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VARFÖR ACT? - TRETTON TERAPEUTERS TANKAR OM VARFÖR DE VALT 
ATT ARBETA MED ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY∗ 

 
Lars Ott och Fredrik Rickardson 

 
 

På senare tid har nya terapiformer med inslag av österländsk filosofi, 
dialektik och lingvistik trätt fram inom KBT-familjen. En av dessa 
terapier är Acceptance and Commitment Therapy, ACT som grundar 
sig på en behavioristisk teori om språk och kognitioner, Relational 
Frame Theory, RFT. ACT innefattar en filosofisk grund där man ser 
lidande som en ofrånkomlig del av livet och förespråkar att människan 
ändå kan handla i riktning mot sina värden bland annat genom att odla 
acceptans och medveten närvaro. ACT har dock ännu inte nått det stöd 
i forskning som krävs för att en terapi ska kallas evidensbaserad. 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka varför terapeuter 
ändå valt att arbeta med denna terapiform. Tretton verksamma 
terapeuter intervjuades och efter en tematisk analys framträdde 
resultatet att den bakomliggande filosofin, inriktningen på värderat liv 
framför symptomreduktion, den erfarenhetsbaserade 
behandlingsmodellen, betoningen på klient-terapeutrelationen och 
uppfattningen om RFT som en logisk och hållbar grund, var 
terapeuternas främsta motiv för sitt val. Begreppen evidens och 
diagnostik diskuteras i förhållande till tillämpad beteendeanalys. 

 
 
Föreliggande studie beskriver hur terapeuter, som använder Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) i sin kliniska verksamhet, ser på det egna arbetet med 
ACT, de teoretiska och filosofiska antagandena som ligger bakom, och varför de anser 
att denna behandlingsmetod är motiverad. Eftersom ACT beskrivs som en 
beteendeterapi (till exempel i Strosahl, Hayes, Wilson & Gifford, 2004) av grundarna, 
bör man förvänta sig empiriskt belagda behandlingsinterventioner, då beteendeterapi 
(och kognitiv beteendeterapi) i regel definieras som evidensbaserad (Öst, 2005). 
Evidensbaserad är en term som används flitigt och emellanåt något slarvigt av allehanda 
medier, professionella behandlare såväl som lekmän och därmed har betydelsen 
måhända gått något förlorad. Här avses emellertid att terapier är evidensbaserade i den 
meningen att  “they have been defined in manuals and found efficacious in at least 2 
controlled clinical trials with random assignment that include a control condition of 
psychotherapy, placebo, pill, or other treatment and samples of sufficient power with 
well-characterized patients” (Weissman et al. 2006, s. 1). När det gäller ACT är för få 
studier publicerade, alternativt är vissa av dem som finns av undermålig kvalitet med 
avseende på till exempel design, för att behandlingen ska kallas evidensbaserad (Öst 
2006a). Sålunda vill vi undersöka varför man som kognitiv beteendeterapeut ändå väljer 
att arbeta utifrån dessa principer och metoder. Resultatet av de intervjuer som 
genomförts diskuteras i enlighet med uppsatsens syfte: att förstå varför man har valt att 
jobba inom en sfär som anammat idén om nödvändigheten av evidens, men ändå inte 

                                                
∗ Vi vill tacka våra handledare och dem som generöst medverkat genom att låta sig intervjuas i denna 
studie. Ett särskilt tack vill vi rikta till Pia Langemar för tid och kloka råd i ett kritiskt skede av 
skrivandet.  
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följer denna idé i sin terapeutiska verksamhet. Vi har inte hittat någon tidigare forskning 
på området. 
 
Kognitiv Beteendeterapi, KBT, figurerar flitigt i press, debatt1 och fackpress som 
rekommenderad behandlingsmetod med gott empiriskt stöd för en rad olika diagnoser 
och andra tillstånd som psykiatriska vården har att hantera (Emmelkamp, 2004, Hollon 
& Beck, 2004; SBU, 2005; Öst, 2005;Öst, 2006b). Detta kan förmodligen härledas till 
att man bland KBT-utövare vinnlagt sig om att utveckla metoder som stödjer sig på 
empirisk forskning (Öst 2006b), vilket också framhålls på beteendeterapeutiska 
föreningens hemsida där man under rubriken ”Allmänt om kognitiv beteendeterapi” 
skriver ”Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning 
och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi”. 
(BTF, 2007). Bland KBT-terapeuter har på senare tid riktats ett allt större intresse för 
det man allmänt benämner som ”den tredje vågens terapier”, där våg kan definieras som 
en uppsättning av dominerande antaganden, metoder och mål som styr hur man 
organiserar forskning, teori och praktik (Hayes, 2004). även om uttrycket våg genom 
sina associationer till något obevekligt, kraftfullt och i någon mån naturligt, kanske 
föredras främst av dem som förknippas med den senaste av dessa vågor. Andra möjliga 
uttryck kunde varit faser (Kåver, 2006) eller stadier (Rachman, 1997). I samband med 
benämningen ”den tredje vågen” nämns en rad olika terapiformer som t.ex. Acceptance 
and Commitment Therapy, ACT, (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), Dialectical 
Behavior Therapy, DBT, (Linehan, 1993), Functional Analytic Psychotherapy, FAP, 
(Kohlenberg & Tsai, 1991), Integrative Behavioral Couples Therapy, IBCT, (Jacobsen 
& Christensen, 1996) och Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT, (Segal, 
Williams & Teasdale, 2002).  
 
De tre vågor som utgjort KBTs utformning till dagens format, består av beteendeterapin 
(BT) under 50- och 60-talen; den kognitiva terapins (KT) genomslag under slutet av  
60-talet och 70-talet vilket ledde till sammansmältningen av de båda till KBT från 80-
talet till idag; samt den tredje vågen som påbörjades under 90-talet och i olika 
skepnader för närvarande utvecklas under KBT-paraplyet.  
 
  
De tre vågorna inom KBT 
För att kunna förhålla sig till terapeuternas utsagor kring ACT och jämförelser med 
andra terapiformer under intervjuerna krävs en överblick över KBT:s utveckling det 
senaste seklet. Under inledningen av 1900-talet började den moderna psykoterapin ta 
form i och med att Sigmund Freuds psykoanalytiska teori formuleras och får en snabb 
spridning i Europa och i USA. Denna spridning sker främst utanför universiteten och de 
vetenskapliga sammanhangen. Förutom genom psykoanalysen som sådan får teorierna 
ett enormt genomslag i den västerländska kulturen och sätter spår i en rad konstnärliga 
uttryck som musik, teater och litteratur. En anpassad form av psykoanalysen, den 
psykodynamiska arbetsmodellen har därefter länge haft en dominerande ställning inom 
psykoterapeutisk behandling på dessa båda kontinenter. Denna terapiform syftar till att 
”klarlägga det omedvetna kraftspel i patientens inre liv som skapar och bidrar till hans 
och hennes besvär” (Sandell, 2005, sid. 333). Utgångspunkterna för denna riktning 
ligger utanför ämnet i föreliggande uppsats förutom konstaterandet att den 
psykoanalytiska teorin, som i grunden bygger på Freuds egna kliniska iakttagelser, 

                                                
1 KBT ger 1 690 000 träffar på en Googlesökning 2007-02-07 jämfört med t.ex. 67 200 träffar för 
psykodymamisk terapi och 144 000 för psykoanalys. 
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ganska snart kom att ifrågasättas alltmer (Kåver, 2006). Bland kritikerna fanns bland 
annat behavioristerna som föreslog att psykologin istället för att fokusera på studier av 
mentala processer och intrapsykiska konflikter som orsak till mänskligt beteende skulle 
lägga större vikt vid miljöns betydelse och hur man genom påverkan av denna kunde 
förutsäga och påverka människors beteende. Den förste som explicit kallade sig för 
behaviorist var John B. Watson som 1913 publicerade den manifestliknande skriften 
”Psychology as the Behaviorist Views It”. Denna skrift drog dessvärre med sig en rad 
efterhängsna problem eftersom Watsons avsikt att flytta fokus från mentala processer 
till beteende kom att tolkas som att människans inre liv inte var av intresse för 
behavioristerna överhuvudtaget (Skinner, 1976). Under 1920-talet började man på 
universiteten genom systematiska studier och kontrollerade experiment att utveckla 
modeller med större akademisk och vetenskaplig tyngd än vad enbart kliniska 
iakttagelser och filosofiska teorier kunnat ge. Denna forskning baserade sig främst på 
inlärningspsykologi och här återfinns bl.a. Ivan Petrovitj Pavlov och hans experiment 
som syftade till att studera hur hundar lär in vissa beteenden vid givna signaler och 
signalkombinationer. Ur forskningen växte teorin om klassisk betingning fram, en teori 
som upptäcktes gälla även för människan och som kunde användas att förstå och 
utforma behandlingsmetoder mot olika former av rädslor och fobier (Kåver, 2006). Det 
genomfördes till en början mycket lite forskning på människor även om Watson och 
Rayners ökända försök med lille Albert, 11 mån, redan 1920 i viss mån kunde bekräfta 
att principen för hur den betingade rädslan uppstår var giltig även för människosläktet.  
 

Tidigare hade inte Albert visat rädsla för de vita mössen. Men så framkallade 
Watson ett starkt, häftigt, oväntat ljud bakom ryggen på Albert. Nu visade han en 
naturlig reflexmässig rädsla och kröp gråtande undan.  
Sedan visades en vit mus för Albert samtidigt som det häftiga ljudet kom. Efter ett 
antal av sådana hopkopplingar av ljud och mus visade det sig att Albert blev rädd 
bara han såg musen utan att ljudet framkallades. Denna inlärda rädsla 
generaliserades sedan till vita kaniner, tomteskägg och annat vitulligt.  (Watson 
1920 refererad i Lundberg, 2005, s. 32) 

 
Mary Cover Jones forskade, inspirerad av detta och andra exempel, framgångsrikt kring 
avlärning av barns rädslor i början av 20-talet (Rachman, 1997). I dessa arbeten 
återfinns grunden till det som kom att bli våra dagars KBT.  
 

