade grunden för vad som brukar kallas ”den kognitiva revolutionen”. Ellis, 

utvecklade Rationell Emotiv Terapi (RET) och menade att den kognitiva tolkningen och 

feltänkandet styr beteendet och därmed orsakar problem (Melin, 2006). Beck tyckte inte att 

han hade stor hjälp av de psykodynamiska förklaringsmodellerna i arbetet med deprimerade 

patienter. Han hade i sin kliniska verksamhet lagt märke till att deprimerade patienter 

tenderade att ha mycket negativa tankar om sig själva och tillvaron och kom fram till att det 

som skapar patientens problem är en felaktig informationsbearbetning, allt enligt 
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informationsprocessteorin. Behandlingen inriktades på att förändra just innehållet i tankarna 

(Kåver, 2006). Beteendeterapin hade inte haft någon vidare framgång vad gäller just 

depressionsbehandling. Becks studier på 1970-talet väckte därför intresse bland många 

beteendeterapeuter, särskilt sedan Beck i sin stora randomiserade studie på 

depressionsbehandling kunde visa mycket goda resultat (Rachman, 2009).  

Under den här tiden började man göra studier utifrån diagnoser, på ett liknande 

sätt som sjukvården i övrigt och utvärderade också behandlingarna på ett medicinskt sätt. Man 

kunde visa att behandling utifrån olika diagnoser var verksam. Efter framgångarna med 

depression utvecklades behandlingsmodeller och manualer för ett stort antal diagnoser. David 

Barlow har utvecklat behandlingsmodeller och -manualer för samtliga ångeststörningar. Edna 

Foa har utvecklat behandlingar för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och tvångssyndrom 

(OCD). Oxfordgruppen med David Clark, Mark Williams, Paul Salkovskis m fl utvecklade 

KBT för social fobi utifrån upptäckten att patienternas förmåga att styra sin uppmärksamhet i 

situationer som väcker ångest har större betydelse än man tidigare förstått. Gruppen har 

därefter fortsatt att utarbeta behandlingar för ett stort antal andra axel-1 diagnoser. Även andra 

har bidragit till utvecklingen, såsom Judith Beck och Arthur Freeman. Christine Padesky och 

Kathleen Mooney har utifrån sitt intresse för patienter med personlighetsstörning utarbetat en 

schemafokuserad modell (Kåver, 2006). 

En annan riktning inom KBT under den här tiden var att intresset för 

personlighetsutveckling ökade. Här bidrog bland andra Patricia Crittenden med sin modell 

om anknytning, d v s hur tidiga relationer och kopplingen till viktiga personer under 

uppväxten påverkar relationer och relaterande hos den vuxne. Dessa erfarenheter har också 

betydelse för utveckling av psykologiska problem (Kåver, 2006). 

Sedan 80-talet har de beteendeterapeutiska och kognitiva falangerna alltmer 

integrerats med varandra och man började använda begreppet KBT, Kognitiv Beteende 

Terapi. Detta har lett till att olika personer menar olika saker med begreppet KBT, där man 

betonar K respektive B olika mycket. KBT har kommit att innehålla en mängd olika teorier 

och tekniker och kan betraktas som ett ”paraply” under vilket det ryms en mängd olika 

riktningar (Kåver, 2006). Begreppen KT, KBT, KPT och BT har använts på olika sätt av olika 

personer, beroende på var man är förankrad (Törneke, 2005). 

Utvecklingen i Sverige har letts av bland andra Carlo Perris, Hjördis Perris, 

Astrid Palm och Lars Jansson. Carlo Perris, som var verksam som överläkare och professor 

vid Umeå universitetssjukhus, utvecklade kognitiv terapi för patienter med svår psykiatrisk 
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problematik och startade också upp behandlingshem för patientgruppen. Man hade också ett 

samarbete kring utbildning med Beck, Freeman, Clark m fl (Kåver, 2006; Törneke, 2005). 

Utvecklingen c:a 1990- / KBT:s tredje fas/ ”Tredje vågen” 

I början av 1990-talet började det dyka upp nya filosofier och förhållningssätt inom KBT. 

Man ifrågasatte att det verksamma i behandling skulle vara förändring av det yttre beteendet, 

som beteendeterapin postulerar samt att det hjälpsamma skulle vara förändring av tankar, som 

den kognitiva terapin menar (Kåver, 2006). Neil Jacobson kunde i sin studie visa att 

depression botas lika bra med enbart beteendeaktivering (BA), som med Becks 

depressionsbehandling där både kognitiva inslag och beteendeförändring ingår (Jacobson et 

al, 1996).  

Teoretiskt återgår under 1990-talet flera teoretiker och praktiker inom KBT till 

en utgångspunkt i de klassiska inlärningspsykologiska principerna. Dialektisk Beteendeterapi 

(DBT) utarbetades av Marsha Linehan för personer med diagnosen borderline 

personlighetsstörning. Det är den första terapiform där medveten närvaro och acceptans 

fördes in i västerländsk psykoterapi från österländsk filosofi. Detta som en hjälp att lära sig 

reglera känslor samt skapa och bevara goda relationer (Kåver, 2006). 

Relational Frame Theory (RFT), som utvecklats av Steven Hayes och Dermot 

Barnes-Holmes m fl bygger på inlärningsteori och grundforskning om mänskligt språkande 

och är den teoretiska bakgrunden till Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Där ses 

orsaken till lidande som en persons undvikande av obehagliga känslor samt hens fusion med 

sina tankar. Behandling syftar till att kunna förhålla sig till sina upplevelser, tankar och 

känslor och samtidigt gå i en önskad, s k värderad riktning. Här lyfts också kontext, acceptans 

och medveten närvaro i nuet fram samt ett fokus på funktion snarare än innehåll. Filosofiska 

och existentiella frågor ryms också. Syftet är en ökad psykologisk flexibilitet (Kåver, 2006; 

Törneke, 2009).  

Utöver BA, DBT och ACT brukar till ”tredje vågens” terapier också räknas 

Functional Analytic Therapy (FAP), Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT) samt 

Metakognitiv terapi (Hayes, 2011). En annan aktuell riktning inom KBT-fältet är 

Transdiagnostik. David Barlow har utvecklat en transdiagnostisk behandling för patienter med 

känslomässiga störningar. Behandlingen bygger på gemensamma principer vilket innebär att 

behandlingen ser likadan ut för ett stort antal känslomässiga problem (Barlow, 2010). 
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Hayes är den som myntat begreppet ”Beteendeterapins tre vågor” i en artikel 

från 2004 (Hayes 2004). Kritik har senare kommit från olika håll mot begreppet ”de tre 

vågorna”. Hayes har själv senare frångått begreppet, då han ser det som alltför vagt och 

tidsbundet och då det blir missvisande eftersom begreppet antyder att man lämnar 

beteendeterapi och kognitiv terapi bakom sig. Syftet med begreppet var mera att peka på ett 

nytt framväxande sätt att tänka inom KBT. Han föreslår därför att man istället använder 

termen kontextuell KBT där han menar att följande fem principer ingår: 

1. Fokus på kontexten och funktionen av psykologiska händelser, som tankar, känslor 

och kroppssensationer, snarare än innehållet i dessa. 

2. Ett brett och transdiagnostiskt förhållningssätt, vad gäller förståelse och behandling. 

3. Terapeuten behöver utforska och utöva det hen lär ut, t ex utöva egen mindfulness 

eller jobba med acceptans i sitt eget liv. 

4. Bygga vidare på tidigare KBT-inriktningar och ta dem framåt, snarare än att riva ner. 

5. Inkludera ämnen som andlighet, mening, värden och relationer som traditionellt sett 

inte rymts inom KBT (Hayes, 2011). 

Jeffrey Young har under denna period intresserat sig för patienter med 

personlighetsstörningar och utvecklade schematerapin för patienter med svårare problematik, 

som inte blev hjälpta av traditionell kognitiv terapi (Beck, 2010). Han är till största delen 

influerad av Vittorio Guidano och Giovanni Liotti, som integrerat utvecklingsmässiga begrepp 

från Piaget med Becks kognitiva terapi och Bowlbys anknytningsteori. Young förde också in 

flera upplevelsebaserade tekniker i sin schematerapi, framförallt från Fritz Perls gestaltterapi 

(Edwards & Arntz, 2012; Perris 2010).  

