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SVEN SJOQVIST dr psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk
psykologi. Han arbetar pA S:t Lukas mottagning i Lund och ar aktiv medlem
i RPC Sk6ne. Sven var med och organiserade Psykoterapins dag som holls
i Malmo 2OtI och samlade foretradare for olika inriktningar for ett givande
mote med allmiinheten.

ileir RPG Heu ffiylrodynamislrt
av Sven Sjoqvist
I retoriken under senare tid framstdller sig RPC ofta som en forening som varnar om en
"dynamisk och humanistisk psykoterapi". Men frSgan iir om den "dynamiska psykoterapin"

forindrat sig s6 mycket att den inte liingre dr s€r renodlat psykodynamisk som den var for
nAgra decennier sedan. Eller om det kanske ar fler foreningar 6n RPC som varnar om dessa
vdrden. Och om inte RPC kunde gA samman med dessa.
For att reda ut dessa frbgor nAgot skulle jag for en stund vilja 96 tillbaka till den tid de RPC
valde att avgransa sig fran andra psykoterapiformer, frdmst den d6tida beteendeterapin, for
att bli exklusivt psykodynamisk.
Jag stdller mig frigan om det kanske dr mojligt att 5te196

till RPC:s ursprungliga intentioner

om en forening for fler varianter av psykoterapi.
En samlingsplats ftir psykoterapi
Som Uila Grebo (2012\ beskriver var Riksforeningen PsykoterapiCentrums (RPC) ursprungliga

intentioner ett centrum for ditidens alla psykoterapiformer.

RPC biidades under en tid

di

psykoterapin var ett

relativt okdnt fenomen i samhdllet och inte alls
hade den sjdlvklara plats den har idag. Det var
drirfor viktigt att forsoka samla alla ditida foretrddare och intresseforeningar for psykoterapi och
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aktivt arbeta fcir att etablera psykoterapins plats i
samhillet. I den forsta styrelsen ingick darfor re_
presenranter for ditidens aktuella psykoterapiut_
bud.

I utkasten till de fcirsta stadgarna for RpC 1970
framhSller styrelsen fcireningens funktion av centrum for alla inriktningar:
Foreningens uppgift Ar aff arbeta
for att stodja psy_

koterapeutisk uerksamhet [och] uerka fi;r uiuid_
gande kontakter och okad information mellan
psykoterapeuter som tillhor olika
foreningar, in_
stitutioner och riktningar.

kontroll, och fick oratrvist spela rollen av synda_
bock i det sammanhanget. Ofwerstro m (1977a:3)
drog sig inte for att pipeka att beteendeterapeurer
inte fick kalla sig for psykoterapeuter och kallade
dem istziilet for "beteendemodifikatcirer,,:
Nrir beteendemodifikatorerna pdstdr att deras me_
toder skulle "oka sjiilukrinnedom och
f\rmdgan att
kommunicera med andra" ... sd ger a"t i pad
sma,k au bedriigeri som bdr foras upp i liusei och
auslojas. -.-- Det tir ofta grwmliga,
faitiga och ofta
st ar kt r e a ktio ndr a u iir d eringar s om b e ti en d r*o,
d i_
fi hat i)r erna h iir r e d ou i s ar.

I stadgarna fritn l97l betonas detta ytterligare:
Det bar borjat std alb mera klart att ingen metod
iir den "enda riktiga" - utan dtt de tuiiitom kom_
pletterar uarandra. Dijr en metod misslyckas kan
en annan ge goda resultat och uice uersa -_- Hittills
har.dock tankeutbytet mellan representanter
f6r de

olika sholorna och riktningarna uarit begrcinsat

och i mdnga fdll knappast fdrekommit. Oi debar_
ten inte har giillt grundinstiillningen utan
friimst
metodiska ctch semantiska suiirigheter bor ett sd_

dant utbyte au tankar och erfarenheter udrd du
stort urirde for alla parter. Att meduerka till detta

iir

en au foreningens uiktigaste uppgifter.

Beteendeterapin avskiljs
Tvi beteendeterapeutiska representanter

fanns tidigt med i RPC:s styrelse: Sten Ronnberg och
Lars-Goran Ost. Dessa kom dock ganska snarr atr
avskiljas frin RPC. Detta berodde pi flera fakto_
rer: Dels utsattes beteendeterapin for ett frontal_
angrepp frin i synnerhet en av RpC:s grundare,
redaktor Anders Ofwerstrom i ett flertal svenska

tidskrifter, dels refuserades beteendeterapeurernas
bidrag till antologin Modern suensk psykoterapi
som utgavs av RPC 197I och dessurom framkom
krav pi att alla psykoterapeuter skulle genomgi
psykodynamlsA egenterapi. Nigot som beteende_
terapeuterna av uppenbara skdl motsatte sig.

