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Den sammanlagda forskningen visar att det är mellan 40-60 % eller fler av de klienter 
som söker sig till terapi, som inte förbättras {1}. Jag själv är inget undantag från den 
statistiken, utan har haft ungefär 50 % som inte blivit nämnvärt bättre av en behandling 
varav några procent även försämrats. Det kan vara en ganska smärtsam och nedslående 
siffra. I en studie med 129 yrkesutövare inom vården för psykisk ohälsa uppskattade den 
genomsnittliga terapeuten att den egna arbetsprestationen låg bland de bästa 20 %. 
Ingen uppskattade sig vara under genomsnittet, och 25 % av deltagarna trodde sig vara 
bland de bästa 10 % {2}. Man kan alltså välja att hantera sanningen på olika sätt, där ett 
vanligt sätt som fungerar rätt bra är förnekande. Till exempel kan man undvika att 
systematiskt utvärdera sina behandlingar. I brist på den kunskapen kan man istället intala 
sig att man har rätt bra resultat, för att upprätthålla något sorts hopp och mening i ens 
yrkesroll. Ett annat mer tröstande sätt är att acceptera statistiken med förhållningssättet; 
”Det är så här det är. Jag accepterar mina begränsningar att påverka 
behandlingsresultat”. Det kan vara en rättså skön inställning ett tag, men jag föreställer 
mig att det påverkar motivationen i yrket negativt efter ett tag. 

	 Det är en mänsklig reaktion att inte ta till sig en sanning som är smärtsam, 
eftersom det skulle kräva tufft arbete och någon typ av läskig förändring. Istället kan vi 
lägga tusentals timmar och pengar  på aktiviteter som vi tror hjälper, men som egentligen 
kanske inte förändrar så mycket. Om jag är mer specifik är det än idag inte tydligt att 
exempelvis psykoterapihandledning faktiskt har effekt på behandlingsutfallen. 
Handledningsforskaren Ed Watkins sammanfattar forskningsläget som: ”Det verkar inte 
som om vi i dagsläget har ett bättre stöd för påståendet att handledning leder till bättre 
resultat för klienterna, än vad vi hade för 30 år sedan” {3}. De flesta kan nog uppleva stöd 
av handledning för egen del, men stöd och uppmuntran i sig leder sällan till ökad 
effektivitet och bättre resultat för klienten.


Så, vart vill jag komma med de här något dystra siffrorna? Det är trots allt omkring 80 % 
av klienter som gått i psykoterapi som mår bättre än de som inte gått i psykoterapi {4}. 
Men den siffran säger inget om enskilda terapeuters egna behandlingsresultat, eller att 
olika terapeuters effektivitet kan ha stora variationer {5}. Denna fråga har bland Tony 
Rousmaniere, doktor i psykologi, utforskat under hans år som kliniskt aktiv. Efter att gått 
diverse utbildningar, fått timtals med handledning och fördjupat sig i flera olika 
psykoterapimetoder konstaterade han att han ändå inte blivit en mer effektiv kliniker. Han 
skriver i sin senaste bok: ”Min psykoterapeutiska verktygslåda växte sig allt större, men 
jag blev inte ett dugg bättre på att använda verktygen” {6}. Efter år av förnekanden av 
denna tråkiga insikt bestämde han sig för att lära sig av tre stycken kliniker, som utifrån 
deras behandlingsresultat verkade tillhöra den klick som får bättre resultat än 
genomsnittet. Han fann gemensamma nämnare dem emellan som kunde vara en 
förklaring till deras framgång: ”De tittade på videoinspelningar av sina egna arbeten”  och 
”De fick ständigt återkoppling från experter” {7}. De nöjde sig således inte med att gå på 
workshops och prata med en handledare kontinuerligt, utan utvärderade ständigt sitt 
arbete utifrån film, och fick feedback på det. Det verkade öva ofta och målmedvetet för 
att förbättra sina resultat, vilket det faktiskt finns en term för: målmedveten träning 
(deliberate practice). Det är en typ av systematisk, målmedveten träning enligt ett visst 
upplägg som vanligen innefattar specifik färdighetsträning kombinerad med regelbunden 
feedback från en handledare. Metoden utvecklades av psykologen och professorn K. 
Anders Ericsson med kollegor i samband med forskning på expertis, och används t.ex. 
inom idrott, musik och medicin för att förbättra prestationer {8}. Sammanfattningsvis 
handlar målmedveten träning om att