När det gäller var psykoterapin står idag, beskriver Wampold (2012) att efter 

över hundra år av psykoterapi i olika former, där de ledande psykoanalytiska perspektivens 

position först utmanades av behavioristiska och sedan humanistiska inriktningar, har det blivit 

mer och mer komplext. Flera försök har gjorts för att integrera olika teorier. Eklekticismen 

och betoningen på gemensamma nämnare i behandlingarna (istället för på specifika 

beståndsdelar) gjorde det komplicerat teoretiskt. Insikten om att man dessutom måste anpassa 

psykoterapi till skilda kulturella grupper ökade på komplexiteten. För att minska denna, 

beskriver han hur målsättningen idag är att hitta behandlingar som visat sig mer effektiva än 

andra och att utifrån det kunna ge rekommendationer. Här har evidenskravet för behandlingen 

varit den mest använda metoden. Att psykoterapi är effektivt har kunnat visas med hjälp av 

forskningsevidens, men ingen teori har visat sig mer effektiv än någon annan. Hur psykoterapi 
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fungerar är dock fortfarande oklart, vilket också Miller et al (2013) tar upp i sin artikel. Där 

pekar man på vikten av mer fokus på terapeuten i forskning framöver. Barlow et al (2013) 

skriver också om framtida utmaningar för psykoterapin och tar upp vikten av att fortsätta 

utforska orsakerna till psykopatologi för att i slutändan kunna designa ändamålsenliga och 

förebyggande program. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att, i ljuset av KBT:s historia och med ett försök till betraktelseavstånd till vår 

samtid, se var KBT-fältet befinner sig idag samt med blicken på framtiden identifiera vilka 

utmaningar och möjligheter KBT-fältet står inför. 

Frågeställningar 

- På vilket sätt beskriver och reflekterar ledande företrädare kring KBT:s utveckling och 

dess påverkan på kunskap och terapiarbete inom KBT-fältet? 

- Vilka faktorer ser de som betydelsefulla då, nu och framåt? 

- Hur kan vi förstå KBT-fältets utveckling utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv? 

- Vilka begränsande respektive möjliggörande faktorer kan skönjas inför framtiden? 

	  

Metod 

Utifrån syftet valdes att göra en intervjustudie för att besvara frågeställningarna. Analysen har 

utgått ifrån Lundman och Graneheims beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (2004, 2012) 

och Lundmans föreläsning (2012). Som Lundman och Graneheim skriver är den ontologiska 

och epistemologiska grunden oklar i den kvalitativa innehållsanalysen. Det är i betraktarens 

ögon som sanningen finns, enligt kvalitativ tradition, i och med att man ser omvärlden som 

subjektiv, konstruerad, komplex och kontextberoende (Lundman & Graneheim, 2012). Denna 

studie är dessutom ett försök att iaktta ett område som författarna själva är del av, vilket 

komplicerar processen, men samtidigt sågs som en utmaning att trots detta försöka göra. Här 

refereras till Ekeland och hur, sett ur ett epistemologiskt perspektiv, samtiden präglar de 

metoder och synsätt vi väljer i psykoterapi (Ekeland, 2007). Således finns även detta 

perspektiv med i analysen genom ett försök till betraktelseavstånd till samtiden. 
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Det bör här framhållas att det finns en viss skillnad i fokus vad gäller bakgrund 

och resultat. I bakgrunden beskrivs KBT:s utveckling i ett internationellt perspektiv, då det 

varit nödvändigt för att få en förståelse för utvecklingen. När det gäller studien och dess 

resultat har fokus begränsats till KBT i Sverige.  

 

Undersökningsgrupp 

Vid valet av intervjupersoner vägdes aspekten att få en så bred representation som möjligt 

mot de begränsningar som finns i en studie av detta format. För att få någon variation i 

materialet och samtidigt få en hanterbar textmassa för analysen, valdes till slut fyra personer. I 

studien deltog Anna Kåver, Poul Perris, Jonas Ramnerö och Niklas Törneke. Alla fyra kända 

inom fältet KBT utifrån sin framträdande roll vad gäller bidrag med litteratur och artiklar 

samt som föreläsare, handledare och utbildare inom KBT-fältet och de är även i olika grad 

kända för allmänheten. De har också på olika sätt och i olika grad bidragit till KBT:s 

utveckling genom att hämta hem metoder till Sverige och även vidareutveckla dem. 

Personerna valdes utifrån kriterierna att vara erfarna och tongivande inom fältet. Aspekten att 

vara i en position där de i sina roller och uppdrag har möjlighet till reflektion, vägde också 

tungt.  

 

Instrument 

Frågeområden inringades för en semistrukturerad intervju och blev grunden för den 

intervjuguide, som användes för översikt över de ämnen som skulle tas upp i den 

halvstrukturerade intervjuform där författarna valt att följa Kvale och Brinkmanns modell. En 

intervjuguide utarbetades, med huvudfrågor kring följande teman; Din egen utveckling inom 

KBT genom åren, Din syn på de olika ”vågornas” bidrag, Ditt eget bidrag, Din syn på vad 

som är verksamt samt Din syn på framtiden för KBT. Under varje huvudfråga formulerades att 

antal checkpunkter med viktiga områden att täcka av under huvudfrågan. Ett särskilt 

dokument med enbart huvudfrågorna sändes till intervjupersonerna via mail c:a två veckor 

före intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genomförande 

Intervjupersonerna tillfrågades av författarna om deltagande i studien via mail. Alla 

intervjupersoner var införstådda med att de inte var anonyma. Alla intervjuerna genomfördes 

sedan av båda författarna, som växelvis ställde frågor. En intervju genomfördes via Skype 

(Niklas Törneke, som bor i Kalmar) och de andra tre på deras respektive arbetsplatser: Anna 
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Kåver på hennes mottagning i Uppsala, Poul Perris på Svenska Institutet för Kognitiv 

Psykoterapi i Stockholm och Jonas Ramnerö på Stockholms universitet, psykologiska 

institutionen. Intervjuerna, som spelades in, varade mellan 55 och 70 minuter. Under intervjun 

följdes intervjuguiden. Författarna följde upp med frågor enbart vid behov av klargörande 

eller om en sakfråga inte berörts.  

Efteråt transkriberades intervjuerna ordagrant vilket resulterade i sammanlagt 64 

A4 sidor, Times New Roman, storlek 12 punkter med 1,5 radavstånd. Transkriberingen 

utfördes av de båda författarna, jämnt fördelat. Vid oklarhet, eller om det var svårt att höra 

från inspelningen, mailades fråga till den intervjuade som kunde klarlägga vad som avsågs. 

Intervjupersonerna fick ta del av de ordagrant utskrivna intervjuerna och senare 

även sammanställningen i resultatdelen för att ha möjlighet att korrigera sakfel och liknande.  

 

Analys av data 

Först lästes texten som utgjorde analysenheten, d v s utskriften av intervjuerna. Därefter 

identifierades meningsenheter, som sedan kondenserades och abstraherades. Detta arbete 

påbörjades av båda författarna tillsammans och slutfördes var för sig. När det var oklart hur 

innehållet skulle tolkas diskuterades det igenom. Allt lästes också igenom av båda på nytt när 

denna del hade slutförts. Texten klipptes isär uppdelad i meningsenheter och arbetet med 

kodning och kategorisering påbörjades. Detta gjordes tillsammans i flera omgångar där antalet 

kategorier reducerades ner från tio till tre. Allt för att i möjligaste mån få dem uttömmande 

och ömsesidigt uteslutande, som Lundman och Graneheim beskriver (2012). Alla kategorier 

fick underkategorier och utifrån dessa identifierades tre teman som genomsyrade resultatet. 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp hur man enligt Giorgi kan knyta samman intervjuns 

centrala och icke-överflödiga teman i en deskriptiv utsaga. Materialet presenteras utifrån 

dessa tre teman, som på ett tydligare sätt beskrev innehållet. Det bör också nämnas att alla 

beskrev ”sin väg in i KBT”, vilket i sig var intressant och skulle kunnat vara ytterligare en del 

i analysen, t ex utifrån hur detta påverkat och påverkar intervjupersonerna, men av 

utrymmesskäl lämnades denna del utanför.  