Den första vågen 
Utvecklingen av beteendeterapin, BT, tar fart på allvar under 1950- och 60-talen. Detta 
utgör ”den första vågens” KBT som tar form på bägge sidor av Atlanten, relativt 
oberoende av varandra (Kåver, 2006; Rachman, 1997). Även om det inte finns något 
nödvändigt eller tillräckligt kriterium för att definiera beteendeterapi så kan det sägas 
vara några saker som förenar de olika teorierna under denna beteckning. Det 
gemensamma för forskarna bakom denna tradition är att de vägleds av antaganden 
härledda ur den logiska positivismen som bland annat stipulerar att teoriers två 
huvudsakliga uppgifter är förklaring och förutsägelse. I denna tradition anses det också 
avgörande att teorier utvärderas i enlighet med deras relation till empiriska iakttagelser 
och att ingen aspekt av teorin förblir otestad. I enlighet med Hume anser man att 
orsakssamband inte kan observeras direkt men teoretiska anspråk på att peka ut orsaker 
legitimeras av att man kan observera konstant förutsägbara observationer eller 
funktionella samband. Teoretiska konstruktioner som inte kan observeras anses 
metafysiska och meningslösa. Teoriers värde avgörs av om de kan verifieras och 
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därigenom visas vara sanna eller falska. I enlighet med Popper anser man också att 
teorier föregår vetenskapliga observationer och pekar på vad forskaren ska observera 
och söka efter. Den goda forskaren ska sträva efter att ständigt förbättra teorin efter 
kritisk granskning och i enlighet med empiriska data. I traditionen ligger även att man 
enligt Poppers falsifikationskriterium konstruerar försök som man försöker att falsifiera 
och korrigerar teorin då anomalier visar sig (O’Donohue & Krasner, 1995). 
 
I Storbritannien dominerar den respondenta förklaringsmodellen som bygger på den 
klassiska betingning som Pavlov visat på (Kåver, 2006). Här inriktar man sig främst på 
neurotiska störningar hos vuxna, det vill säga mestadels öppenvårdspatienter med 
ångeststörningar som till exempel agorafobi. Joseph Wolpe lanserar 1958 boken 
”Psychotherapy by reciprocal inhibition” där han presenterar metoden systematisk 
desensibilisering som bygger på en stegvis avbetingning, en metod som utvecklats ur 
experiment med neurotiskt beteende hos djur (Rachman, 1997). Eftersom man ser 
beteende som inlärt utgår man från den logiska slutsatsen att patologiskt beteende ska 
läras av. Hans Eysenck använder termen beteendeterapi för att beskriva användningen 
av modern inlärningsteori som psykoterapi (Melin, 2006) och  redogör 1960 för en fast 
teoretisk struktur och ger rational för den nya terapiformen i ”Behavior therapy and the 
neuroses” där han även, bland annat i polemik mot den psykodynamiska teorin, hävdar 
att stört beteende inte är symptom på någonting utan att beteendet själv är det som utgör 
störningen (Rachman, 1997). Mowrer utvecklar 1960 i ”Learning theory and behavior” 
hur ångest och dysfunktionellt beteende vidmakthålls genom att det undvikande 
beteendet reducerar ångesten och därigenom förstärks medan förhållandet till det 
diskriminativa stimulit2 förblir oförändrat eller förstärkt (Rachman, 1997). Han 
presenterar då den tvåfaktorteori som förklarar varför den inlärda associationen mellan 
det betingade stimulit och den betingade responsen inte släcks ut då individen 
konfronteras med det obehagliga stimulit och förenar därmed klassisk och operant 
betingning. Ungefär samtidigt skriver Arnold Lazarus, 1958, i Sydafrika en artikel där 
termen beteendeterapi används för att beskriva laboratoriebaserade metoders 
användning inom psykoterapin (Melin, 2006).  
 
I USA arbetar man under samma period utifrån en delvis annan inlärningsteori, den 
operanta, som bygger på att en stor del av människans handlande styrs av dess 
konsekvenser (alltså inte enbart ett sammankopplande av händelser som sker i 
anslutning till varandra). Denna forskning växer fram ur försöken att förbättra beteendet 
hos människor i slutenvård med svåra psykiatriska problem som schizofreni, mano-
depressivitet, autism och självskadebeteenden (Rachman, 1997). Här visar Skinner 
genom otaliga experiment att vi fortsätter att göra sådant som leder till att vi blir 
belönade med det vi vill ha (förstärkning) och att vi upphör med de beteenden som leder 
till obehag (bestraffning) eller där belöningarna uteblir (utsläckning). Dessa principer 
tillämpades i det amerikanska skolväsendet för att skapa en god inlärningsmiljö och för 
att hjälpa elever med inlärningssvårigheter men kom också att utgöra grunden för en rad 
metoder att hjälpa människor vid en mängd olika psykologiska och psykiatriska 
problem (Kåver, 2006). Här dyker termen beteendeterapi för första gången upp i en 
artikel från 1953 av Lindsley, Skinner och Solomon där man redogör för försöken att 
applicera operant betingning i behandlingen av psykotiska patienter (O’Donohue & 
Krasner, 1995). I denna tidiga form av beteendeterapi var man dock tämligen 
ointresserad av patienternas tankar och emotionella upplevelser. Eftersom dessa inte 

                                                
2 Ett stimulus i närvaro av vilket ett givet beteende sannolikt kommer att följas av en förstärkare 
(Ramnerö & Törneke, 2006) 
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ansågs möjliga att studera eller forska kring, gavs de heller inte något större 
förklaringsvärde utan hänvisades till ”the black box” utan användning i det kliniska 
arbetet (Kåver, 2006). Beteendeterapeuter bidrog under årtiondena efter 1950-talet 
gemensamt till att etablera en standard av alltmer förfinade, stringenta kriterier för att 
utvärdera terapeutiska effekter och en lång rad utfallsstudier utfördes. Skinner kom även 
att spela en betydande roll genom sina vetenskapsfilosofiska bidrag. ”Behaviorism is 
not the science of human behavior; it is the filosofy of that science.” (Skinner, 1976, sid. 
3).  
 
Entusiasmen och det intensiva arbetet med att förfina inlärningsteorin avtog emellertid 
till förmån för att hitta bättre praktiska metoder för att uppnå resultat i terapin och 
energin övergick till utvecklingen av beteendeterapin som praktik. Det finns de som 
hävdar att detta innebar ett skifte från vetenskap till teknologi. Ett frustrerande faktum 
var dock att man trots metodutvecklingen och de stora framgångarna med 
ångestsyndrom, inte nådde jämförbara resultat med depression (Rachman, 1997). 
Tidigare hade man inte lagt ner så mycket arbete på att förklara språk och kognition 
men eftersom detta var starkt framträdande drag i det mänskliga beteendet gjorde 
Skinner ett försök att förklara utvecklingen av språket som ett verbalt beteende styrt av 
förstärkningar från omgivningen. Denna språkteori visade sig dock vara den svagaste 
delen av Skinners teoribygge och mötte en massiv och övertygande kritik från bland 
annat lingvisten Noam Chomsky vilket bidrar till att lägga grunden för den andra vågen 
av KBT (Lundberg, 2005). 
 

Den andra vågen 
På 1960–talet börjar sociala inlärningsteoretiker som Bandura hävda att individens 
föreställningar om sig själv och världen påverkar hennes motivation, känslor och 
beteenden mer än den faktiska miljön. Han hävdar vidare att inlärning främst sker i ett 
socialt sammanhang och att kognitiva processer spelar en avgörande roll då människor 
lär sig genom observationsinlärning. Bandura inför begreppet reciprok determinism och 
menar att beteende bäst förstås i ett ömsesidigt samspel mellan kognitiva faktorer, overt 
beteende och omgivningsfaktorer (Melin, 2006). De båda psykoanalytiskt skolade 
terapeuterna Aaron T. Beck och Albert Ellis uppmärksammade samtidigt de starka 
kognitiva inslagen i psykiska störningar och de delade uppfattningen att de flesta av 
dessa störningar kom ur patienternas tendens att ologiskt och irrationellt uppfatta eller 
hantera information från den omgivande verkligheten (Rachman, 1997). Beck fann i sitt 
arbete inget stöd för den psykoanalytiska teorin om masochism och inåtvänd aggression 
som förklaring till att patienter blev deprimerade utan upptäckte istället systematiska 
felkällor i patienternas sätt att tänka om sig själva och världen (Kåver, 2006). Både 
Beck och Ellis såg redan från början behovet av att inkludera beteendeförändringar för 
att korrigera det felaktiga tänkandet och de koncentrerade, liksom beteendeterapeuterna, 
sina behandlingar på det för patienten aktuella problemet istället för att söka roten och 
boten i det förflutna. De skilde sig dock från beteendeterapin genom att de såg 
beteendeförändringarna som medel för att skaffa ny och korrigerande information 
istället för att se beteendet i sig som målet för terapin (Rachman, 1997). I den kognitiva 
terapin når man äntligen ett bättre resultat i behandlingen av deprimerade än man 
tidigare gjort och detta goda resultat utvecklas snart till att omfatta även andra 
patientkategorier. Under 1970-talet väcks intresset för kognitiv terapi hos allt fler av de 
tidigare renodlade beteendeterapeuterna. I denna rörelse ansåg man att enkla stimulus-
respons-reaktioner och att se beteenden som konsekvenser av förstärkningar och 
bestraffningar inte räcker för att förklara mänskligt agerande. Man ville också inkludera 
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tankar och fantasier i sina förklaringsmodeller. Detta utgör ”den andra vågens KBT” 
(Kåver, 2006). 
 
Under denna period förskjuts fokus mot innehållet och valören i patientens tankar 
istället för att, som tidigare, enbart ligga på hennes yttre beteende. Den kognitiva 
terapins främste förgrundsgestalt förblir Beck som tillsammans med kollegan Ellis lade 
grunden till den ”kognitiva revolutionen” där den kognitiva terapin snabbt spred sig 
bland praktiserande kliniker (Kåver, 2006). Beck menar att människan ur sina tidiga 
livserfarenheter utvecklar ett antal grundantaganden (core beliefs eller scheman) som 
ofta är omedvetna men som ändå påverkar våra emotioner, kognitioner och beteenden. 
Ur dessa grundantaganden springer automatiska tankar som aktualiseras i vissa 
situationer och spelar en avgörande roll i upplevelsen av till exempel depression eller 
ångest (Beck, 1995; Melin, 2006). De interventioner som Beck förespråkar handlar om 
att identifiera, realitetstesta och korrigera de dysfunktionella antagandena och de 
konceptualiseringar patienten har av sig själv och omgivningen. (Rachman, 1997). 
 
Sedan 1980-talet har beteendeterapin och den kognitiva terapin integrerats och många 
terapeuter i denna tradition brukar säga att de använder sig av kognitiv beteendeterapi, 
KBT. Även om betoningen i det terapeutiska arbetet kan skilja sig åt en hel del 
kombineras ofta beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker i det praktiska arbetet. De 
kognitiva terapeuterna har anammat den beteendeterapeutiska traditionens krav på 
empiriska data, rigorösa procedurer för valida, kontrollerade studier och statistiskt 
hållbara designer. Beteendeterapeuterna har fått verktyg att gripa sig an den komplexa 
inre värld som skiljer människor från inlärningsteoretikernas främsta studieobjekt och 
inspirationskälla, laboratoriets vita råttor (Rachman, 1997).  
 