1. Observera det egna arbetet 

2. Få återkoppling från en expert

3. Sätt upp stegvisa inlärningsmål en aning över din förmåga

4. Öva praktiskt specifika färdigheter, gång på gång

5. Utvärdera prestationerna kontinuerligt {9}


Basketspelaren Michel Jordan ska ha tränat flera timmar varje dag men lägger till “You 
can practice shooting eight hours a day, but if your technique is wrong, then all you 
become is very good at shooting the wrong way. Get the fundamentals down and the 
level of everything you do will rise” {10}. Målmedveten träning handlar om precis detta; 
inte bara att du tränar utan hur du tränar.


Tony Rousmaniere ger ett tankeväckande exempel där du föreställer dig en musiker som 
närvarar på musiklektioner och föreläsningar, antecknar det som läraren säger och läser 
teori {11}. Sedan dyker hen upp på en konsert för att uppträda. Det är ingen vild gissning 
att det skulle bli platt fall och gå ganska dåligt för den här musikern, om hen inte övat en 
enda skala en endaste timme före konserten. Samtidigt är det precis detta som är 
verklighet för terapeuter. Vi är skickliga på att läsa teorier och diskutera metodik, men har 
inte verktygen för att öva inför en terapisession, utan förväntas i princip improvisera när 
det är skarpt läge. I mina ögon bäddar detta för, utöver sämre behandlingsresultat, 
självkritik, prestationsångest och/eller uppgivenhet.

	 Varför har vi inte denna möjlighet, redan tidigt i psykologutbildningen, att öva för att 
få bättre resultat så att vi kan behålla motivationen och drivkraften i yrket? Denna fråga 
har plockats upp av psykologen Scott D. Miller som undersökt om målmedveten träning 
kan förbättra effektiviteten i psykoterapeutisk handledning och utbildning och därmed 
behandlingsresultat {12}. Senare har fler forskare intresserat sig för frågan, däribland 
Daryl Chow m.fl., som fann att det hade betydelse för klienters behandlingsresultat hur 
mycket tid som terapeuten ägnat åt aktivt förbättra terapeutiska färdigheter {13}. Det som 
inte predicerade behandlingsresultatet var mängden år av erfarenhet och 
psykoterapeutisk modell. 


Frågan är då hur vi kan översätta målmedveten träning till vår profession för att veta hur vi 
konkret kan förbättra våra terapeutiska färdigheter. Tony Rousmaniere ger förslag på 
upplägg till målmedveten träning för psykoterapeuter, men då det är såpass nytt finns det 
ännu inte tillräckligt med forskning för att konstatera effekten på behandlingarna av detta 
träningsupplägg {14}. Tony föreslår fem principer som träningen baseras på: 

1. Observera det egna arbetet via videoinspelningar

2. Få expertåterkoppling från en mentor eller en konsult.

3. Sätt upp små inlärningsmål med gradvis ökande svårighetsgrad, strax bortom gränsen 

för din förmåga.

4. Öva praktiskt på specifika färdigheter, gång på gång.