 Inom KBT används beteendeanalys (se definition sid 10) som ett sätt att belysa 

aktuell problematik, omständigheter och förutsättningar (Kåver, 2006). Utifrån studiens syfte 

att skaffa sig ett betraktelseavstånd användes en sådan beteendeanalytisk ansats på 

intervjumaterialet för att få ytterligare perspektiv på innehållsanalysen. Det blev också ett sätt 

att presentera materialet. På detta sätt sorterades resultatet upp i bakgrund (historia/uppkomst) 

och hur det ser ut idag (vilket är resultatet av studien, som då presenteras i form av en s k 
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topografisk beskrivning). Till slut görs en form av funktionell analys i diskussionsdelen för att 

- i möjligaste mån - fånga eventuella samband, funktioner och konsekvenser på kort 

respektive lång sikt av hur KBT-fältet ”beter sig” idag, allt byggt på de beskrivningar som 

framkommit. Här ingår också en ”spaning” vad gäller vilka värderade riktningar som kan 

skönjas. Detta i ett försök att komma bortom det rent deskriptiva, som en kvalitativ studie 

annars kan hamna i (Backman 2008). 

 

Etiska överväganden 

Vid en kvalitativ intervju behöver man ta hänsyn till hur man som intervjuare påverkat 

intervjupersonerna, men också hur intervjuarna själva påverkats i intervjun; av situationen och 

att möta intervjupersonen etc. Som intervjuare kan man inte stå utanför och betrakta, utan är 

alltid själv en del av processen (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna undersökning behöver 

man främst reflektera över det faktum att intervjupersonerna dels är kända och dels är mycket 

vana att formulera sig. I vilken utsträckning har intervjuarna påverkats av detta?  Har 

intervjuarna vid analysen varit mindre kritiska till själva materialet p g a att det är 

”auktoriteter” som uttalat sig? Författarna har försökt att balansera dessa svårigheter genom 

att vara medvetna om riskerna under hela processen med uppsatsen. Under intervjuerna valdes 

t ex ett förhållningssätt då man ställde de givna frågorna utan att gå in i så mycket 

resonemang. Detta i ett försök att få materialet så rent som möjligt från författarnas inverkan. 

 

Definitioner 

Nedan följer definitioner på några begrepp för att klargöra hur de används i uppsatsen.  

Beteendeanalys: Här använt synonymt med konceptualisering inom KBT, där man 

sammanfattar patientens problem, viktiga omständigheter kring de beteenden man vill 

påverka samt vilka tillgångar som finns som kan bli resurser vid behandling (Kåver, 2006). 

Betraktelseavstånd: Att ta ett avstånd till det man betraktar, t ex sina tankar eller sitt 

sammanhang (Törneke, 2012). 

Defusion: Att skilja ut sig själv från t ex sina tankar och sitt sammanhang genom att ”ta ett 

kliv åt sidan” och skaffa sig ett betraktelseavstånd (Harris, 2011).  

Funktionell analys: En analys av ett beteendes funktion, i vilket sammanhang det förekommer 

och dess konsekvenser på kort respektive lång sikt (Karlsson, 2010). 

Kedjeanalys: En analys av en situation, som tar hänsyn till bakgrundsfaktorer, beteendets 

funktion och dess konsekvenser (Kåver, 2006). 
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Perspektivtagande: Att se på något ur olika perspektiv, utifrån tid, plats och person (Törneke, 

2012). 

Topografisk beskrivning: En beskrivning av hur ett beteende ser ut och konkret utförs, t ex 

vad gäller frekvens, intensitet och duration (Karlsson, 2010). 

Värderad riktning: Den riktning man vill gå i sitt liv, i enlighet med de värden man ser som 

viktiga (Törneke, 2012). 

 

Resultat  

Här presenteras författarnas innehållsanalys av intervjuerna. Den är influerad av 

beteendeanalysens innehåll och termer både i redovisningen av materialet i resultatet och i 

diskussionsdelen. Denna s k beteendeanalys består totalt av tre delar. De två första delarna 

presenteras under resultatdelen, nämligen: 1) Bakgrunden och dess betydelse under rubriken 

”KBT:s uppkomst och historia” och 2) Hur KBT-fältet ser ut idag och hur det ser ut framåt 

under rubriken ”En topografisk beskrivning av KBT-fältet idag”. När det gäller den tredje 

delen av analysen kommer den att återfinnas under diskussionsdelen i form av en funktionell 

analys på intervjumaterialet med diskussion kring val av värderad riktning framåt. Eftersom 

den innehåller mer spekulativa delar är den förlagd till diskussionsdelen. Det bör framhållas 

att presentationen inte har ambitionen att strikt följa en beteendeanalys i alla avseenden och 

former, utan har mer inspirerats av den på så sätt att materialet betraktas ur ett sådant 

perspektiv.  

Del 1: Intervjupersonerna om KBT:s uppkomst och historia  

Intervjupersonerna lyfter fram aspekter under alla tre vågorna som de menar på avgörande sätt 

har bidragit till KBT:s utveckling. När det gäller själva begreppet ”vågorna” problematiserar 

alla intervjupersonerna kring detta. Törneke och Perris lyfter en svårighet med termen 

”vågor”, utifrån att begreppet, som myntades av Steven Hayes, ursprungligen handlar om 

beteendeterapins tre ”vågor”, men nu kommit att användas i ett bredare perspektiv. Törneke 

menar att detta blir märkligt i och med att kognitiv terapi först kom i och med den ”andra 

vågen”.  Törneke menar att begreppet ”vågor” också antyder att det hela tiden blir bättre och 

bättre, vilket han ser som problematiskt. Perris beskriver också den alternativa bilden av 

KBT:s utveckling utifrån ett fokus på den kognitiva psykoterapin. Där beskrivs utvecklingen 

utifrån olika generationer där man börjar med den första generationen med Aaron Beck, sedan 

andra generationen med Arthur Freeman, Judith Beck m fl. Schematerapin kommer 
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däremellan, enligt Perris: Jeffrey Young började sin bana hos Wolpe som beteendeterapeut. 

Han sökte sig vidare till den kognitiva skolan och utbildade sig hos Beck. Utifrån dessa båda 

utgångspunkter utvecklade han schematerapin, beskriver Perris. 

 

”Första vågen”- Psykologin blir vetenskaplig  

Intervjupersonerna är överens om att den stora vinsten med beteendeterapins intåg var att man 

på ett nytt sätt grundade terapin i forskning samt att man började mäta och utvärdera vad man 

gjorde i terapi. Alla fyra menar också att beteendeterapin bidragit med en praktiskt användbar 

metod. Ramnerö lyfter att det fanns något revolutionerande med beteendeterapin när den kom, 

eftersom den gjorde sitt intåg i brott mot den akademiska psykologin. I Sverige låg 

psykoterapiutbildningarna vid den tiden på privata institut, medan beteendeterapin etablerade 

sina utbildningar på universiteten, utifrån tanken att använda sig av välbeforskade 

inlärningsprinciper. Ramnerö frågar sig hur det kan komma sig att man inte fick en 

beteendeterapeutisk revolution. Han menar att förklaringen ligger i att beteendeterapin då var 

en mycket akademisk psykologi, som därmed blev en relativt isolerad företeelse. Man hade ett 

språk som inte appellerade till människor och man hittade inte någon väg in i psykiatrin. 