Kritik 
Beck och andra kognitiva terapeuter har dock fått en hel del kritik av behaviorister och 
andra för att den teoretiska underbyggnaden inte håller för en närmare granskning. Även 
om metoderna kan prövas under höga krav på vetenskaplig noggrannhet och stringens 
så menar kritikerna att de kognitiva teorierna bryter med den experimentalpsykologiska 
traditionen att härleda teoretiska fundament ur det som kan påvisas i laboratoriet. Istället 
grundar man sig på en form av förnuftsresonemang baserat på klinisk erfarenhet. Detta 
gör att länken mellan forskning och kliniskt arbete försvagas oavsett om praktiserande 
terapeuter finner idéerna användbara. Det man från traditionellt beteendeterapeutiskt 
håll haft svårt att acceptera är att man inom delar av KBT-paradigmet ser människas 
medvetande som personlighet, scheman eller andra påhittade, hypotetiska strukturer och 
att man dessutom använder dessa strukturer som förklaringar till konkreta beteenden. 
Kritikerna kallar konstruktioner som vilja, självförtroende eller intelligens för 
förklarande fiktioner eftersom de tycks förklara beteende men i själva verket inte tillför 
någon förklaring alls utan endast är en sammanfattning av en rad observerade 
beteenden. Dessa sammanfattningar förhindrar istället en korrekt bild av orsakssamband 
som annars kunnat vara förtydligande. Förklaringarna är exempel på vad behaviorister 
kallar mentalism där abstrakta och imaginära faktorer förs fram som orsaker till 
patologiskt, eller ordinärt, beteende. Att tala om självkänsla, personlighetsstörningar 
eller andra diagnoser som om dessa vore ting hos den aktuella individen lägger inte till 
något utöver det redan kända och förklarar varken dysfunktionellt eller funktionellt 
beteende. För varifrån kommer självkänslan eller störningen? Det är tydligare att 
beskriva hur en bidragande orsak till att en tonåring stjäl bilar är att han misshandlats 
och försummats som barn istället för att införa medierande hypotetiska konstruktioner 
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som dåligt självförtroende, grundantaganden eller kognitiva scheman. (Melin, 2006) 
Denna typ av teoretiserande upprätthåller dikotomin mellan kropp och psyke och drar 
bort uppmärksamheten från de viktiga dynamiska samband som finns mellan människan 
och hennes omgivning. Detta innebär inte att man bortser från inre psykiska processer 
som tankar och känslor utan dessa betraktas som såväl möjliga att registrera genom 
introspektion som legitima att studera och använda vetenskapligt. Behavioristerna ser 
tankar, känslor, fantasier och minne som lika verkliga som tal eller andra yttre 
beteenden men de betraktar även de inre beteendena som fysiska och inte mentala 
(Melin, 2006).  
 
Ett grundskott mot den andra vågens kognitiva terapi var när en stor undersökning av 
Jacobson et al. (1996) visade att de kognitiva komponenterna i den så framgångsrika 
kognitiva terapin mot depression inte gjorde behandlingen mer effektiv än 
beteendeaktivering, BA, (som även det ingick i den ursprungliga behandlingen) på egen 
hand. Inte heller åstadkoms en större förändring i patienternas negativa tankar eller 
dysfunktionella attributionsstilar än BA gjorde. Detta utfall fick man trots att 
terapeuterna var mycket skickliga kognitiva terapeuter med en preferens för KT 
(Jacobson & Gortner, 2000). En annan kritik som förts fram handlar om de 
mekanistiska modeller och datormetaforer som ibland använts där man försöker att dela 
in det mänskliga beteende i åtskilda delar där det ena leder till det andra, en tanke till en 
känsla till en handling, och så vidare i kausala samband. Denna syn har alltmer 
underminerats av konstruktivismen och liknande postmodernistiska teorier som ger 
plats åt mer kontextuella och instrumentella modeller (Hayes, 2004; se vidare stycket 
om funktionell kontextualism). Denna kritik är en del av det som genererat den tredje 
vågens KBT.  
 

Den tredje vågen 
Runt 1990 började de teorier och tekniker som man brukar benämna som ”den tredje 
vågen” inom KBT att märkas (Kåver 2006). Inom denna (eller dessa) rörelse(r) 
ifrågasätter man de tidigare vågornas inriktning på vad man kallar förändring av första 
ordningen (Watzlawick, Weakland & Fish, 1996). Det vill i detta fall säga att man 
finner det problematiskt att fokusera på en förändring av innehållet, symptomen hos 
patienten såsom att i den första vågen ersätta ångest med avspänning eller i den andra 
vågen ersätta irrationella tankar, och patologiska kognitiva scheman genom att 
upptäcka, testa och utsätta dem för disputation (Hayes, 2004). Man ifrågasätter om man 
verkligen måste förändra innehållet i sina tankar och känslor för att få bukt med sina 
problem samtidigt som man tillstår svårigheten att förändra sitt beteende utan att 
erkänna dessa tankars och känslors existens. Detta kan vara ett exempel på den bredare 
trenden inom KBT mot metakognition, det vill säga att man tänker om sitt eget 
tänkande genom att man uppmärksammar både hur man tänker om det som händer inom 
och runt sig själv men även att man tänker om detta tänkande (Melin, 2006). Inom 
tredje vågen söker man ett alternativ till uppfattningen att tankar och känslor skulle vara 
orsaker till människans beteende utan ser dem istället som annat beteende av samma 
status. 
 
Man ifrågasätter tesen om förändring av observerbara beteenden (den första 
utvecklingsfasen) och förändring av tankar (den andra utvecklingsfasen) som det enda 
verksamma i behandlingen. KBT börjar nu även betona förändring av patientens 
förhållande och inställning till sina upplevelser, tankar och känslor (Kåver, 2006). 
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Här har man hämtat inspiration från bland annat österländsk filosofi, dialektik och 
lingvistik. I den tredje vågen anser man problemet, eller störningen, hos patienten har 
sin grund i att denne försöker undvika eller kontrollera de obehagliga inre upplevelser, 
tankar och känslor som vissa situationer utlöser. Dessa inre upplevelser kanske inte är 
möjliga att styra eller kontrollera men då man inte längre ser dem som orsak till 
beteende utan som ett beteende bland andra så kan man, något förenklat, med ett nytt 
förhållningssätt åka tunnelbana trots att man fått diagnosen agorafobi och har hög 
ångest eller hålla tal samtidigt som man har diagnosen social fobi och hjärtat bankar 
precis som man kan föra ett samtal samtidigt som man brer sin smörgås eller vissla 
medan man cyklar. Detta aktualiserar tekniker som acceptans för att tillåta obehagliga 
inre upplevelser att finnas och medveten närvaro (mindfulness) för att vara kvar i nuet 
och fokusera på de handlingar man vill utföra istället för att låta ångest, oro eller annat 
obehag kidnappa ens medvetande (Kåver, 2006). För att tydliggöra denna paradoxala 
synvända använder man i de flesta av de olika nya KBT-inriktningarna en rad 
erfarenhetsbaserade tekniker där patienterna, och terapeuterna, får uppleva olika 
förhållningssätt och hur dessa påverkar dem (Hayes, 2004; Hayes, Follette & Linehan, 
2004). 
 
En annan viktig aspekt av den tredje vågen är att de filosofiska och existentiella 
frågorna lyfts fram på ett sätt som inte varit självklart inom KBT tidigare. Detta kan 
handla om synen på psykiskt lidande eller förhållandet mellan sjukdom och friskhet. 
Här tänker man sig att lidande är en naturlig del av livet som inte går att undkomma. 
”Suffering is a basic characteristic of human life” (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, sid. 
1). Därmed behöver inte heller lidandet vara förknippat med sjukdom eller abnormitet. 
Smärtsamma tankar och känslor dyker upp hos oss alla i varierande grad och i olika 
situationer. Av detta följer också att förhållandet mellan klient och terapeut utjämnas 
eftersom skillnaden dem emellan mer handlar om kvantitet och strategier än om 
kvalitativt olika upplevelser. Om psykiskt obehag inte anses ha någon makt över oss blir 
det centrala inte längre att till varje pris reducera symptomen utan snarare att öka de 
beteenden som för oss mot det vi vill ha i våra liv. Man kan säga att man går från en 
reduceringsagenda mot en värderingsagenda. Detta gör det möjligt att inkorporera en 
del av de frågor av bredare filosofisk natur som människan har brottats med i 
årtusenden. Hur mycket smärta måste vi acceptera? Vad är psykisk sundhet? Hur 
kommer det sig att det gör ont att göra det jag längtar efter? Varför är det svårt att vara 
människa? (Kåver, 2006) 
 
Förespråkare för den tredje vågen är samtidigt noga med att framhålla sin koppling till 
tidigare KBT och ledande företrädare säger att den tredje vågen uppstått ur de yttersta 
beteendeterapeutiska (exponering och beteendeaktivering) och de yttersta kognitiva, 
(uppmärksamhetsstyrning och metakognition) flyglarna i KBT-familjen (Hayes, Follette 
& Linehan, 2004). Man kan även säga att de nya behavioristiska terapierna präglas både 
av att gå åter till grunderna, med klassisk och operant betinging, och av nyskapande, 
med nya frågor och med en ny teori kring språk och kognition (Ramnerö & Törneke, 
2006). En av dessa behavioristiska terapier i tredje vågen är ACT som är uppsatsens 
huvudområde. 
 
För att ACT ska ges en rättvis deskription behöver läsaren sättas in i dess rätta 
sammanhang. För att det ska låta sig göras, krävs först att den teori om hur språk och 
kognitioner fungerar, Relational Frame Theory, RFT, presenteras då denna teori är 
grunden till ACT. För att RFT ska förstås på rätt sätt, krävs det emellertid en 
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beskrivning av den filosofiska tradition ur vilken teorin härstammar. Därmed kommer 
vi att först ge en kort presentation av funktionell kontextualism som är filosofin som 
givit förutsättningarna för hur empirin ska utformas, den empiri ur vilken teorin , RFT, 
som därefter beskrivs, växt fram. 
 
 
Funktionell kontextualism 
Kontextualism är den filosofiska tradition ur vilken RFT är sprungen. Det innebär en 
syn på världen där varje händelse är pågående och där den inte kan separeras från den 
nuvarande och historiska kontexten. Kontextualism anammar dessutom en radikalt 
funktionell syn på sanning och mening (Fox, 2006b). Filosofin delas upp i en vardaglig 
förståelse för fenomen, vad vi ofta kallar sunt förnuft, och i ett antagande om vad 
sanning är. Vår förståelse av exempelvis handlingen ”att borsta tänderna” består i att 
veta att en sådan handling innefattar inte bara en tandborste, eller en person som står 
framför spegeln, eller att klämma tandkräm ur en tub, eller en person som spottar i 
handfatet etc. Förståelsen innehåller alla dessa delar (och fler) samtidigt. Tillsammans 
definierar delarna händelsen. Vardagsförståelsen innebär alltså förståelse för hela 
handlingen som inte kan separeras från sin kontext (Fox, 2006b). Men detta är inte 
tillräckligt. Vi måste också ha förståelse för syftet, funktionen och meningen med att 
”borsta”. Det krävs alltså en historisk kontext – en inlärningshistoria om att man bör 
borsta för att undvika karies, tandborste och tandkräm är lämpliga verktyg, hur man ska 
använda hjälpmedlen för att de ska uppfylla det i sammanhanget givna målet och så 
vidare. Med andra ord krävs både en nuvarande och en historisk kontext för att 
förståelse för hela händelsen ska kunna uppnås. Alla fenomen är därmed handlingar i ett 
sammanhang. Förståelse för hela händelsen är alltid målet. Om analysen delar upp 
händelsen i mindre delar är detta enbart av praktiska skäl (Fox, 2006b). En sådan analys 
syftar inte till att komma fram till någon ”sanning” om världen, utan görs för att uppnå 
ett mål. Sanning ”är inte en egenskap i yttervärlden som vi kan göra anspråk på att 
avtäcka. Frågan är snarare vad som tar oss dit vi vill” (Ramnerö & Törneke, 2006, s. 
18). 
 