5. Utvärdera kontinuerligt dina prestationer genom klientrapporterade utfallsdata.


En stor del av träningen sker enskilt, mellan gångerna man träffar sin mentor/handledare, 
och är den svåraste träningen att få till. För att komma igång rekommenderar Tony att 
man schemalägger dagar och klockslag då man ska bedriva träningen, vid tidpunkter då 
man är som piggast i huvudet. En bra början är att avsätta en timmes målmedveten 
träning i veckan, uppdelad på tre tjugominutersblock. Därefter kan man trappa upp till 
längre tid och anpassa sina rutiner utifrån träningsmål och schema. Tony föreslår också 
att man för loggbok för träningen. Handledarens roll blir att tillsammans med dig 
identifiera utvecklingsområden i ditt arbete utifrån analys av dina inspelade 
terapisessioner. Hen kan sedan ta fram övningar som berör vad du kan utvecklas inom, 



eller så kan du själv välja ut övningar utifrån vad du vet om dina svaga sidor. Exempel på 
hur du kan utvärdera effekten av din övning är bl.a. via klientens muntliga rapport av ert 
arbete, handledarens och terapeutens utvärdering samt kvalitativa data från klienten. 

	 I Tonys böcker, och framförallt hans senaste, hittas flertalet exempel på övningar 
{15}. Men låt oss redan nu gå igenom ett exempel på hur målmedveten träning för 
psykoterapeuter kan gå till: En utmaning som många KBT-terapeuter möter är hur de ska 
få klienter att göra sina hemuppgifter, särskilt de svårare 50 %. Skulle man kunna 
använda målmedveten träning för att komma åt beteende som ineffektivt bemöter detta 
problem, och samtidigt öva på ett mer effektivt bemötande? Det är för många en 
utmaning att förmedla hur både klient och terapeut behöver anstränga sig lika mycket för 
att behandlingsresultat ska uppnås. Ett överskott av validerande och snällt beteende kan 
man tänka sig förstärker det dysfunktionella beteendet av att undvika sitt ansvar att göra 
hemuppgiften: ”Jag förstår att du inte har gjort hemuppgiften. Det är lugnt för denna 
gången, jag kan kanske ge dig en annan typ av hemuppgift som kanske passar dig 
bättre.” Ett överskott av aversiva, kontrollerande eller bestraffande beteenden skulle 
istället kunna släcka ut klientens motivation och förstärka ett undvikande av ansvar eller 
eventuellt att patient börjar ”lyda” för att göra terapeuten nöjd: ”Du vet att du måste göra 
hemuppgiften för att du ska kunna bli bättre. Vad ska du göra åt det? Till nästa gång vill 
jag att du försöker göra uppgiften.” Ett annat vanligt scenario kan vara att terapeuten ger 
upp på klienten så fort den inte visar engagemang i behandlingen och kanske avslutar 
behandlingen. Låt oss ta exemplet med den ”för snälla” terapeuten för att utforma 
övningar enligt målmedveten träning: På en videoinspelning skulle en handledare 
uppmärksamma terapeuten hur klienten inte aktiveras och motiveras av terapeutens 
”snälla” beteende. Man skulle lägga märke till hur terapeuten är aktiv och peppande, 
medan klienten kvarstår som passiv och omotiverad. Terapeuten skulle därefter få öva på 
ett mer passivt förhållningssätt till patienten, exempelvis genom att titta på filmen med 
patienten som stimuli och endast säga ”ok” inför att patienten inte gjort hemuppgiften. 
Detta skulle kunna ge en känslomässig upplevelse hos terapeuten av hur det är att 
acceptera patientens passivitet, och undvika att bli för aktiv åt patienten. Därefter skulle 
terapeuten kunna öva på interventioner som kan uppmuntra till aktivitet och samarbete 
hos patienten, t.ex: ”Ok, du har inte gjort hemuppgiften? Då blir det svårare för dig att 
förbättras i dina problem, har du lagt märke till det? En hemuppgift kan vara jobbig att 
göra, men den skulle hjälpa dig att överkomma dina problem. Vill du diskutera vad som 
blir problemet med hemuppgiften och tillsammans hitta en lösning på hur den kan bli 
gjord?”. Terapeuten skulle sedan öva i minst fem minuter på att formulera interventionen 
ovan med patientens videofilm som stimuli, som rullar utan ljud. Därefter skulle ni titta på 
videoinspelningen av nästa terapisession och utvärdera vilken effekt det nya beteendet 
hade på patienten.