”Ja, det är ju hela grunden, för det var ju där det här synsättet på vetenskap och 
psykologisk behandling grundades/…/ för den här idén att man måste utvärdera vad man 
gör, det var ju ena sidan i den, vad ska vi kalla det, vetenskapliga psykologins drive/…/… 
det andra benet var det mer laboratoriemässiga; alltså att man bygger sin behandling 
nerifrån och upp, man börjar med att visa att vissa principer gäller och den typen av 
grundforskning.” (Niklas Törneke) 

”…det var ju väldigt smutskastat det här med beteendeterapi, men vad det tillförde var ju 
en /…/terapi för mänskligt fungerande som var begriplig om man jämför med Freuds 
isbergsmodell, /…/för både patienter och terapeuter och som var hoppingivande därför 
att det här med inlärningsteori sa ju på nåt sätt att både friskt och sjukt beteende är i 
mångt och mycket inlärt. Det går att lära om och lära av och man fick helt nya tekniker 
för att hjälpa patienterna som var praktiska, som var konkreta och begripliga. Den 
teoretiska modellen gick liksom att föra i bevis.” (Anna Kåver)  

 

”Andra vågen” – Att spela på medicinarnas villkor 

Intervjupersonerna är överens om att det centrala bidraget från den kognitiva terapin är dess 

fokus på kognition, tänkande och språk. Ramnerö menar att man förde in ett nytt sätt att prata 

om psykologiska problem som var begripligt och tilltalande för människor. Perris 

understryker vikten av att också innehållet i hur vi tänker, tolkar och meningsskapar får 

utrymme. Både Kåver och Perris lyfter fram att utvecklingen under ”andra vågen” har 

inneburit en större helhet i hur vi ser på mänskligt fungerande. Törneke och Ramnerö betonar 
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att den stora vinsten med den kognitiva terapin är att man lyckades med det beteendeterapin 

inte gjorde, nämligen att ta sig in i sjukvården. Man tog steget till att spela på medicinarnas 

villkor, bl a genom en tydligare diagnosticering och manualisering av forskning och 

behandling. I och med detta fick man också tillgång till finansiering. Detta öppnade dörrar 

inte bara för KBT, utan för psykologin över huvudtaget.  
”…sen är det ju en stor, vad ska vi kalla det, psykoterapipolitisk vinst man gör/…/ 
Forskningsmetodik som i väldigt mycket är hämtat från medicinsk behandling, psykiatrin, 
och visar att man har effekter. Det är en jättegrej.” (Niklas Törneke) 

Ramnerö menar att detta nya sätt att förhålla sig är bra för att kommunicera med sjukvård och 

försäkringsbolag, men det är dåligt för att bygga teori om människan och hur hon fungerar. I 

tillägg till det ser han ett ytterligare problem med att KBT har anammat en sjukvårdsmodell, 

nämligen att den bygger på att någonting ska behandlas bort. Ramnerö och Törneke menar att 

den kognitiva terapin är svag teoretiskt och att det är ett problem att den vuxit fram kliniskt 

och inte utifrån grundforskning. Man har ett forskningsparadigm som bygger på diagnoser, 

vilket har lett till en manualbaserad behandling som ser mycket lika ut för ett stort antal 

diagnoser. Ramnerö menar att förhållningssättet bidragit mycket negativt till den svaga 

kunskapsutvecklingen. Man har lärt sig att en behandling fungerar, men vet fortfarande 

väldigt lite om orsakerna.  Som exempel tar Ramnerö upp begreppet negativa automatiska 

tankar. Då han var skeptisk till det undersökte han validiteten och fann att det inte fanns några 

studier gjorda. Trots det användes detta i manualerna för olika behandlingar. 
”Det är helt fantastiskt./…/… när man jobbade med deprimerade människor så satt man 
där och ifrågasatte deras tankar, men egentligen så tyckte man att dom hade rätt. /…/… 
eller man satt och frågade patienter med social fobi; har du något belägg för att det ska 
synas på dig att du är nervös? Men jag såg ju att dom var nervösa. Vem som helst kunde 
se på dom att dom var nervösa. Det vart en form av retorik i det där” (Jonas Ramnerö) 
 

Ramnerö och Törnekes konklusion är att kognitiv terapi är en modell över diagnoser 

som inte har sin grund i väl beforskad teori om mänskligt fungerande. 

”Tredje vågen”- Mot färre och mer centrala principer 

Intervjupersonerna för ett resonemang om vad som egentligen ingår i den ”tredje vågen”. 

Utifrån att utgångspunkten är att det handlar om beteendeterapins tre ”vågor”, så menar 

Törneke att ACT, DBT, BA och FAP ligger nära ”första vågen”, medan metakognitiv terapi 

och schematerapi ligger långt ifrån teoretiskt, även om dessa ibland ju räknas in. Perris vill 

räkna in metakognitiv terapi, men menar också att det skulle vara missvisande att placera in 

schematerapi i den ”tredje vågen”. Kåver lyfter fram att utvecklingen under ”tredje vågen” på 

ett nytt sätt har inneburit att man tar hänsyn till livet och hur livet är, att vissa saker inte är 
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möjliga att förändra, utan behöver accepteras o s v. Man ser också på människan som att hon 

både påverkar och påverkas av sin omgivning. Interaktion med omgivningen har på så sätt 

blivit allt viktigare, menar Kåver.  
”…att i ’tredje vågen’ handlar det om hur vi förhåller oss? Istället för att ändra… hur 
förhåller vi oss till våra tankar och känslor?/…./…att ta ett metaperspektiv på sig själv, 
som den metakognitiva terapin. Den har ju varit ett viktigt tillskott, tycker jag. Sen att 
tillföra det med mindfulness och acceptans, så att säga, som återigen handlar om att ha 
en flexibilitet kring sig själv, det har varit en bra och värdefull utveckling” (Poul Perris) 
 

Kåver menar att de olika bidragen som kommit under ”tredje vågen” har gett en än större 

helhetssyn på hur människan fungerar genom att mindfulness, acceptans och DBT kommit in 

i KBT. Det innebär ett nytt språng för att förstå mänskligt lidande och hur vi ska hantera det. 

Ramnerö lyfter att vi går mot färre och mer centrala principer. Han menar vidare att 

behandlingarna blir mindre tekniska, att KBT-begreppet luckras upp samt att man tar in 

tekniker och inspireras från olika håll. Under ”tredje vågen” har också tillförts en annan syn 

på målsättning i terapiarbetet, menar Ramnerö. Om målet är realism, vilket det tidigare har 

varit, innebär det att det måste finns rätt och fel, och det har varit terapeutens privilegium att 

ha ”rätt”, medan patienten haft ”fel”. Flexibilitet ger något annat; valmöjligheter, frihet och 

öppenhet menar Ramnerö, och det innebär också att patienten inte behöver tycka att 

terapeuten har rätt. Ramnerö och Törneke betonar att vi i ”tredje vågen” går mer mot 

grundforskning och mot att stärka kopplingen mellan grundforskning och 

behandlingsmodeller. 
”Det som är speciellt med ACT är att man har en förståelse för kognition som ju 
egentligen saknas i de här andra modellerna/…/Det gäller ju framför allt ACT och det är 
ju ett försök att återigen låta forskning influera hur vi utarbetar behandlingsmodeller, 
med att man tittar på kognition utifrån ett mer sånt perspektiv och hela 
grundforskningsperspektivet som RFT då är och står för” (Niklas Törneke) 
 

Intervjupersonerna är eniga om att ACT bidragit med något mycket viktigt när det gäller både 

värderad riktning och acceptans. Ramnerö pekar på det existentiella perspektiv som lyfts in i 

”tredje vågen” och som handlar om värden och att kunna välja, vilket är mycket viktigt för 

människor.  

Del 2: Topografisk beskrivning av KBT-fältet idag utifrån intervjupersonernas uttalanden 

Denna s k topografiska beskrivning avser intervjupersonernas tankar om KBT-fältet idag och 

i framtiden med aspekter på forskning, utbildning, metodutveckling samt vad som är verksamt 

i psykoterapi. Under analysen har tre teman utkristalliserats; manualer-principer, relation-

teknik och fördjupning-breddning.  
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Tema: Manualer-principer 

När det gäller behandling, vad som är verksamt och vad målet för en terapi bör/kan vara 

framkommer i intervjupersonernas uttalanden synpunkter och tankar på manualer och deras 

för-och nackdelar samt alternativet med mer principstyrd behandling och vilka principer som 

då blir viktiga. De framför på olika sätt att vi har ett ansvar för att forskning bedrivs för att 

komma fram till god behandling för patienterna och att denna behandling behöver vila på 

vetenskaplig grund. Ramnerö poängterar vikten av att metod är kopplad till sund teori. Kåver 

lyfter dilemmat med balansen mellan nyfikenhet inför det nya och krav på evidens, men 

menar att båda delarna är nödvändiga. Vad gäller innehållet i våra utbildningar så framhåller 

alla vikten av att lära ut väl beprövade metoder som har gott forskningsstöd.  