Sanning är istället länkat till funktionen av analysen. Om analysen innehåller tillräckligt 
många delar för att nå analysens mål, så är den sann. Med andra ord är det som fungerar 
utifrån uppställda mål sant. Det är betydelselöst huruvida detta speglar någon objektiv 
verklighet (Fox, 2006b). Validitet eller sanning har uppnåtts när målet är nått. Detta 
pragmatiska sanningskriterium härstammar från Darwin, där den som lyckas 
reproducera är den bäst lämpade. Idéer är på detta sätt sanna om de leder till idéns 
fortlevande. Precis som att de egenskaper som leder till reproduktiv framgång, är de 
bäst lämpade (Fox 2006b). 
 
Fox delar upp kontextualism i två inriktningar. Den första är deskriptiv där målet för en 
analys är förståelse för komplexiteten i en hel händelse. Denna inriktning ligger närmast 
det vardagliga sunda förnuftet. Den andra är den funktionella kontextualismen där det 
pragmatiska sanningskriteriet är det viktigaste antagandet. Här är målet att predicera och 
påverka händelser. Regler eller teorier som inte tillför något till de praktiska målen 
ignoreras eller avfärdas (Fox, 2006b). Funktionell kontextualism är således grunden till 
beteendeanalys som i detta sammanhang ska förstås som utvecklingen av ett organiserat 
system av empiriskt baserade antaganden och regler som gör att vi kan predicera och 
påverka beteendemässiga fenomen (Biglan & Hayes, 1996). Prediktion och påverkan är 
vidare ett och samma mål. Om en analys enbart leder till prediktion eller om den vilar 
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på variabler som inte är manipulerbara, så anses den vara icke adekvat eller icke 
komplett. Modeller innehållandes faktorer som kognitiva scheman, attityder, 
inlärningsstil etc. kan vara goda instrument för att predicera psykologiska händelser. 
Men om en psykologisk händelse (till exempel en tanke) används för att förklara en 
annan (tanke eller ett beteende) är en sådan modell inte till någon nytta. Den implicerar 
inte hur vi ska kunna påverka eller förändra den andra händelsen. Med begränsad 
hänsyn taget till miljömässiga och historiska variabler blir det svårt att förändra något. 
En psykolog som vill förändra något i beteendet måste manipulera variabler i 
omgivningen. Och i den omgivningen ingår ju också terapeuten själv (Hayes, Strosahl 
& Wilson, 1999). Den funktionella kontextualismen syftar sålunda till detsamma som 
den naturliga kliniska agendan syftar till för många behandlare och klienter:1. förklara 
varför människor lider; 2. den låter oss förutsäga vad människor med specifika 
psykologiska problem kommer att göra; och 3. den talar om för oss hur vi ska förändra 
skeendet så att denna specifika person med sitt specifika problem kan nå ett bättre 
resultat (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).  
 
Snarare än att se inre fenomen som orsaker till yttre beteenden ses de här som ett uttryck 
för inlärningshistorien. Det vill säga att interaktion med omgivningen (den naturliga, 
sociala och kulturella) ger oss våra attityder, vårt sätt att resonera, vårt sätt att tillskriva 
mening etc. En beteendeanalytiker söker därmed påverka dessa privata och overta 
beteenden genom att manipulera variabler i denna omgivning för att påverka 
förekomsten och omfattningen av dem, samt sannolikheten i att de kommer att 
uppträda. Detta görs bäst i kontrollerade experiment (Fox 2006b).  
 
Eftersom kognition och språk är avgörande områden inom psykologi och pedagogik är 
det inte konstigt att kognitiva teorier haft stor genomslagskraft. Dessa teorier har haft 
stor betydelse för vår förståelse av fenomenen, men är inte alltid lätta att dra slutsatser 
ur eftersom de vilar på hypotetiska konstruktioner (Fox, 2006b). Relational Frame 
Theory (RFT) är istället ett sätt att se på språk som en del av vår inlärningshistoria. Men 
här behandlas semantiska eller relationella nätverk (mer om detta nedan) inte som 
hypotetiska strukturer. De ses snarare som inlärda mönster av relationsmässiga 
responser som står under kontextuell kontroll. Genom att understryka erfarenheternas 
och sammanhangets roll, ger RFT möjlighet att predicera och påverka mänskligt 
beteende (Fox, 2006b). 
 
 
Relational Frame Theory 
Sedan den först utvecklades för över ett decennium sedan, har RFT fått stort genomslag 
i psykologilitteraturen. Minst sjuttio empiriska studier har publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter de senaste tretton åren, och ännu fler teoretiska och beskrivande artiklar har 
publicerats. Samtliga har funnit stöd för RFTs koncept och påståenden (Fox, 2006a). 
Givet de omvälvande rönen inom språk- och kognitionsområdet, är det måhända 
förvånande att teorin fortfarande förblir relativt okänd utanför behavioristiska kretsar. 
Och även inom dessa är det många som inte känner till den, eller missförstår dess 
implikationer (Blackledge, 2003). Blackledge spårar tre orsaker till detta. För det första: 
författarna till teorin och de publikationer av empiriska studier som tillkommit, 
använder sig av ett svårbegripligt akademiskt och mycket tekniskt språk som ett fåtal 
har möjlighet att ta till sig. De som inte lägger ned omfattande tid och intresse har få 
möjligheter att förstå. För det andra är kopplingen till, och betydelsen för mänsklig 
psykopatologi och språk i största allmänhet, långt ifrån uppenbar. Det icke traditionella 
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angreppssätt som används för att behandla frågorna i fokus, gör att idéerna har svårt att 
få fotfäste utanför inlärningspsykologiska kretsar. För det tredje: psykologer som inte är 
aktiva inom behaviorismen har sedan länge antagit att behaviorism har lite om ens något 
att tillföra beträffande förståelsen av mänskliga kognitioner och språk (Blackledge, 
2003). Området har sedan länge inmutats av kognitiva modeller och psykologer eller 
språkforskare med annan ansats. Traditionellt har inlärningspsykologin behandlat 
språket och kognitionerna som icke avskiljt från annat beteende. Samma respondenta 
och operanta principer som befunnits gällande för observerbara handlingar, har 
applicerats på språket. Från början ansåg Skinner i ett kortfattat stycke i Behavior of 
Organisms (1938 refererad i Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) att språket 
möjligtvis inte omfattas av de direkta kontingenser som gäller inlärningen i organismers 
beteende. Men nitton år senare trodde han att det gjorde det. Han definierade då verbalt 
beteende som en talare som förstärks av en lyssnare som av omgivningen har tränats till 
hur den förstärkningen ska gå till (Skinner, 1957). Om exempelvis en person ber om ett 
glas vatten och detta historiskt sett har förstärkts av lyssnare som tillhandahållit den 
adekvata konsekvensen (vatten) och om lyssnarens beteende har förstärkts på så sätt att 
han levererar rätt konsekvens, då är den förstnämnda personens beteende i exemplet, 
verbalt. Ett verbalt beteende hör hemma i en viss beteendeklass endast om det har 
samma funktion som andra beteenden i klassen och inte enbart topografiskt liknar de 
andra (Hayes & Blackledge, 2001).  
 
Ett problem med detta synsätt är svårigheten att förankra det empiriskt. I till exempel ett 
transkriberat material blir det ju snarare en hermeneutisk process att tolka vad som är 
antecedent eller konsekvens i en sekvensanalys. Skinners definition dras dessutom med 
stora problem av diskrimineringskaraktär. Om en råtta trycker på en spak och av en 
människa som observerar beteendet, erhåller en matbit skulle det enligt ovan nämnda 
definition kvalificeras som verbalt beteende. Om råttan däremot trycker på en spak som 
är ansluten till en påse med hål i och det därur trillar ut en matbit, är detta beteende inte 
verbalt. Detta trots att kontingensen för råttan är exakt densamma. Skinners synsätt är 
således icke-funktionellt. En mängd beteenden som kan utföras av mängder av 
organismer (förutom människan) på jorden blir därmed kapabla att bete sig mänskligt 
verbalt. Två variabler saknas för att kunna göra en behaviorisisk analys av språket: 
regelstyrning och förändrade stimulusrelationer (Hayes & Blackledge, 2001). Beteende 
skapas inte alltid av kontingenser. Att ge en person en stöt varje gång en klocka ringer 
gör att sambandet lärs in och rädsla för klockljudet utvecklas. Detta tar hursomhelst 
relativt lång tid. Om vi säger till en vuxen person att ”varje gång klockan ringer 
kommer du att få en rejäl stöt”, lärs sambandet in betydligt snabbare (Hayes & 
Blackledge, 2001). Men för Skinner var regelstyrt beteende styrt av direkta 
kontingenser precis som allt annat beteende. Han menade att vi följer regler för att den 
individuella inlärningshistorien givit att tidigare responser på verbala stimulin 
förstärkts. Skillnaden var endast att ett diskrimativt stimulus specificerade kontingensen 
(Skinner, 1957). Det vill säga att ett givet stimulus ger en specifik respons utifrån regeln 
och inte utifrån den verkliga kontingensen. Det blir ett stimulus som alltid ger en viss 
förstärkning. Men detta är i grund och botten en operant betingning där verbalt beteende 
förstärkts. Emellertid har experiment (av till exempel Lippman, Lowe och Hayes, 
refererade i Hayes & Blackledge, 2001) visat att vi kan generera regler som styr över 
direkta kontingenser. Och reglerna styr också över vårt beteende. Det regelstyrda 
beteendet är okänsligt för direkta kontingenser, och vidare kan reglerna öka eller minska 
intensiteten i de direkta kontingenserna. Människors beteende är i detta avseende unikt 
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och skiljer sig från alla andra djurs och det som gör att vi kan bete oss på ett sätt som 
inte kan förklaras av de respondenta eller operanta principerna.  
 