Refuserat bidrag frin beteendeterapin
Till den tidigare ndmnda antologin bestdlldes ett
bidrag frin beteendererapi, vilket refuserades. Ofwerstrdm (1,971b:4) redovisar skdlen till refuseringen i ett nummer av Psykolognytt:
Skrilen till refusering uar mycket starka. Arti_

keln innebdller rena sakfel, en fordldrad

och

skriimmande miinniskosyn, en rad triuiala
fi)renk_

lingar ocb karikatyrer au mrinskligt beteende,
relationer och orsakssammanhang. Slutligen get'tomsyrds den au en grwndideologi som cir helt
oforenlig med de ouriga i antologin ingdende
artiklarna.

Resultatet av bland annat Ofwerstroms kritik blev under alla om,
stiindigheter att beteendeterapi n
for all framtid kom att avskiljas
fr6n RPC och dermed tycks de
intentioner om en forening som
samlade alla inriktningar ha
overgetts.

Beteendeterapeutiska foreningen bildades Ar
1971 och RPC anklagade dem for att ha plagierat
RPC:s stadgar.

I argumentationen fr6n den har tiden kom beteendeterapin att sammanblandas med auktoritara
politiska ideologier, maktfortryck och

beteende_

Det ska i sammanhanget nzimnas att den kritik i
media som beteendeterapin blev utsatt for hade
foregitts av en vildsam debatt under det som kom
att kallas mentalhdlsokampanjen.
Jag ska inte for_

djupa mig

i

denna mer dn

att framhilla att
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Ofwerstrdm, som var aktiv kritiker av mentalhdlsokampanjen, redan 1969 hade skrivit ett flertal
kritiska inldgg mot ditidens psykiatri, ddr han utmilade i synnerhet psykiatrerna pi ett liknande
sdtt som det han senare kom att beskriva beteen-
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versa. Detta gor att psykoterapiformerna med
tiden blir allt mer lika varandra.

Element fr&n den ena psykoterapiformen tas upp av den andra
och vice versa. Detta gor att
psykoterapiformerna med tiden
blir allt mer lika varandra.

deterapeuterna p5:
Grlinserna mellan "sjukt" ctch "friskt" kommer att

uariera med Likarens eller psykiaterns egen subjektiua instcillning, hans moraluiirderingdr. Det ger
onekligen en skriimmande framtidsuision au ett
mediokratiskt maktsamhiille (Ofruerstrom,
1969:25 ).

Att burarna har bliuit rymligare och fotbo jorna

er-

sdtts med psykofarmaka eller elbehandling innebiir endast en uis humanisering. Det dr fortfarande

en primiirfrdgd att "diimpd ned" patienten, dtt
hdlla benne "lugn" - oausett om detta 96r henne
"
frisk" (Ofwerstrom, 197 0:28 5 ).

Resultatet av bland annar Ofwerstroms kritik blev
under alla omstendigheter att beteendeterapin for

Ny- och vidareutvecklingar av psykoterapiformer
har dock en rendens atr sorteras in under det gd1lande psykoterapiparadigmet. Derta innebir att
forendringar och vidareutvecklingar idag kommer
att sorteras in under KBT (dagens mainstreamterapi). Eller som LedleS Marx & Heimberg
(2005:13) urtrycker der:

all framtid kom att avskiljas frin RPC och ddr-

KBT brukar diirf\r idag betecknas som en form au
assimilatiu integratiu psykoterdpi. Med det menas att
olika metoder, ursprungligen deluis utuecklade inom
andra psykoterapewtiska traditioner, inforliuas i KBT
och anpassas till en KBT-teoretisk kontext.

med rycks de intentioner om en forening som samlade alla inriktningar ha overgetrs.

Samridsforum bildas
Behovet av en forening som samlade ail psykoterapi bestod dock, och tvA decennier senare bildades Samrddsforwm for psykoterapi. En instans
som foretrdder err flertal psykoterapiformer, ddr
sivdl kognitiv beteendeterapi som psykodynamisk

psykoterapi ingir. I och med Samrddsforums bildande stingdes ocks6 dorren till en Sterging till
RPC:s ursprungliga intention om att vara ert psykoterapicentrum for olika inriktningar.