”Problemet tycker jag är att vi alltid i vår entusiasm och iver går steget före innan vi har 
tillräckligt med evidens på fötterna och där är jag den första att erkänna att jag har 
hjälpt till att vara en av dem som hämtade hem DBT till Sverige, kanske innan vi hade 
tillräckligt på fötterna. Men så var det med ACT också, och så har det varit med MBCT 
också.” (Anna Kåver) 

Kåver funderar om det kan vara så att vi är på väg tillbaka till basen, ”back to basics”, efter 

en period av sökande i ”ytterkanterna av KBT”. Ramnerö talar om att vi går mot färre och 

färre principer i behandling. Samtliga menar att diagnosers betydelse för behandling minskar 

och både Kåver och Ramnerö tar upp transdiagnostik som en alltmer använd modell. Kåver 

ser behovet av den då hon menar att man inom psykiatrin får svårare och svårare att arbeta 

diagnosbaserat, eftersom patienterna är komplicerade och kan ha hög grad av samsjuklighet.  

Under detta tema framkommer dessutom vad som är viktiga principer i en 

psykoterapeutisk behandling när det gäller interventioner, men också principer om motivation 

och om målsättning. Alla intervjupersonerna menar att det inte är en enstaka faktor som är 

verksam i terapi, utan att det handlar om flera delar. Här betonas insikt, exponering, rytm, 

beteendeanalys för förståelse och insikt samt betraktelseavstånd. Törneke, Kåver och 

Ramnerö framhåller exponering och agerande som avgörande inslag. 

”… tror jag väldigt mycket på att det finns någon sorts rytm i terapi, att man har 
återkommande avstämningspunkter med någon som frågar hur det har gått. Det skiljer 
sig väldigt mycket från hur tillvaron ser ut i övrigt. Att man gör handlingar som i någon 
bemärkelse inte är kompatibla med det man söker för/…/att man gör nånting som inte går 
med rädslan utan som går emot rädslan” (Jonas Ramnerö) 

”… det är dom här två: jobba med att lägga märke till sitt eget beteende, diskriminera 
sitt eget beteende, se vad som inte funkar, se vilka fällor man hamnar i och skaffa sig nåt 
slags betraktelseavstånd till dom här svåra grejerna: om det nu är minnen eller känslor 
eller sätt man tänker på, eller vad det är.” (Niklas Törneke) 
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Även Perris lyfter dessa faktorer, men ser dem inte som fullt lika centrala. Perris trycker på 

kombinationen av insikt/ kognitiv omstrukturering och att göra annorlunda och betonar 

samtidigt vikten av den relationella aspekten för de emotionella behoven. Han lyfter också in 

betydelsen av mer lekfulla och spontana inslag i en terapi för att underlätta nyinlärning. 
”… alltså att du har ett ansvar att inom ramen för det (förändringsarbetet, förf anm) pendla 
mellan att vara seriös och … en spontanitet och en lekfullhet… att förändring förutsätter en viss 
grad av balans mellan allvar och lekfullhet.” (Poul Perris) 
 

Kåver är den som framhåller betydelsen av att också föra in emotioner i terapin och föreslår 

ett nytt namn; EKBT-Emotioner, Kognitioner, Beteende-Terapi!  
”…den här biosociala modellen med emotionsfokus har en sån otrolig relevans för 
nästan alla diagnoser därför att det har att göra med hantering av rädsla, skam och skuld 
och såna saker som poppar upp som amen i kyrkan när det gäller all typ av psykologisk 
patologi.” (Anna Kåver) 
 

Hon lyfter också fram DBT som en ledstjärna för att prioritera, tänka och lägga upp en 

behandling. Hon betonar att det är den individuella beteendeanalysen som måste ligga till 

grund för behandlingen. Ramnerö och Törneke menar att kontexten och människans 

relaterande till sin omgivning är avgörande och alltid behöver finnas i fokus. Alla 

intervjupersonerna nämner riktning och målsättning som centrala i en behandling. Törneke 

och Ramnerö understryker att det mest centrala i en behandling är att sträva efter ökad 

flexibilitet. Då de menar att detta är en förutsättning för att välja, agera och förhålla sig 

annorlunda är det också detta som möjliggör all annan förändring. Törneke poängterar vikten 

av att ”etablera nån sorts bild av vart man vill gå”, d v s finna sin värderade riktning. Kåver 

problematiserar kring målsättningar och menar att det inte alltid är självklart vilka mål som är 

möjliga och vettiga att sträva efter. Hon framhåller att vi som terapeuter behöver vara 

uppmärksamma på att verkligen lyssna på patienten, så att det inte är samhällsnormer eller 

egna ideal vi hjälper patienten att uppnå.  

”…hur vi sätter mål och hur vi pratar med våra patienter,  framför allt med social fobi. 
Vad är det egentligen som dom strävar efter och vad har lagts på dom utifrån nåt slags 
samhälleligt perspektiv om hur vi ska vara, vad vi ska klara” (Anna Kåver) 

Också Perris lyfter ett problem kring målsättningar, nämligen hur vi agerar om patienten för 

fram mål som tycks stämma dåligt med hens värderingar. Ramnerö nämner också att i och 

med ”tredje vågen” fördes en existentiell dimension in, som bidrar till den stora utmaningen 

att göra terapi viktig för människor. Något som framhålls av Kåver, Ramnerö och Törneke är 

motivationen som drivkraft i terapin.  

”…inom psykologisk behandling/…/har man alltid haft en reduktiv inställning… alltså 
målet är nollor. Målet är en kurva som ska försvinna nånstans/…/ vi kommer få se mer av 
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att mäta människors framgång i att göra viktiga saker för dem, alltså det är kanske mer 
avgörande/…/Livskvalitet, det är där man får effekten.” (Jonas Ramnerö) 

Kåver tar också upp att hon utifrån bl a biosocial teori börjat intressera sig för temperament, 

personlighet och ärftlighet. Hon lyfter särskilt begreppen introversion och extraversion som 

något hon just nu arbetar med och som hon menar också påverkar vilka mål vi kan sträva efter 

i terapi.  

Tema: Relation-teknik 

När det gäller behandling framkommer i analysen ytterligare ett tema; vikten av teknik, och 

goda färdigheter när det gäller den, i kombination med relationsfärdigheter. Samtliga tar upp 

alliansen/ den terapeutiska relationen och vikten av att etablera en trygg inlärningssituation. 

De ser den som en grundförutsättning för psykoterapi, men lägger olika mycket tonvikt vid 

den.  Kåver menar vidare att detta numera kan kallas en teknik i och med att Marsha Linehan 

har operationaliserat det så väl. Perris kallar empatin med patienten för ”kungsvägen in” och 

menar att den är vägen till kontakt och att genom att man som terapeut lever sig in i sin 

patient och på så sätt möjliggör för den personen att se sig själv. I övrigt handlar det om 

principer utifrån teorierna och modellerna, men människosynen får vi själva föra in i mötet, 

menar Perris och betonar vårt ansvar för vilka vi är som medmänniskor. Specifikt för 

schematerapi är också ”limited reparenting” där man inom ramen för terapirelationen 

tillgodoser känslomässigt frustrerade behov. Ramnerö tar upp vikten av att visa respekt för 

patienten, vilket även Kåver poängterar, och då med särskild tonvikt på hur patienter som 

behandlas inom den tunga psykiatrin bemöts. Hon menar att det finns en risk att de 

”förtingligas”.  
”Tekniken är oerhört viktig, men jag brinner väldigt mycket för det här med validering 
och empati och välvillighet och förmåga att möta patienterna, respekten och allt det här” 
(Anna Kåver)  

Kåver betonar att empati är centralt i behandling och samtidigt något som är möjligt att 

träna sig i. Det borde vara självklart att psykoterapiutbildningar innehåller både 

människosyns-diskussioner och övande av empatifärdigheter, menar Kåver . 