Vi börjar tidigt, redan i 1,5-årsåldern sätta stimulin i relation till varandra, oavsett dessa 
relationers faktiska utseende och deras faktiska egenskaper. Vi etablerar relationer som 
endast kan existera i våra kognitioner (Ramnerö & Törneke 2006). Om läsaren av 
föreliggande skrift får via texten här veta att Fredrik är starkare än Lasse och dessutom 
är han lättretlig, så kommer det sannolikt att inverka på den förstnämndas agerande när 
denne träffar författarna, och därmed kommer de behandlas annorlunda än vad som 
varit fallet om informationen aldrig avgivits. Derived relational responding ger alltså 
möjlighet att sätta stimulin i relation till varandra på sätt som aldrig har förstärkts. Och 
det är språket som gör det möjligt att etablera dessa relationer. Om jag via verbal 
inlärning har etablerat regeln att om jag är rädd så gör jag bäst i att springa min väg, ser 
jag orsaken till att jag sprang iväg som att jag blev rädd. Men jag hyser alltså förmågan 
att vända på dessa stimulins godtyckligt etablerade relation. Om rädslan är orsaken till 
att jag sprang, är språngmarschen omvänt en effekt av rädslan. Denna bidirektionalitet 
benämns mutual entailment (Blackledge 2003). Stimulus A som sätts i relation till 
stimulus B, så följer att reversibilitet också råder, det vill säga B står i relation till A. 
Detta verkar vara en språklig konstruktion som visar sig exempelvis hos barn som får 
presenterat för sig ett foto på en räv, följt av ordet ”räv”. När sedan ordet ”räv” 
presenteras väljer barnet fotot på räven utan att detta lärts in som en direkt kontingens 
(Hayes & Blackledge 2001). Denna reversibilitet har aldrig påträffats hos några andra 
djur än människan3. 
 
Nästa form av relationsinramning som gör människan unik benämns i RFT 
combinatorial entailment. Om jag har satt kognitionen ”jag är rädd” i relation till ”jag 
måste springa iväg” i ett kausalt förhållande, kan jag till exempel också ha satt 
kognitionen ”ökad hjärtverksamhet” i relation till ”rädslan”. Ingen direkt koppling finns 
då mellan kognitionerna ”ökad hjärtverksamhet” och ”springa iväg”. Men via 
relationsinramningen kan jag då göra en koppling mellan dessa två kognitioner. Därmed 
kan jag springa iväg när jag noterar att jag har ökad hjärtverksamhet, kanske till och 
med innan jag har noterat att jag är ”rädd”. Jag tolkar den ökade hjärtverksamheten som 
att jag är rädd. Alltså är i denna kontext att springa iväg från en fruktad situation, en 
effekt av den ökade hjärtverksamheten. När jag har satt mig i säkerhet hamnar jag 
förstås i en ny kontext där ”ökad hjärtverksamhet” likaväl kan vara effekten av att jag 
springer. Och precis som i mutual entailment inträffar inte denna form av 
relationsinramning automatiskt av att lära sig språket. Snarare utvecklas den som en 
funktion av att lära sig språket. (Blackledge 2003). Men att transformera stimulin på 
detta sätt är följd av en operant inlärning. Och operanter är funktionellt definierade 
klasser av responser. Att generalisera funktionella operanter kan både människor och 
icke-människor göra. Icke-människor kan utföra vissa responser på helt nya 
topografiska stimulin. Det vill säga ett diskriminativt stimulus bestående av en ny 
topografi kan ge en betingad respons av ett nytt beteende om denna relation förstärkts 
positivt. Därmed kan beteendet generaliseras till ett nytt beteende, en topografiskt 
förnyad respons ska ske för att beteendet ska förstärkas (Hayes, Fox, Gifford & Wilson 
2001). En rhesusapa till exempel kan tränas till att alltid välja den längsta pinnen om 
den får välja mellan ett antal pinnar, trots att den aldrig sett den aktuella pinnen tidigare. 
Det topografiskt nya beteendet ”att välja den längsta pinnen” förstärks och därmed kan 

                                                
3 Utom möjligtvis hos sjölejon (Schusterman & Kastak, 1998). 
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den lära sig att välja en pinne den aldrig tidigare kommit i kontakt med. Även om en 
pinne apan tidigare valt och belönats för är närvarande kommer den att välja bort den 
till förmån för den längre pinnen (Ramnerö & Törneke, 2006). Apan responderar alltså 
till följd av en abstrakt relation mellan pinnarna. Men det rör sig fortfarande om en 
verklig relation, pinnarna är ju olika långa. För människan däremot kan denna relation 
göras utan någon som helst koppling till hur de faktiska förhållandena ser ut. Precis som 
det beskrevs i exemplet ovan. Att respondera på icke arbiträra stimulusrelationer så som 
apan gör är alltså inte en relationsmässig respons. Men människor kan med rätt historia 
respondera under kontroll av det kontextuella innehållet i stimulit, snarare än det 
formella. Med andra ord kan vi lära oss att relatera mellan objekt oavsett deras fysiska 
form. Istället kan en sådan relationell respons väckas av vilket stimulus som helst i en 
relationell kontext (Hayes, Fox, Gifford & Wilson 2001). Apan kan lära sig att se att 
basketspelaren Magic Johnson är större än Fredrik Reinfeldt. Men en människa kan 
också svara att Reinfeldt är störst av de två (åtminstone i Sverige). Det vill säga det är 
en arbiträrt applicerbar relation. Responsen kan kontrolleras av triggers som är socialt 
modifierade (Hayes, Fox, Gifford & Wilson 2001).  
 
Men hur sker då denna inlärning? Skinner har trots allt rätt i att det trots allt är beteende 
under operant kontroll. Generaliserad imitation – abstraktion är en jämförbar process. 
Genom exponering av massor av olika exempel, kan ett barn så småningom forma egna 
abstraktioner skilda från modellerna. För att detta ska ske måste den kontextuella 
variationen av träningen variera samtidigt som fortsatt förstärkning sker. På så sätt kan 
de relevanta delarna av uppgiften diskrimineras och behållas, ”kärnan” i beteendet hittas 
och kan sen generaliseras (Hayes, Fox, Gifford & Wilson 2001). Exempelvis att träna in 
namnet på ett på ett djur görs åt båda håll, SD: ”bild på katt” ger CR: ordet ”katt” och 
omvänt SD: ordet ”katt” ger CR: peka på ”bild på katt”4. Efter viss tid och många 
exempel kan barnet självt göra kopplingen åt båda håll trots att bilderna och namnen är 
nya. Det räcker att lära sig den ena riktningen så följer den andra också. Att vända 
symmetriskt på namn och objekt förstärks och fortsätter därmed utan modellering. På 
samma sätt lärs större än – mindre än osv. Relationsinramningen är alltså en 
generaliserad operant som står under kontroll av ett stort antal exempel i träning. 
Abstraktionerna står under kontextuell kontroll men är fortfarande ett operant beteende 
som förstärkts i historien (Hayes, Fox, Gifford & Wilson 2001).  
 
RFT har sålunda utformat de principer som gäller vid den terapeutiska tillämpningen 
ACT som på så sätt blir ett sätt att komma åt regelstyrning och beteenden under 
kontextuell kontroll. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att ACT inte är en teori, 
det är en adaption av hur de relationella nätverk beskrivna ovan ska kunna bearbetas och 
lösas upp. Och omvänt är inte RFT en teori om ACT, utan en om språk och kognition. 
 
 
ACT 
En av de inriktningar som brukar hänföras till den tredje vågens terapier är ACT. 
Grundarna av denna terapiform tycker att strävan efter att bli fri från lidande är 
problematisk (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), särskilt i ett samhälle som rapporterar 
allt högre tal av depressioner och ångeststörningar. Detta ”samhälle” gör samtidigt allt i 
dess makt för att få oss att tro att vårt normaltillstånd är att vara lyckliga och att inte ha 
problem. Problem och ångest ses som felaktigheter som ska motas bort och den som 

                                                
4 SD: diskrimantivt stimulus; CR: betingad respons. 
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lider av det stigmatiseras som avvikande eller sjuk. Vi förses av media med information 
om att vi bör bli av med ångestproblematik och detta när en rädsla för dessa 
livsavgörande mänskliga fysiologiska reaktioner och de medföljande känslorna. Om det 
vore sant att ångest är någonting vi borde slippa, torde våra priviligerade länder i 
västvärlden ha alla materiella möjligheter och medföljande teknologier för att göra sig 
av med problemen för gott. Istället tycks ångest och depression vara relativt konstanta 
fenomen, oavsett materiellt välstånd (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Inte heller tycks 
svåra yttre förhållanden där välfungerande människor försätts i miljöer som 
topografiskt, åtminstone intuitivt ter sig som en grogrund för lidande, ge väsentligt 
högre andel av ångest eller depression (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). För att 
exemplifiera använder Chiles och Strosahl studier som påvisar att ca 50% av alla 
amerikaner någon gång under sitt liv allvarligt funderar på självmord (Chiles & 
Strosahl, 1995). Alla dessa kan per definition inte vara onormala. Istället indikerar det 
att lidande och psykologiskt obehag är en oundviklig del av mänsklig existens. Våra 
komplexa hjärnor tillåter oss att tänka abstrakt och i många led. Detta gör att vi kan 
försätta oss själva i plågsamma situationer oavsett yttre förhållanden. Vår förmåga att 
planera och i förväg förutse konsekvenser långt inne i framtiden, har också en baksida, 
nämligen att vi kan tänka ut konsekvenser som aversiva. Och trots att vi inte ännu tagit 
del av dessa (eventuella) konsekvenser, oroar vi oss för dem. Detta ger naturligtvis 
implikationer för den psykologiska behandling som föreslås. ACT syftar till att bygga 
upp en psykologisk flexibilitet, även under påtaglig psykisk smärta, snarare än att 
reducera symptom. Målet för varje behandling är att utöka beteendereportoaren, det vill 
säga att på ett givet stimulus, kunna välja hur man ska agera5. För att göra det behöver 
man dels minska fusionen6 mellan sitt jag, sina tankar, känslor, minnen, vanor, fysiska 
sensationer, osv. och de värden man vill sträva efter. Författarna bakom ACT-
litteraturen beskriver det som att det finns ett jag som är konstant och som upplever de 
erfarenheter man gör utan att dessa erfarenheter bör sammanblandas med jaget (Hayes, 
Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004). Enligt detta betraktelsesätt har man alltid 
friheten att förhålla sig på ett nytt sätt till sina upplevelser och behöver då inte styras av 
sina tankar eller känslor utan kan välja vilka värden som ska vara vägledande för ens 
handlingar. Detta möjliggörs i terapi huvudsakligen genom sex (6) grundläggande 
processer: acceptans, defusion, jaget som kontext, kontakt med nuet, värden och 
commited action7. De tre första av dessa syftar till stor del till att bryta den makt språket 
har över oss och vår upplevelse av oss själva och världen.  
 