 	 Övningarna skulle ge terapeuten möjlighet att 1. Öka terapeutens egen ångest- 
och affekttolerans inför en ångestväckande uppgift, så att hen får möjlighet att känna 
igenom de känslorna och habituera inför uppgiften. Hen skulle även kunna få mer 
information om sig själv och sitt undvikande som kan ge terapeuten ett större lugn inför 
att utföra interventioner och förstärka alliansen med klienten, 2. Öva flera gånger på att 
utföra en specifik intervention på lagom svårighetsgrad för att den ska kunna 
automatiseras. I en studie på 32 unga kliniker med i genomsnitt 1,5 års erfarenhet av KBT, 
fann man att deras nivå av ångest (mätt utifrån kognitiva, beteendemässiga respektive 
fysiologiska egenskaper) påverkade hur de utförda KBT-interventioner på deras klienter 
{16}. Sammanfattningsvis fann man att högre ångest var associerat med sämre 
användning av exponeringsmetoder eller med en ökad användning av beteendemässiga 
eller kognitiva metoder. Studien bygger vidare på tidigare forskning som också visar hur 
klinikers ångest försämrar deras förmåga att utföra evidensbaserade KBT-interventioner 
under en specifik behandling {17}. Det verkar som att den ångestfyllde klinikern ersätter 



mer utmanande exponeringsbaserade interventioner med mindre ångestväckande och 
potentiellt ineffektiva interventioner. Ångestreglering är hjälpsamt om en exponering är för 
svår för klienten, men om vi ångestreglerar klienten för att vi själva inte kan hantera 
ångesthöjningen riskerar vi att påverka behandlingsutfallet negativt. I en annan studie 
mättes hur 172 klinikers upplevelsebaserade undvikande (= försök att minska besvärande 
tankar, känslor, eller andra negativa subjektiva upplevelser även fast försöken är 
ineffektiva och orsakar problem) var associerat med andelen tid de hypotetiskt planerade 
lägga på exponering i en fiktiv OCD-behandling, där exponering är den rekommenderade 
interventionen {18}. Man fann att deltagare med högra grad av upplevelsebaserat 
undvikande planerade lägre andel tid till exponering, vilket i sin tur skulle ge en mindre 
effektiv och evidensnära behandling för OCD-klienten.


Slutsatser


Målmedveten träning kan alltså hjälpa terapeuter att utföra de interventioner som i 
forskning har effekt, och samtidigt bli mer uppmärksam på vad varje klient behöver så att 
den mest effektiva interventionen kan användas. En bonuseffekt kan vara att måendet 
hos terapeuten potentiellt förbättras av att få fler lyckade terapier. Det brukar ju också 
kännas rätt gott när man möter sina rädslor och lär sig något nytt.

	 Allt detta låter ju jättefiffigt, eller hur, men hur sjutton får man tid över till allt detta? 
Det är en bra fråga, som även jag ställt mig. Som allt annat i livet, finns det inga genvägar 
om man vill få bra resultat. För egen del har jag lagt oerhört mycket tid och pengar på 
olika utbildningar, kurser och handledningar. Allt det har gett mig en nödvändig grund, 
men det som hjälper mig att hjälpa fler än 50 % är målmedveten träning. Träning brukar 
ofta ta emot att komma igång med, och kräva en del uppoffringar. Men är vi villiga att 
göra det, för vår egen och våra klienters skull? Tänk om vi skulle börja med målmedveten 
träning redan första året på psykologprogrammet, och fortsätta fram tills pensionen. 
Skulle de kunna genomsnittligt förbättra resultaten i psykoterapeutiska behandlingar? Om 
vi skulle följa forskningen får de behandlare som lagt mer tid på att utvärdera sitt arbete 
bättre resultat, vilket borde vara i arbetsgivares intresse. Gör din arbetsgivare 
uppmärksam på denna forskning, hitta en bra handledare och stå på dig i att få öva. Det 
kan vara segt och kännas svårt, men också något som på sikt kan ge god effekt för såväl 
dig som för dina klienter. Precis som vid en effektiv exponering. 
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