Tema: Fördjupning-breddning 

Intervjupersonerna kommer på olika sätt in på hur viktigt de ser att det är att kunna nå ut till 

fler personer som behöver behandling och lyfter å andra sidan frågan hur man då värnar 

kvalitén och fördjupar kunskap. Här betonas av främst Kåver och Perris vikten av att nå ut till 

allmänheten med information för att normalisera och visa hur psykologiska problem kan se ut, 

vad psykoterapi kan vara och vilken hjälp som finns att få. Perris lyfter frågan vilken 
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psykoterapins uppgift inom sjukvården ska vara; hur mycket ska handla om att minska 

aktuellt lidande och hur mycket ska vara förebyggande arbete. Kåver, Perris och Ramnerö tar 

upp hur vi kan nå ut till fler med bra behandling. Ramnerö menar att vi ur ett 

folkhälsoperspektiv bör välja metoder som vi har lättare att lära ut till behandlare. Ramnerö 

tar upp att han tror på att föra över insatser från psykiatrin till primärvård för att få större 

utdelning för folkhälsan med måttliga effekter för många, istället för att stora resurser läggs på 

få personer med grava psykiatriska problem. Han resonerar kring olika sätt att åstadkomma 

detta och nämner möjligheten att rucka på formerna för terapi.  Även Perris ser en utmaning i 

att inte fastna i ”den röda lampans kultur” utan istället jobba med familjen i personens 

kontext t ex. Ramnerö föreslår mer flexibla former där man kan ses mer sällan, med andra 

intervaller eller mer oregelbundet, och där vi ibland kan släppa patienter tidigare. Han ser 

också en möjlighet i och med den ledigare synen på terapeutens roll som ”tredje vågen” 

bidragit med. Flera intervjupersoner nämner också olika nya terapiformer som kan fungera på 

detta sätt, såsom transdiagnostik, biblioterapi, internetterapi och brief intervention. Kåver och 

Perris lyfter också behovet av att utveckla och nå ut med behandlingsformer för patienter med 

svårare problematik. Alla intervjupersoner påverkar och bidrar till spridning och 

vidareutveckling på olika sätt utifrån behov man sett och/eller utifrån nyfikenhet och intresse 

som nyheter man kommit i kontakt med väckt.  

”…för mig var det ju nåt väldigt stort det här med DBT som-i och för sig att ta hem den 
suveräna metoden-men inte bara det-, utan jag tycker också att vi har ökat respekten för 
en patientgrupp i psykiatrin, som var då när jag åkte över till Marsha Linehan -95 och 
innan det, då var ju borderline en diagnos, ja det kallades för slasktrattsdiagnos…” 
(Anna Kåver) 

När det gäller att nå ut till allmänheten är det tydligast hos Kåver och Perris. Kåver genom att 

medverka i media och skriva böcker. Perris genom TV-serien ’Par i terapi’(2012). Alla fyra 

har bidragit inom skrået genom utbildning (alla undervisar och Perris och Ramnerö är rektor 

resp studierektor), handledning och artiklar/böcker.  

”Min mission egentligen har varit att göra beteendeterapi sexigt/…/i den tradition jag är 
fostrad i så kommer alla att vittna om hur otroligt viktigt det är med inlärningspsykologi 
och beteendeanalys, men det lärdes ut på ett sätt där det var en extremt hög tröskel man 
skulle ta sig över innan man fick en upplevelse av att det här faktiskt ger en någonting.” 
(Jonas Ramnerö) 
  
”…bl a med den här TV-serien som jag gjorde, att föra ut, normalisera problem, psykiskt 
lidande, att inte patologisera det och att visa/…/ människan i samhället behöver få 
referensramar för behandlare. Både för att se vad man kan söka för, men också för att se 
hur behandlingar går till.” (Poul Perris) 



19 
	  

Genomgående finns tankar kring hur och till vilka KBT ska läras ut. Om man ska satsa på att 

utbilda så många som möjligt (och därmed får oreglerade lärosäten) för att kunna nå ut till 

fler, finns en risk att KBT urvattnas om inte kvalitén kan garanteras på alla utbildningar. En 

röd tråd som finns genom samtliga teman är att representanter för KBT behöver ”hålla fanan 

högt”, se till att inte begreppet urvattnas samt bevara professionaliteten.  

”…hur vi ska kunna hålla fanan högt med att hålla metoden, teorin och evidensen klar 
och tydlig, utan att bjuda in aktörer på marknaden som kidnappar begreppet KBT/…/och 
jag är mycket för spridning av KBT” (Anna Kåver) 

Perris problematiserar också användningen av själva KBT-begreppet, utifrån att det är så brett 

och kommit att rymma så mycket. 

”…vi har psykoterapiutbildningar som lär ut någon sorts generisk KBT som om KBT 
vore en teknik eller en metod. KBT är ett brett paraply/…/så att när man säger att nån får 
KBT vid ångest och depression och dom som ger den där KBT:n; vad är det dom ger 
då?”(Poul Perris)  

Flera av intervjupersonerna resonerar kring hur meningsmotsättningar och olika skolor 

förhåller sig till varandra. Kåver, Perris och Törneke lyfter problemet med konflikter och 

”krigandet” mellan olika skolor, vilket Törneke också problematiserar, då han menar att detta 

å ena sidan kan leda till att man inte lyssnar på varandra, men å andra sidan kan oenigheten 

vara en drivkraft i utveckling. Ramnerö ser oenigheten som nödvändig för att ett fält ska 

utvecklas; ”man ska inte vara överens”. Ett genomgående tema är hur företrädare för KBT 

förhåller sig till och bemöter varandra. Kåver pekar på att det även tidigare, under den andra 

vågen, varit slitningar mellan de kognitiva och beteendeterapifalangerna, men menar att man 

idag har ett bättre samarbete och ser på varandras modeller på ett mer integrativt sätt. Varken 

Kåver eller Perris ser någon motsättning i att använda sig av tekniker från de båda modellerna 

samtidigt. Det bör dock påpekas att de står i varsin tradition där de har en tydlig och 

grundläggande förankring både teoretiskt och kliniskt, och som bägge anser sig vara mycket 

trogna.  

Diskussion 

När det gäller syftet med uppsatsen och de frågeställningar som fanns, kan det lakoniskt 

konstateras att utifrån det breda syftet fångas alltid något. Frågeställningarna, som gäller hur 

ledande företrädare beskriver utvecklingen och var vi står idag, får anses besvarade (av de 

fyra utvalda, nota bene) och analysen är till största delen gjord på deras uttalanden. I 

diskussionsdelen i en uppsats är det tillåtet att spekulera (Backman, 2008). Utifrån uppsatsens 
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ämne och den kvalitativa studien med intervjuer av kända personer och deras syn, blir det 

med nödvändighet till stor del detta som är möjligt i diskussionsdelen. 

I resultatet redovisades tre teman; fördjupning - breddning, principer-manualer 

och relation-teknik. En röd tråd genom dem alla är KBT som paraplybegrepp med alla dess 

konsekvenser, vilket här kommer att diskuteras. Här fortsätter således frågeställningarna att 

besvaras och förutsättningarna för att uppnå syftet- att ha ett betraktelseavstånd- ökar något 

(trots alla redan nämnda begränsningar). 

I materialet har framkommit en otydlighet vad gäller KBT-begreppet. En 

svårighet med termen ”kognitiv beteendeterapi” är att det rent språkligt antyder att det rör sig 

om en enhetlig terapiform. ”Kognitiva och beteendeinriktade terapier” visar tydligare att det 

rör sig om en grupp terapier. Denna blandning av begrepp blir problematisk för den person 

som vill söka terapi, och frågar sig vad en KBT-behandling innebär, vilket Perris lyfter under 

intervjun. Det blir också svårt för den arbetsgivare som ska anställa en terapeut. Vad får man 

egentligen om man anställer en KBT-terapeut? Och vidare, vad är det egentligen för skillnad 

på KT och KBT? Eller på BT och KBT? Har namnet blivit så rörigt och invecklat att enbart 

aktiva inom skrået kan uttyda innebörden?   

Som tidigare nämnts kommer delar av diskussionen att framställas utifrån 

modellen för en funktionell analys.  Här kommer modellen för kedjeanalys att användas, där 

rubrikerna ändrats enligt följande: bakgrundsfaktorer, aktuell situation, yttringar, kortsiktiga 

konsekvenser och långsiktiga konsekvenser. Här bör poängteras att de långsiktiga 

konsekvenserna förstås bara är något att spekulera kring. 

 

Kedjeanalys på ”Hålla samman KBT”  

Bakgrunds- 
faktorer 

Aktuell 
situation 

Yttringar Kortsiktiga 
konsekvenser 

Långsiktiga 
konsekvenser 

Olika teori 
och praktik. 
Konflikter. 
K eller B 
företräde 
under olika 
perioder. 