Acceptans syftar till att acceptera att vi är de vi är, med den historia vi har i den kontext 
vi är och de tankar och känslor detta leder till. Med andra ord måste vi acceptera att vi 
inte kan kontrollera våra tankar och känslor. Vi kommer alltid att kunna få tankar av 
otillräcklighet och värdelöshet som poppar upp i våra medvetanden. Acceptansen 
handlar om att godta att vi inte kan påverka detta särskilt mycket, och därför kan vi 
också välja att göra det vi vill göra oavsett vilka tankar och känslor som väcks inom oss.  

                                                
5 Ett antagande som ligger bakom detta är att beteenden egentligen inte kan släckas ut. Operant inlärda 
beteenden finns kvar i oss som möjliga handlingar om samma stimulus uppträder igen. Med ökad 
betendereportoar avses att vi ska lära oss fler handlingar att använda som respons på ett stimulus som 
tidigare inneburit för individen dysfunktionell anpassning. Med dysfunktionell menas här en subjektiv 
upplevelse av att de beteenden en individ använder sig av, inte för denne i riktning mot de av samma 
individ utstakade värderade mål. 
6 ACT-författarnas begrepp som kan översättas ungefärligt med sammansmältning. Vi har dock valt att 
låta det stå kvar på originalspråk. 
7 ACT-författarnas begrepp. Svåröversatt varför originalspråksbegreppet behålls här. Dess ungefärliga 
betydelse är medvetet vald handling i värderad riktning.  
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Defusionen syftar till att se oss själva som något mer än detta och att vi inte behöver låta 
våra betingade upplevelser (tankar och känslor) styra vad vi gör och hur vi väljer att 
vara i världen. Om vi kan särskilja de tankar av otillräcklighet från oss själva vet vi 
också att de inte står för någon sanning. Eftersom våra hjärnor är problemlösare av 
naturen, söker vi i många situationer efter tänkbara problem. Därmed kommer vi att 
hysa negativt värderande tankar i situationer där vi är obekväma eller ovana. I en sådan 
situation är det ju möjligt eller till och med troligt att ett problem med situationen är att 
vi tror att vi inte kan hantera den. Om vi står inför ett hungrigt rovdjur av avsevärd 
storlek är det adaptivt att tänka att ”här är jag otillräcklig”, bli rädd och springa därifrån 
(utan kausala samband mellan tanken, känslan och beteendet). Om en relationell 
koppling görs mellan dessa tre fenomen kan i en annan kontext samma responser bli 
dysfunktionella. Exempelvis kanske jag blir rädd när jag ska hålla ett föredrag (som jag 
egentligen vill hålla då det är något jag värderar) och om då tanken ”otillräcklig” 
uppstår följer därmed av det relationella nätverket att jag vill ta mig därifrån.  
 
Jaget som kontext syftar till att tydliggöra att jaget är den arena där upplevelserna 
utspelar sig men det är inte upplevelserna. Detta möjliggör för jaget att ändra sitt 
förhållande till sina upplevelser så att de inte förhindrar handlingar som skulle föra 
närmare mot värderade mål. Jaget betyder alltså att man är en och samma, oavsett vilka 
fenomen som upplevs. Vid olika tidpunkter förhåller vi oss olikartat till våra 
upplevelser. Till exempel förhåller sig en person på ett sätt till en upplevelse när han 
spelade fotboll på skolgården i femte klass, på ett annat när han gick på diskotek på 
högstadiet, och ytterligare på ett sätt när han sökte sitt första jobb som ung vuxen. 
Poängen är att även om dessa upplevelser sinsemellan är kvalitativt annorlunda, så torde 
personen hysa en upplevelse av att det ändå är samma person som gör dessa 
erfarenheter, när de i efterhand åberopas i minnet. Även om han anser sig vara 
annorlunda idag och om han återigen skulle spela fotboll på skolgården med den 
skillnaden att ha alla de erfarenheter som upplevts sedan dess, finns en kärna av ett jag 
som alltid är detsamma. Vårt sätt att se på världen förändras kontinuerligt i takt med att 
vår inlärningshistoria förändras, men vi har fortfarande något inom oss som är 
detsamma över tiden.  
 
Kontakt med nuet handlar om att omfamna alla de upplevelser som finns i nuet utan att 
låta sin uppmärksamhet dras till gårdagens händelser eller förväntningarna om 
morgondagen. När vi grämer oss över något i det förgångna eller när vi oroar oss för det 
som ska hända i framtiden, förhindrar vi oss själva att vara närvarande i nuet. Det är 
endast i nuet vi kan lära oss något, uppleva kontakten med nya och direkta kontingenser 
eller fatta beslut om vårt handlande.  
 
Värden handlar om att klargöra vilka värden vi vill ska vara vägledande i våra liv. Då 
ACT inte syftar främst till symptomreduktion blir det istället detta som avgör vilka 
handlingar som terapin syftar till att öka respektive minska förekomsten av. Beteenden 
är alltså inte dysfunktionella i sig. De måste alltid ses i sin kontext. Men målet med att 
klargöra våra värden är att först då kan vi välja de handlingar som är i enlighet med 
dessa värden. Värdena blir också vägledande för att se varför man ska utsätta sig för de 
symptom som framkallar obehag hos individen. Med andra ord behöver vi enligt detta 
synsätt ett syfte med att exponera oss för obehag.  
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Commited action handlar om att göra och fullfölja åtaganden gentemot sig själv, att 
genomföra handlingar som leder mot mål som ligger i den värderade riktningen. Syftet 
är att öka förekomsten av beteendemönster som arbetar för klienten istället för mot 
denne. Mål blir här en slags markörer som passeras på vägen mot en värderad riktning 
eftersom värden betraktas som en ständigt pågående process som genomsyrar livet 
snarare än något som uppnås en gång för alla.  
 
Psykologisk flexibilitet blir på detta sätt med författarnas ord (vår översättning) svaret 
på frågan: 
 

− givet distinktionen mellan dig själv som en medveten människa och det 
psykologiska innehåll du kämpar med (jaget som kontext) ... 
− är du villig att uppleva det innehållet fullt ut och utan försvar (acceptans) ... 
− som vad det är och inte som vad det säger att det är (defusion), OCH ... 
− göra det som tar dig i den riktning (commited action) ... 
− som leder mot dina värderade mål (värden) ... 
− vid denna tid och i denna situation (kontakt med nuet)  
(Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004, s. 12-13, vår översättning) 
 

Om svaret i ett givet ögonblick är ja på ovanstående fråga ökar den psykologiska 
flexibiliteten enligt författarnas definition.  
 
Upplevelsemässigt undvikande8 är de strategier individen tar till för att fly undan 
formellt, frekventiellt eller situationellt obehag i en upplevelse, när undvikandet i sig 
orsakar psykologisk smärta (Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004). När vi 
konstruerar regler för oss själva av typen ”om jag inte tänker på x, så kommer jag att 
slippa y, obehaget det framkallar” Problemet med sådana regler är att de fungerar som 
självförstärkande. Att försöka att inte tänka på någonting föder i själva verket tankar på 
just det. Många studier på området visar att medvetna försök att undertrycka privata 
fenomen ökar deras förekomst och påverkar det overta beteendet (Hayes, Strosahl, 
Bunting, Twohig & Wilson, 2004). Tanken ”tänk inte på x” blir en kontextuell trigger 
för att tänka på x och därmed de relationella responser som via nätverk är associerade 
till detta. Undvikandet är sålunda inte enbart en aversiv kontroll, vidmakthållen av 
negativ förstärkning. Den kulturella ”feel-good”-kontexten förstärker också dessa regler 
positivt. Som nämnts ovan stöder kulturen idéer om att normala människor inte lider av 
psykologisk smärta (såsom ångest eller depression). Hjälpmedel att undvika smärtan 
tillhandahålls också av samhället (till exempel alkohol) och modelleras via media. 
Namnen på psykologisk smärta antyder också att det skulle vara symtomen i sig som är 
problemet. De kallas för störningar eller sjukdomar som om det symtomen i sig som 
framkallar lidandet. Ur detta perspektiv ses ett symtom som inte i sig skadligt, det är 
snarare de kulturellt understödda reglerna (eller/och de idéer individen själv hyser om 
ett symtom som skadligt) som stipulerar lidandet. Ett enkelt exempel kan fungera som 
klargörande av denna poäng: För inte alltför länge sedan ansågs det etiskt försvarbart att 
”korrigera” homosexualitet då dessa beteenden (symtom) ansågs orsaka psykiskt 
lidande. De flesta tycker idag att detta var ren dumhet och knappast någon ser den 
sexuella läggningen som en störning. 
 

                                                
8 “experiential avoidance” (vår översättning) 
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Upplevelsemässigt undvikande och kognitiv fusion resulterar i psykologisk rigiditet 
vilket förstås är motsatsen till flexibilitet. Så för att öka flexibiliteten och därmed 
beteendereportoaren behöver vi lära oss att tankar och känslor vi via regelstyrning lärt 
oss att känna igen som ”dåliga”, inte är det. Vid exempelvis svåra förluster tenderar vi 
att försöka undvika eller undertrycka de känslor förlusterna medför. Alternativt ägnar vi 
oss åt problemlösning. Vad vi i själva verket behöver kan vara något så enkelt som 
kontakt med förlusten (Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig & Wilson, 2004). Problemet 
är alltså inte förlusten i sig, utan de strategier vi vidtar för att undvika smärtan. 
 
Hur arbetar man då med sex ovan beskrivna processerna? De är först och främst intimt 
sammanlänkade och det finns inget ”rätt” sätt att börja på. Beteendeanalysen får visa 
hur klientens problembild ser ut och var det verkar vettigast att börja. Alla klienter 
behöver inte heller arbeta med samtliga delar, då vissa allaredan är funktionella inom 
något eller flera områden. De interventioner som står tillhanda kan användas för att 
påverka olika processer, beroende på hur de används. En interventions mening är helt 
beroende av hur klientens inlärningshistoria och nuvarande situation ser ut. En svår 
problembild hos klienter kan innebära att de är totalt sammansmälta (fused) med de 
egna tankarna om katastrofala följder av nedstämdhetskänslor eller ångest. Detta gör att 
de kanske aldrig övervägt acceptans. De kan inte ens fantisera om det. (Strosahl, Hayes, 
Wilson & Gifford, 2004). När de är så dominerade av en kontrollagenda föreslås det att 
man med fördel kan börja med de interventioner som underbygger acceptans och 
villighet (att utstå smärta). Här består några av de grundläggande budskapen av att få 
klienten att inse att: du är inte hopplös, det är din förändringsagenda som är det; kontroll 
är problemet, inte lösningen; vad har du prövat hittills och hur har det fungerat, och vad 
har det kostat dig? Vad skulle hända om du slutade kämpa? Det finns en mängd 
interventioner som används för detta syfte (vilket det också gör för alla de andra 
beskrivna processerna nedan). Att lista blir onödigt skrymmande och här tas endast 
exempel upp. Den intresserade läsaren hänvisas vidare till exempelvis Hayes, Strosahl 
& Wilson (1999). För att komma runt de språkliga nätverken används metaforer. En 
enkel intervention som används för att förtydliga att kontrollagandan fungerar dåligt och 
att alternativet kanske är acceptans, är kvicksandsmetaforen. Här jämför terapeuten 
klientens kamp med att hamna i kvicksand. Man kämpar och kämpar, men ju mer man 
kämpar, desto mer sjunker man. Den enda fungerande taktiken är att vara stilla och 
breda ut sina lemmar och vara i kvicksanden. Terapeuten säger efter metaforen: 
”Kanske ser din situation ut så här? Kanske behöver du sluta kämpa och istället komma 
i kontakt med det du kämpat mot?”(Hayes & Batten, 2000). 
 