I

och med att RPC avknoppade beteendeterapin
(och ddrmed KBT) kom RPC med sitt fokus pe psykodynamisk psykoterapi att hamna utanfor utvecklingen. Det som "blir kvar" inom RPC kommer att
bli en allt smalare gren av PDT - medan KBT rycker
it sig allt storre delar av psykoterapitrddet. KBT

kommer dven assimilera metoder som ursprungligen skapades inom en psykodynamisk kontext.

lntegration och assimilering

rdnsdragn i ngsproblem
mellan psykoterapiformerna

Psykoterapiformer urvecklas kontinuerligt och
sivdl ditidens varianter av psykodynamisk psy-

I det foljande ger jag nigra exempel som dels visar
pA KBT:s assimileringstendens och dels hur svirt

koterapi som beteendeterapi dr idag obsoleta. For

det kan vara att avgora till vilken tradition den
ena eller andra psykoterapiformen hor. Beskriv-

G

&

Bateman (2002) beskriver i boken
Integration in psychotberapy forandras psykoterapiomridet genom en korsbefruktning via integsom Holmes

ration och assimilation. Element frin den ena
psykoterapiformen ras upp av den andra och vice

ningarna dr av nodvdndighet summariska och gor
metoderna lingt ifrin rdrtvisa, men syftar till att

forhoppningsvis belysa en dei av grdnsdragningsproblematiken.
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a) ACT och Mindfulness. Redan under 1960-talet

fordes resonemang om kopplingen mellan psykodynamisk psykoterapi och zenbuddhistiskt tdn-

kande

i form av mindfulness

exempel

ir

Suzuki, Fromm

&

meditation. Tvi

De Martinos (1960)

bok Zenbwddhism och psykoanalys och Alan
\(ratts (1961) Psyhotherapy edst and west.l dessa
bocker framholls kopplingarna mellan zenbuddhism och psykodynamisk psykoterapi. Nigra ir-

tionden senare har dock KBT inforlivar
osterldndska metoder under beteckningen Dez
tredie udgens kognitiua beteendeterapi (det vill
sdga ACT och Mindfulness). Ddrmed kom ursprungliga zenbuddhistiska principer - som tidigare definierats som forenliga med psykodynamisk
psykoterapi - att uppslukas av KBT-omridet.

b) Schemafokuserad terapi. Jeffrey Young och
Janet Klosko (2010) har utvecklat en terapiform

inom KBT-paradigmet som fokuserar pi "livsscheman", det vill seiga en terapiform som bygger

pi

hanterandet av ett slags grundldggande monster som inforlivats under uppvdxten och sedan ak-

tiveras under livet. En

nira lisning av

denna

psykoterapiform piminner dock mer om psykodynamisk psykoterapi dn KBT. Aaron Beck beskriver tiil och med i forordet terapiformen som

niques, constructiuists emphasize the inherent ittdiuiduality eilcounter between this therapist working with this client at this moment of emergent
understanding of the problem before them (Nie-

meyer,2009:.\9).

d) Relationell psykoterapi. Alltsedan Stephen Mitchells bok Relational concepts in psychoanalysis
frin 1988, har psykodynamisk psykoterapi kontinuerligt transformerats i riktning mot en okad
betoning pi relationella aspekter, medvetande (i
kontrast till "det omedvetna"), oppen kommuni-

kation, delaktighet, sjilvavslojanden, bort frin
overforingstolkningar och mot social konstruktionism (Hoffman, 2002), tekniker som i mAnga
avseenden gor att psykodynamisk psykoterapi i re-

lationell tappning, ndrmat sig KBT:s betoning pi
medvetna aspekter.
e) Interpersonell psykoterapi (IPT) har rotter

frin

sival

psykodynamisk psykoterapi (via Harry Stack

Sullivans interpersonella teori frin 1940-talet)
som KBT (fokus pi hdr och nu) och systemteoretiska tekniker (relationer, omvdrld och sammanhang). IPT kan ddrmed s,igas vara en metod som
bide hor till PDT- och KBT-traditionen (Frank &

terapi" (Young &

Levenson, 2011). Lemma, Target & Fonagy
(2011) har dock komplicerat saken ytterligare
genom att forskjuta IPT mot PDT genom en psy-

Klosko, 2.010:14).

kodynamisk variant av IP! ndmligen Brief dynamic interpersonal therapy (DIT).

c) Konstruktivistisk psykoterapi. Aven denna variant av psykoterapi har pA grund av mainstreamparadigmets hegemoniserande effekter inforlivats

Grdnsdragningsproblematiken skulle kunna
exemplifieras ytterligare genom metoder som

en kombination av "kognitiv terapi, beteendete-

rapi och

psykodynamisk

inom KBT-omr6det, frAn att ursprungligen varir
knuten till den kognitiva psykoterapin, men innehillsmdssigt torde ha mer gemensamt med PDT.