Förena. 
 

Gemensamma 
föreningar. 
Gemensamma 
konferenser. 
Gemensamt 
namn. 

Större och starkare 
förening. 
Etablerat begrepp. 
Bred arsenal av teorier, 
förklaringsmodeller och 
metoder utifrån patientens 
behov och person. 
 

För stort paraply. 
Otydligt vad KBT betyder. 
Ändå risk för splittring 
inom rörelsen? 
Kräver mer och mer 
kompetens och flexibilitet 
hos KBT-terapeut att 
verkligen behärska allt och 
att kunna växla mellan 
olika modeller-rimligt? 
Alternativt EKBT (à la 
Kåver) med större helhet; 
”allt i ett”-möjligt? 
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Frågan om namnet, eller begreppet, ”KBT” hänger samman med vad som ryms under KBT-

paraplyet, och frågan om hur stort paraplyet egentligen kan bli och fortfarande fylla sin 

funktion. Flera av intervjupersonerna berör detta; Perris under intervjun, Kåver i sin bok 2006 

och Törneke i sin artikel 2005. Alla beskriver en framtid av mera samarbete och ev 

samgående. Ingen tar upp frågan om att gå skilda vägar. Vinsterna med att gå samman och 

öka samarbetet är en större och starkare rörelse, och att man behåller ett etablerat begrepp. Ur 

patientens synvinkel skulle en positiv effekt kunna vara att terapeuten då kan ha en bred 

arsenal utifrån patientens behov och person, vilket förstås kräver att terapeuterna har kunskap 

över hela det breda fältet, är flexibla och kan växla mellan teorier och förklaringsmodeller. 

Detta kräver mer kompetens hos behandlaren om hen verkligen ska behärska allt. Där finns 

också svårigheter. Om allt ska rymmas under ett paraply så behöver det också rymmas inom 

varje terapeut. Det behöver vara en EKBT à la Kåver, där allt får plats, men detta tycks vara 

svårt av flera skäl. Ett exempel är utbildning, då det är svårt att som student lära sig flera olika 

teoretiska utgångspunkter och många olika metoder parallellt. Av samma skäl är det också 

svårt att bedriva KBT utifrån ett så brett spektrum av teori och metod. Frågan dyker upp om 

det verkligen är möjligt att hålla ihop? Kåver och Törneke lyfter problemet med att man 

tidigare, och ibland fortfarande, inte riktigt lyssnar på varandra. Om man ska hålla samman 

KBT behöver dialogen och respekten för varandra sannolikt utvecklas. I annat fall verkar en 

uppdelning mera rimlig. Konsekvenserna av en splittring skulle kunna vara att KT respektive 

BT till en början försvagas. Man lämnar ju ett etablerat och just nu upplyft begrepp medan de 

nya begreppen inte är lika spridda, i alla fall inte för en bredare allmänhet. Man slipper kanske 

konflikter på kort sikt. 

 

Värderad riktning: Den verkar vara förenande (sett till yttringar idag). Frågan är om detta är 

ett genomtänkt ställningstagande eller mer en reaktion på det som varit. Om man utgår ifrån 

alternativa perspektivtaganden vad gäller tid, plats och terapiform kan andra alternativ bli 

aktuella. Vid en ev splittring skulle de nya riktningarna på längre sikt kunna bli tydligare 

(man vet vad man får när man söker KT eller BT). Det skulle möjligtvis också vara lättare för 

terapeuter att ha koll på, vara uppdaterade på och ta till sig allt under ett mindre paraply.  

Utifrån syftet att se på KBT med ett betraktelseavstånd till vår samtid kommer ett försök till 

perspektivtagande i denna diskussion att göras nedan i en kedjeanalys även på KBT:s position 

i dagens samhälle.  
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Kedjeanalys på ”KBT för närvarande upplyft” 

Bakgrunds- 
faktorer 

Aktuell 
situation      

Yttringar Kortsiktiga  
konsekvenser 

Långsiktiga 
konsekvenser  

Tidigare var 
psykoanalysen det 
härskande 
meningssystemet för 
”den sekulariserade 
själen” (Ekeland). 
Genomslag och vinst 
då KBT kom in på 
sjukvårdens område. 
Somatikens etiologi 
dock ej densamma 
som inom 
psykologisk/ 
psykiatrisk ohälsa. 
 

KBT upplyft 
f n i vårt 
samhälle.  
Dörren öppen 
för  
psykologisk 
behandling i 
allmänhet och 
för KBT 
i synnerhet. 
F n B i fokus. 

Socialstyrelsen 
rekommenderar. 
Forskningsanslag 
(först med hjälp av 
läkemedelsföretag)
Forskning som 
bekräftar rådande 
paradigm. 
KBT bjuds in till 
morgonsoffor (och 
överhuvudtaget i 
media). 
TV-serie ”Par i 
terapi”. 
”Alla” pratar om 
KBT. 
B dominerar inom 
KBT, K mer i 
skymundan f n. 

Når ut till alla 
Informations-
utbud skapar 
också mer 
efterfrågan. 
Fortsätter få 
forskningsanslag. 
Får mycket 
bekräftelse och 
stärks i 
”självbilden” att 
denna terapiform 
är överlägsen. 
Passar bättre (än 
Freuds teorier t 
ex) i den 
kulturella 
kontexten som 
nyliberalismen 
innebär. 
(Ekeland, 2007) 
 

Begreppet KBT 
urvattnas. 
Risk fastna i 
medicinsk diskurs, 
att försöka lösa 
psykologiska 
problem på samma 
sätt som t ex 
cancer. 
Blir bländad av att 
sola sig i glansen? 
Förhäver sig? 
Omöjliggör att se 
andra alternativ? 
Kväver annan 
utveckling? 
Kulturella problem 
förklarade utifrån 
individuella 
problem. 
Korruption?(läke-
medelsindustrin). 

 

Värderad riktning: Det är njutbart i solljuset och begripligt att vilja stanna kvar där. Finns det 

en risk att KBT-behandlare blir oreflekterade som en följd av detta? (Även om det självklart 

också finns reflekterande personer inom KBT-fältet). En värderad riktning kunde vara att öka 

betraktelseavståndet till sig själv genom perspektivtagande. Behövs ett paradigmskifte? 

Ovanstående kedjeanalys är ett försök att betrakta KBT som en del av vår samtid och 

problematisera detta att vara en del av en mycket upplyft och hyllad metod. Här finns förstås 

ett lovvärt syfte; att ”nå ut” till allmänheten, vilket lyfts av intervjupersonerna. Samtidigt finns 

en risk med att vara upplyft och förordad av både myndigheter och media. Det är lätt att bli 

bländad av strålglansen och därmed förlora självdistansen. Är det så att KBT-begreppet 

riskerar att urvattnas och/eller kidnappas (som Kåver och Perris nämner i intervjuerna) och att 

kanske inte hålla fanan tillräckligt högt i ivern att finnas med och synas? Läkemedels-

företagens roll vad gäller finansiering och marknadsföring av forskning som stämmer med 

deras agenda har betytt mycket för uppsving av K: et och andra vågen (bar in i medicinsk 

diskurs). Man behöver vara uppmärksam på vilken roll de ev fortfarande spelar. Som framgår 

i sammanställning efter 50 år av forskning på psykoterapi är det endast klarlagt att 
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psykoterapi är effektivt, men inte hur. Orsakerna till psykopatologi är också fortfarande till 

stor del okända (Miller et al, 2013). 

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit att det allmänt vedertagna begreppet 

(inte minst på steg 2-utbildningen i Umeå!) om KBT:s utveckling i tre ”vågor” numera är 

starkt ifrågasatt och att upphovsmannen själv, Steven Hayes, backat och istället väljer att utgå 

ifrån begreppet kontextuell KBT (Hayes, 2011). Begreppet vågor har flera problem inbyggda, 

vilket framgår i både bakgrund och resultat. Utöver problem som där lyfts, om att metaforen 

vågor antyder att utvecklingen blir bättre och bättre, att man lämnar det gamla bakom sig och 

om att det är svårt att i verkligheten placera in alla terapiformer i ”rätt våg” så finns flera 

bekymmer med ”vågor” som metafor. ”Vågor” antyder att utvecklingen hela tiden går åt ett 

håll. Dessutom har inte utvecklingen gått i tre tydliga ”vågor”, hur lockande det än är att 

pressa in utvecklingen i den mallen. Författarna undrar om begreppet ”vågor” kanske kan 

förstås som ett försök att ena KBT, utifrån att det har varit ett så brett och spretigt fält. 