Ett viktigt budskap om svårigheten att styra sina känslor är att ”om du är ovillig att ha 
det, så har du det”. För att underbygga villighet används till exempel 
volymknappsmetaforen9. Här beskriver terapeuten ett scenario där klienten har en 
”volymknapp” framför sig som går från 0-10. Knappen indikerar hur mycket ångest (till 
exempel) denne kan känna och den är uppvriden till 10. Klienten kämpar och kämpar 
för att vrida ned den, men den åker bara upp till 10 igen. Då upptäcks plötsligt en knapp 
till och på den står det ”villighet”. Den står på 0. Om villigheten att ha ångest är 0 är det 
omöjligt att vrida ned ångestvolymen. Eftersom att känna ångest automatiskt blir ett 
problem om man är helt ovillig att ha den, kommer den alltid att stå på 10 när 
villigheten är 0. Frågan till klienten blir då om denne är beredd att vrida upp 

                                                
9 ”Two scales metafor” (Hayes & Batten, 2000). 
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villighetsvolymen och koncentrera sig på den knappen istället, då denna till skillnad 
från ångestknappen är möjlig att kontrollera (Hayes & Batten, 2000). 
 
Det ovan beskrivna arbetet med acceptans och villighet kallas också kreativ hopplöshet. 
Det handlar som antyds ovan inte om att klienten är hopplös, utan snarare om att denne 
ska få syn på att de tidigare använda strategierna inte är funktionella. Detta är ett 
kreativt tillstånd för att det öppnar för att pröva ett nytt sätt att ta sig an problemen 
(Hayes & Batten, 2000). 
 
Nästa steg blir att underminera den kognitiva fusionen. Här är huvudbudskapen: dina 
tankar är inte din vän, de är inte heller din fiende; dina tankar och känslor orsakar inte 
beteende; vad ska du lita på, dina tankar eller din upplevelse? Är det viktigare att ha rätt 
än att vara effektiv? Metaforer som används nu inkluderar exempelvis ”Take your mind 
for a walk”, där klienten går vart denne vill med terapeuten bakom babblandes ”tankar”. 
Det är med andra ord ett rollspel där terapeuten spelar klientens hjärna som sprutar ur 
sig mängder med tankar som inte går att kontrollera, och där klienten samtidigt kan 
välja vilken väg promenaden ska ta. På detta sätt kan man få en distans till sina tankar 
och märka att jag kan agera emot och trots tankarna (Strosahl, Hayes, Wilson & 
Gifford, 2004). 
 
Kontakt med nuet som blir nästa steg innehåller mindfulnessövningar och metaforer 
avsedda att klienten ska observera utan att värdera. Exempelvis används ”löv-
metaforen” där klienten ombeds i avslappnat tillstånd, notera varje tanke som dyker 
upp, och placera den på ett imaginärt löv som flyter nerför strömmen. Detta hjälper 
klienten att uppmärksamma de tankar som oupphörligt passerar genom medvetandet 
utan av värdera dem eller agera på dem (Strosahl, Hayes, Wilson & Gifford, 2004). 
 
De ovan beskrivna stegen hjälper förhoppningsvis att undanröja hinder så att terapeuten 
därefter kan hjälpa klienten att hitta de värden som man vill ska peka ut de fortsatta 
handlingarna. Här används övningar såsom att klienten får formulera vad som ska stå på 
den egna gravstenen för att tydliggöra vilket liv denne vill ha levat då det är över 
(Strosahl, Hayes, Wilson & Gifford, 2004). Men också formulär används där det skattas 
hur högt olika områden (som till exempel partnerrelation, vänner och arbete) värderas 
och hur långt ifrån dessa värden klienten befinner sig idag. 
 
Efter detta arbete är klienten förhoppningsvis redo att handla. Det är nu den verkliga 
förändringen sker. De interventioner  som hjälpt klienten att gå igenom ovan nämnda 
processer ”must lead to actual concrete differences in the client’s behavior that service 
those valued ends” (Strosahl, Hayes, Wilson & Gifford, 2004, s. 47). Detta steget är 
huvudanledningen till att ACT ses som beteendeterapi (Strosahl, Hayes, Wilson & 
Gifford, 2004). Även här används visserligen en del metaforer, men mycket består av 
traditionell beteendeterapi med exponering och andra beteendeterapeutiska 
interventioner. Huvudbudskapen här är: fokusera på att bygga allt större mönster av 
effektiva handlingar; om man slås av bakslag, notera detta och återgå sedan till 
åtagandet (om vilka handlingar som behöver utföras); samt frågan kan du fortsätta 
sträva mot dina värden, även när hinder dyker upp? (Strosahl, Hayes, Wilson & Gifford, 
2004). 
 
 
Varför ACT? 
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Enligt Lars-Göran Östs genomgång av de olika terapiformer som går under 
benämningen “tredje vågens terapier” (2006a) har dessa terapier mycket svårt att 
uppvisa det empiriska stöd som flera av de mer traditionella KBT-formerna kan uppvisa 
(Öst, 2006b). Detta ställer frågan om vad det är som lockar KBT-terapeuter, vilka 
annars ofta är noga med att framhålla sin empiriska förankring, att ge sig in på detta nya 
fält utan tydliga data som stödjer metoder och förhållningssätt. Vi har särskilt kommit 
att intressera oss för ACT eftersom vi har mött ett stort intresse och engagemang för 
denna terapiform hos flera verksamma terapeuter och eftersom ACT så flitigt 
förekommer i artiklar i facktidskrifter (ex. beteendeterapeuten) och i diskussioner 
mellan terapeuter (ex. på mailinglistan ”KBT-listan”). ACT sägs av grundarna (Hayes, 
Strosahl & Wilson, 1999) vara en beteendeterapi men med ett nytt förhållningssätt och 
på en ny filosofisk grund. Man menar att man på detta sätt pekar både bakåt mot sina 
ursprungliga inspirationskällor och framåt mot en ny teori och praktik. Våra tankar inför 
denna undersökning kretsade kring frågor som: Vad är det som får KBT-terapeuter att 
välja en ACT-behandling framför en annan, mer beprövad och empiriskt underbyggd 
KBT-behandling? Tänker sig terapeuterna att verkningsmekanismerna i detta 
förhållningssätt skiljer sig från andra beteendeterapier eller är det samma komponenter 
som åstadkommer hela eller merparten av effekten även här? Vad är det i så fall som 
lockar? Kan det finnas något i filosofi, teori eller praktik som svarar mot vad terapeuter 
saknar, eller skulle vilja se mer av, i den KBT de tidigare mött? 
 
 
Syfte 
Uppsatsen syfte var framförallt att beskriva aktiva terapeuters tankar om varför de valt 
att använda ACT. Detta ska ses i perspektivet att författarna till ACT-litteraturen 
framhåller att behandlingen främst är att betrakta som beteendeterapi, och som sådan är 
ett av de viktigaste kriterierna att den är evidensbaserad, ett kriterium som ACT inte 
uppfyller (Öst 2006a). Avsikten var också att undersöka hur terapeuterna definierade 
ACT och vilka metodologiska och teoretiska skillnader gentemot andra terapiformer 
(främst KBT, BT och KT) som föreligger. Dessutom syftade uppsatsen vidare till att 
beskriva hur dessa metodologiskt eller teoretiskt annorlunda interventioner ges mening 
när evidensen för dem saknas. 
 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
Tretton verksamma terapeuter, sju kvinnor och sex män, deltog i studien. Två av dessa 
var sjuksköterskor och övriga elva var psykologer. Respondenternas arbetsplatser 
fördelade sig mellan Malmö i söder och Uppsala i norr. Deras verksamhetsområden såg 
något olika ut men alla var yrkesverksamma kliniker med terapi som åtminstone en del 
av den egna verksamheten. Den kliniska erfarenheten varierade från ett till trettio år. 
Erfarenheten av att jobbat med ACT varierade från ett till tio år. Deltagarna kontaktades 
först genom ett allmänt utskick på Beteendeterapeutiska föreningens gemensamma 
mejl-lista där de flesta verksamma kbt-utbildade terapeuter antogs vara medlemmar. 
Åtta personer anmälde sitt intresse, vilket resulterade i fem intervjuer. Sökningen 
kompletterades med att Håkan Wisung hjälpsamt stod för ett allmänt utskick i det egna 
företaget Psykologpartners AB, Wadström och Wisung, där aktiva ACT-utövare 
uppmanades att delta. Därefter kontaktades vissa av dem som nåtts av det senare mejlet 
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direkt per mejl eller via telefon. I ett fall tillfrågades en ur den senare gruppen vid en 
direktkontakt på Stockholms universitet. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer som varade mellan 60 och 75 
minuter. Två respondenter intervjuades på Psykoterapimottagningen på Stockholms 
universitet. En respondent intervjuades i en hotellobby i Stockholm. Övriga tio 
intervjuer gjordes på respektive deltagares arbetsplats. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en MP3-spelare. En intervjuguide utgjorde underlag för de semistrukturerade 
samtalen. Denna berörde några frågeområden där respondenterna fick börja med att 
redogöra för sin bakgrund. Därefter följdes guiden något olika från fall till fall. 
Respondenternas svar och de följdfrågor dessa renderade gjorde att olika områden 
berördes olika mycket och ibland tilläts delvis nya teman växa fram under intervjuernas 
gång. Svaren och respondenternas intresse fick utgöra underlag för hur intervjuerna 
utvecklades. Utifrån att vissa svar och exempel tog lång tid att utveckla behandlades 
vissa frågor grundligare och längre och andra något kortare. Samtliga frågeområden i 
intervjuguiden berördes emellertid i alla intervjuer. Intervjuguiden medföljer som 
bilaga. 
 