Inom konstruktivistisk psykoterapi

betonas

exempelvis meningssammanhang, relationella innebordstolkningar och spriklig hermeneutik:

ln contrast to cognitiue-behauioral

tberapies ad-

uocating such manual guided approaches to the
practice with their penchant toward particular protocols, specific agendas, and approued list of tech-

Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT), Systemorienterad psykoterapi, Strategisk psykoterapi

och Losningsfokuserad psykoterapi (Lipchik,
2011).

Ackrediteringar fiir KBT / IPT
I och med overenskommelsen om rehabiliteringsgarantin, som trdffades mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting 2009,
oppnades mojligheterna for landstingen att teckna
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avtal med legitimerade psykoterapeuter for psy-

till

kologisk behandling, 6ven for "ieg psykoterapeut
med annan inriktning men som anvdnder KBTeller IPT-metoder" (Ackreditering, 2012).

var for handen kring 1970. Trots det forendrade

det ideologiska och politiska debattklimat som

klimatet tycks denna avgrdnsning besti

och

Psykoterapicentrum har sedan ldnge overgett sina

ursprungliga intentioner om ett centrum for psykoterapi, och istdllet blivit en intresseforening for

Fordndringar och vidareutveckl ingar

assimileras av det gdllande
psykoterapi paradigmet och kommer dermed alltmer marginalisera psykodynamisk psykoterapi
- samtidigt som en stor del av
RPC:s medlemmar redan idag
arbetar med KBT. Det 5r allts6
hog tid att diskutera hur man
ska komma tillrdtta med de problem som Psykoterapicentrum
st&r infor: Hur ska man tackla
ett stdndigt minskande medlemsunderlag och fortsatta vara
en kraftful I opinionsbildande
instans i samhdllet?
For Skines del har detta allts6 medfort att legitimerade psykoterapeuter kunnat ackreditera sig for
psykoterapeutisk behandling och fi ersdttning.
Avtalet har dock begrdnsat sig till anvdndande av
KBT- och IPT-metoder. Detta har i praktiken inneburit att en stor andel av RPC Skines mediemmar ackrediterat sig for KBT-/IPT-behandling.
Med andra ord arbetar a1ltsi mAnga psykodynamiska psykoterapeuter och medlemmar i RPC
redan med KBT och IPT.

Psykoterapicentrum i framtiden
Skdlen till Psykoterapicentrums avgrdnsning mot
beteendeterapin, och i sin forlengning den kognitiva beteendeterapin, dr historiska och kopplade

psykodynamisk psykoterapi. Utvecklingen av psykoterapiformerna har dock gjort det svirt att upp-

rdtthilla tydliga grdnser mellan inriktningarna.
Fordndringar och vidareutvecklingar assimileras av
det gdllande psykoterapiparadigmet och kommer
ddrmed alltmer marginalisera psykodynamisk psykoterapi - samtidigt som en stor del av RPC:s medlemmar redan idag arbetar med KBT. Det dr allts6
hog tid att diskutera hur man ska komma tillrdtta

med de problem som Psykoterapicentrum stir
infor: Hur ska man tackla ett stdndigt minskande
medlemsunderlag och fortsdtta vara en kraftfull
opinionsbildande instans i samhdllet?

Slutligen skisserar jag tvA mojliga tdnkta utvecklingsvdgar for RPC. Det finns naturligtvis ett
odndligt antal tdnkbara utvecklingsiinjer, men jag
nojer mig med dessa for att forhoppningsvis fortydliga min podng:

1)Ett arbete inleds for att andra stadgarna si att
beteckningen "psykodynamisk psykoterapi" ersdtts av "psykoterapi". Ett annat spAr dr att gA
ur samarbetet med Samrddsforum fdr psykote-

rapi i avstkt att Psykoterapicentrum sjdlv Stertar rollen som ett centrum for psykoterapi.
Denna fcirandring medfor sannolikt att en del
medlemmar forsvinner, men att l6ngt fler kommer att ansluta sig eftersom RPC da kan vara
en paraplyorganisation for alla psykoterapiforeningar. RPC kan ddrmed iter fi en kraftfull
opinionsbildade funktion i samhdllet.

2)Psykoterapicentrum (RPC) bvter namn till
exempelvis Psykodynamiska foreningen och
fortsdtter att avgrensat fokusera pi psykodynamisk psykoterapi. Detta kommer att gora RPC

till en mindre, men mer fokuserad forening som
kan vara ett sprikror for den renodlade psyko-
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dynamiska psykoterapin och dirmed

bli

en

vdrdefull samlingsplats for psykoanalytiskt ori-

enterade psykoterapeuter. Detta namnbyte
kommer dessutom att medfora att f6rvirringen
kring namnet P sykoterapiCentrum upphor.
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