Samtidigt finns ju dialektik i all utveckling, så man kan också förstå dessa yttringar som en 

normal dialektik. Utifrån detta funderar författarna vidare på om ”vindar” skulle kunna vara 

ett mer användbart begrepp. Vindar blåser hela tiden, men olika intensivt. Ibland är det nästan 

stiltje, det kan vara stormigt, ibland kommer kastvindar och virvelvindar och somliga perioder 

är det en stilla bris. ”Vindar” skulle möjligtvis bättre avspegla hur utvecklingen ser ut i 

verkligheten. Det kan t ex användas för att belysa hur KBT är i medvind f n, att vindar kan ha 

olika styrkor och karaktärer (liksom olika former av KBT kan ha det)  och att det kan storma 

inom KBT. Inom KBT är RFT/ACT sedan en tid i stark medvind. Man kan också spana kring 

vart de nya vindarna blåser. Teknik har ju haft medvind i KBT, men som intervjupersonerna 

lyft och som också forskning visar är relation och allians något nu kommande. Teknik har ju, 

begripligt nog, varit både lättare att forska på och lättare lära ut. Men faktum kvarstår att 

relation och allians är viktiga när det gäller effekt av psykoterapi (Miller et al, 2013). Kan det 

vara så att det är ”emotionsvindar”, ”relationsvindar” och ”temperamentsvindar” som är på 

gång? 

Metodologiska överväganden 

Antalet intervjupersoner är för litet för att slutsatser ska kunna dras utifrån det. Att inte fler 

har intervjuats hänger samman med uppsatsens omfattning. Brister finns vad gäller urvalet; tre 

män- en kvinna, tre med förankring i B- en i K, alla med anknytning till Stockholmsregionen, 

även om Törneke bor i Kalmar. Det hade kunnat tillföra annat med större spridning. Man hade 

kunnat välja fyra andra företrädare för KBT-fältet, men dessa valdes utifrån författarnas egen 
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kunskap om vilka företrädare som finns, vilka som är mest aktuella just nu samt utifrån vad 

som var praktiskt genomförbart. Pilotintervju övervägdes, men valdes sedan bort av tidsskäl. 

De ”glasögon” som använts har varit ett försök till betraktelseavstånd till KBT, till dess 

utveckling och hela det fält det består av idag. Det finns en inbyggd svårighet i att betrakta 

något, som man själv är den del av. Detta gäller både intervjupersonerna och författarna. Ett 

sätt att få distans var att beskriva utifrån en beteendeanalys, som definierar viktiga faktorer för 

hur beteenden (här yttringar inom KBT) vidmakthålls respektive undviks. Dock kvarstår 

problemet att det inte är möjligt att vara objektiv och inte heller att fullt ut att applicera 

beteendeanalysmodellen på detta sätt. 

När det gäller bakgrunden och den historiska beskrivningen av KBT:s 

utveckling, var det svårt att hitta beskrivningar mer utifrån K, vilket förstås påverkat bilden. 

KBT:s utveckling utifrån beskrivningen av de tre ”vågorna” utgår från beteendeterapin, vilket 

blev tydligt under arbetets gång. Alternativa beskrivningar av utvecklingen söktes, med annat 

fokus, t ex K. Författarna har själva har sökt material i artiklar och litteratur, samt ställt frågan 

till intervjupersonerna och företrädare för utbildningsinstitut m fl. Förutom Kåvers mer 

nyanserade beskrivning har ingen alternativ beskrivning av hela KBT-fältets utveckling gått 

att finna. Kritik av Hayes beskrivning samt beskrivningar av enskilda terapiformers 

utveckling, såsom schematerapi t ex, är lättare att finna.  

Lundman och Graneheim (2012) använder begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet istället för validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

neutralitet. De hävdar att dessa är mer användbara i en kvalitativ studie. Begreppen kommer 

också att användas här, även om inte heller dessa är fullt applicerbara på en studie av detta 

slag (vad gäller innehåll, form och format). Som tidigare beskrivits är det ett litet antal 

intervjuer och svårt att hävda någon generaliserad giltighet för resultatet utifrån detta. Urvalet 

av intervjupersoner skulle ju kunnat vara ett annat och resultatet skulle då kunnat se 

annorlunda ut.  Ett sätt att ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten är att presentera citat 

från intervjuerna och det har författarna valt att göra under alla områden. Giltigheten vad 

gäller resultatet av dessa intervjuer får således ses som större. Vad gäller tillförlitligheten är 

det av vikt att författarna noggrant verifierar de ställningstaganden som gjorts under hela 

forskningsprocessen, menar Lundman och Graneheim. Vad som talar för tillförlitlighet i 

innehållet är att båda författarna medverkat vid alla intervjuer och vid tveksamheter diskuterat 

olika tolkningsmöjligheter. För att motverka feltolkningar skickades först utskrifterna och 

sedan resultatet till intervjupersonerna för verifiering. Ställningstaganden under analysarbetet 

har beskrivits tydligt i metoddelen. Diskussionens spekulativa del kan däremot inte tillmätas 
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någon högre grad av tillförlitlighet. Angående överförbarhet hänvisar författarna till redan 

redovisade fakta om urval, deltagare, intervju, analys och omständigheterna runt studien. 

Således är det svårt att hävda någon högre grad av överförbarhet med tanke på de 

begränsningar som funnits. I en kvalitativ studie är forskarens delaktighet given genom att i 

samspelet i intervjun vara medskapare av texten. Författarna/intervjuarna förhöll sig i 

intervjuerna relativt passiva, d v s gav sig inte in i samtalet i så stor utsträckning. 

Intervjupersonerna fick berätta, men intervjuarna ställde minimalt med följdfrågor (Lundman 

& Graneheim, 2012). 

 

Slutsatser och förslag på framtida forskning 
Resultatet visade på betydelsen av K och B:s bidrag till KBT-fältet idag. När det gäller vad 

som är verksamt går utvecklingen från mer manualstyrd till mer principstyrd behandling och 

en tendens till mer fokus på relation än teknik framträdde. Resultatet visar också på det 

problematiska i att KBT idag är ett paraplybegrepp som kommit att rymma så mycket. Vikten 

av att” hålla fanan högt” (genom att värna forskning, kvalitet på utbildning o s v) framhålls, 

men den förenande tendensen problematiseras också i diskussionsdelen, då den i sig bidrar till 

ökad risk att terapiformerna urvattnas. Författarnas slutsats är att det finns två rimliga 

alternativ. Antingen den helgjutna EKBT à la Kåver eller en skilsmässa där varje terapiform 

får utvecklas väl förankrad i sin teori. 

En annan, och mycket viktig aspekt handlar om att vara en del av ett upplyft 

KBT-fält med allt vad det innebär. Att ta ett betraktelseavstånd till sig själv och sin samtid har 

bekräftats som betydelsefullt, trots att det är så svårt, trots det vanskliga i att hitta en position 

varifrån man kan betrakta och trots att det man uppfattar därmed kan upplevas som så flyktigt. 

När det gäller förslag på vidare forskning vill författarna betona vikten av att 

inte bara hålla fanan högt utan också lyfta blicken och värna perspektivtagande för att om 

möjligt minska risken för att hamna i nutidens blinda fläck och förr eller senare bli avslöjad. 

Nåja; att åtminstone vara medveten om och ödmjuk inför detta faktum kanske kan bidra till en 

ökad flexibilitet, som gynnar utvecklingen. Något man faktiskt vet, utifrån vad man lärt av 

historien, är att om 20 år kommer man att förkasta/ifrågasätta mycket av det man gör/håller 

för sant idag. Att således värna om att emellanåt skapa ett betraktelseavstånd och se 

funktionen av det som pågår, utövas, kämpas för o s v och då även inbegripet sig själv i sitt 

sammanhang, borde kunna skapa förutsättningar för ett ökat perspektivtagande som i sin tur 

ger en ökad flexibilitet i utvecklingen. 
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