 
Analys 
Intervjuerna har bearbetats tematiskt enligt Hayes (2000, refererad i Langemar, 2005). 
Först transkriberades ljudformatet till skriven text. Efter att allt material bearbetats på 
detta sätt fördes utskrifterna in i kodprogrammet Open Code (2001). Kodningsarbetet 
innebar att varje textrad tilldelades en kod, ett ord som avser beskriva vad raden handlar 
om (exempelvis bakgrund). Om vissa rader ansågs avhandla flera ämnen tilldelades de 
två eller flera koder. Efter att en viss rad tilldelats en bestämd kod har hela materialet 
genomlästs och alla rader som ansågs beskriva samma ämne har fått samma kod. 
Därefter började vi om och hittade nästa kod och så vidare. Båda författarna har gått 
igenom all text och när oenighet uppstod huruvida en viss rad skulle tilldelas den ena 
eller andra koden, diskuterades detta tills konsensus angående kodningen uppnåddes. 
Alternativt tilldelades raden flera koder.  
 
Efter denna bearbetning sorterades all text på så sätt att varje kod sammanställdes i ett 
eget dokument. Dessa kategorier genomlästes sedan och justerades på så sätt att vissa 
rader flyttades till andra kategorier där de ansåg höra bättre hemma. Vissa kategorier 
ansågs också behandla samma tema varför de slogs ihop, medan andra delades upp på 
ytterligare kategorier då den ursprungliga kategoriseringen ansågs alltför grovhuggen. 
Sedan lästes återigen kategorierna igenom av båda författarna, var och en för sig och 
delades upp i underkategorier. Denna kategorisering styrdes av uppsatsens syfte och de 
koder som inte var av intresse för detta lämnades därhän. När kategorierna som ansågs 
fylla syftet sorterats klart skrev vi i möjligaste mån om denna text till egna ord. 
Intentionen var dock hela tiden att den egna texten skulle representera vad som sagts av 
deltagarna, utan egna tillägg och tolkningar. Där belysande citat bäst ansågs beskriva 
vad som skulle uttryckas, användes sådana. Citaten återges ordagrant, men en viss 
justering för bättre anpassning till skriftspråk har gjorts. Exempelvis har ord som ”sånt” 
skrivits som ”sådant” i texten.  
 
Tematiseringen har i huvudsak varit induktiv men delvis även deduktiv utifrån givna 
teman i intervjuguiden. Då intervjuerna bedrevs relativt öppet kunde som nämns ovan 
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många frågor få divergerande svar som fick helt skilda koder. Innehållet i texten fick 
styra vilka koder som användes. Emellertid var vissa koder mer eller mindre givna i 
förväg, då intervjuguiden innehöll några ämnen där specifika svar avkrävdes 
respondenterna (till exempel beträffande deras utbildningsmässiga och professionella 
bakgrund). Resultatet presenteras med intentionen att beskriva de för syftet relevanta 
kategorierna. Vår avsikt är att presentera resultatet i den ordningen att en röd tråd ska 
skönjas i materialet: först beskrivs terapeuternas bakgrund, hur de kom i kontakt med 
ACT och hur de fastnade för behandlingsformen, därefter beskrivs skillnader och 
likheter gentemot annan KBT, och avslutningsvis, vilka problem och styrkor deltagarna 
ser med terapin. Varje tema åtföljs av en diskussionsdel. 
 
 

Resultat 
 
Bakgrund 
Psykologerna i studien har genomgått utbildning till psykolog vid universiteten i 
Uppsala eller Linköping. Någon gick ut för trettio år sedan och de övriga har tagit sin 
examen under den senaste tioårsperioden. De deltagande sjuksköterskorna har gått 
sjuksköterskeutbildning i Malmö, där de också har vidareutbildats till steg-1 terapeuter 
(av legitimerade psykoterapeuter  med utbildningsbakgrund i Uppsala eller Linköping). 
Beträffande tidigare arbetslivserfarenhet nämns framförallt klinisk verksamhet. De 
flesta ser sig främst som kliniker även i dagsläget även om många arbetar med 
forskning och utveckling av behandlingar.  
 
När det gäller den teoretiska bakgrunden nämns att man framförallt ser sig som 
behaviorist ”trots att jag var KBT-utbildad så var jag mera åt B-hållet. Jag säger det 
fortfarande att man kan inte snacka bort problemen, man kan inte snacka bort saker och 
ting. Till syvende och sist det som funkar bäst och mest är exponering”. Redan under 
utbildningen har man ansett att det är inlärningpsykologiska teorier som har mest 
förklaringsvärde. ”Beteendeterapi under utbildningen passade mig som fisken i vattnet.” 
Några vill kalla sig radikalbehaviorister och en viktig grundpelare i den ideologiska 
inriktningen är tron på beteendeanalysen och dess användbarhet. Ett beteendeanalytiskt 
angreppssätt tar människors problem på allvar: ”Psykologi ska handla om det psykiska 
livet, men det verkar inte handla om mänskligt beteende, men det vill beteendeanalysen 
göra”. Här är det främst den funktionella ansatsen, att man tar reda på hur ett 
problembeteende vidmakthålls, som understryks. Dessutom framhålls det vetenskapliga 
förhållningssättet: man tycker om den idiografiska modellen ”där varje klient kan 
behandlas som en single case-studie”. Den radikalt behavioristiska teoretiska grund som 
ACT vilar på med Skinner som utgångspunkt tas upp: ”Skinner var min stora idol. 
Annorlunda än all annan psykologi som bara är mentalism”. Den naturvetenskapliga 
tradition som härstammar från Skinners experiment är en positiv och oumbärlig del av 
den kliniska psykologins utveckling: 
 

Alltså det som är intressant med Skinner det är att, tycker jag, kanske inte är rått-
experimenten, utan det är filosofin kring det. Alltså Skinner var ju faktiskt en 
filosof, han brydde sig inte så speciellt mycket om råttor. Han brydde sig väldigt 
mycket om människor.[…] det är det man gör i den experimentella psykologin. 
Man gör det inte för att man vill få råttor att gå åt höger eller för att trycka på en 
röd spak. Utan för att man vill lära sig nånting som faktiskt kan hjälpa människor.  
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Beträffande kognitiva teorier upplevs dessa som teoretiskt oklara och, framförallt, dåligt 
empiriskt förankrade. Kognitiva teorier har avfärdats redan under utbildningen. Man 
verkar ha svårt för att acceptera en teori som endast har växt fram från kliniska resultat. 
Det upplevs som problematiskt att dessa teorier tycks vara förgivettagna av många. 
Inom ACT däremot ”finns en tilltalande problematisering av kunskaps- och 
vetenskapsbegrepp”. Kritiken mot kognitiva teorier går igen hos de flesta deltagarna, 
oavsett teoretiskt intresse. Man tror helt enkelt mer på beteendeteoretiska förklaringar 
och menar framförallt att det är detta som är funktionellt i den kliniska vardagen.  
 
Flera har tidigare jobbat kognitivt och kommit fram till att de inte passar för detta 
arbetssätt: ”Jag försökte med det kognitiva, försökte identifiera negativa automatiska 
tankar och grundantaganden. Det var svårt och väckte hopplöshet”.  
 

Första kontakten med ACT 
Här pekas det på att man tidigt varit inne på inlärningspsykologisk litteratur och när 
man då kommit över böcker om ACT eller RFT har detta setts som nästa steg i en 
beteendeterapeutisk utveckling. Många hyste ett visst intresse utifrån denna litteratur 
och har sedan börjat diskutera ämnet med studiekamrater och kollegor. Sedan har 
ytterligare intresse väckts på seminarier eller dylikt och man har sökt sig till workshops. 
Det framhålls också att flera tilltalades i dessa inledande diskussioner av teorier och en 
sorts terapi som ansågs ”bryta ny mark” och att de (teorierna) i KBT-kretsar rönt stort 
intresse: ”Jag märkte att det pratades om det här bland dem som kände till det och jag 
började tycka att det var intressant och spännande”. 
 
Diskussion: Bakgrund 
Det är intressant att konstatera att samtliga psykologer i studien kommer från endast två 
lärosäten, Uppsala och Linköping. De två sjuksköterskorna har utbildats på annat håll 
(Malmö) men deras inspiration och utbildare i ACT kommer även de från Linköping, 
och har utbildningsrötter i Uppsala. Trots att vår utgångspunkt var Stockholm med 
omnejd, kan det knappast vara en slump att våra respondenters bakgrund är såpass 
homogen. Det framkommer i intervjuerna att man i Uppsala anser sig ha en mycket 
aktiv ACT-forskning som är på väg att kompletteras med motsvarande RFT-forskning. 
Detta ger studenterna internationella utblickar redan under sin studietid och universitetet 
tycks ha goda kontakter med såväl ACT:s grundare i USA som olika ACT-forskare och 
terapeuter runt om i världen. Sådant är naturligtvis förstärkande och ökar sannolikheten 
för att den inriktning som kan erbjuda detta väcker ett intresse hos studenterna som 
sedan vidareutvecklas efter avlagd examen.  
 
Uppsala har en lång beteendeterapeutisk tradition och det var här den första 
beteendeterapeutiska utbildningen startades. Detta var också vaggan för den 
beteendeterapeutiska föreningen, BTF (Kåver, 2006). Det är kanske inte så underligt att 
det här finns ett intresse för, och en aktivitet kring, det som är det senaste inom 
beteendeterapin. I Linköping bedriver man ett så kallat problembaserat lärande, PBL, 
vilket lämnar studenterna ganska fria ramar att söka efter de fakta som de själva tycker 
verkar relevanta och intressanta för den aktuella uppgiften. Flera respondenter beskriver 
hur de utan stöd från universitet organiserade sin egen KBT-kurs och att 
utbildningsledningens svala intresse snarast sporrade dem till att hitta sin egen modell, 
fristående från det befintliga systemet. ACT och RFT har ju en uttalad behavioristisk 
bakgrund och eftersom behavioristen Skinner länge haft en suspekt klang i många 
kretsar så lockar detta i sig förstås revolterande studenter att stå först i ledet då teorier i 
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hans efterföljd presenteras. ”Man vill ju vara så extrem som möjligt” som någon 
uttryckte det i intervjuerna. Detta resonemang kan även appliceras på förkärleken för att 
kalla sig radikalbehaviorist då detta ger en radikal och hängiven klang i dagligt tal. 
Radikalbehaviorism innebär ståndpunkten att allt en människa kan göra, såväl utanpå 
som inuti, är beteende vilket Skinner sa redan i Behavior of Organisms, 1938, 
”Behavior is what the organism is doing.” (Skinner, 1938, refererad i O’Donohue & 
Krasner, 1995). Det vill säga även tänka, känna och alla de olika komponenterna i att bli 
förälskad. För att förstå, och påverka människan hävdar behaviorister därför att det är 
mer meningsfullt att tala om och analysera beteende i en viss kontext än att tala om 
konstruktioner som överjag, samvete, eller grundantaganden (Ramnerö & Törneke, 
2006; Törneke, 2001). Skinner själv avsåg även behovet av att rikta beteendeanalysen 
mot forskaren själv för att visa att den vetenskapliga objektiviteten inte låg enbart i det 
observerade fenomenet utan i de kontingenser10 som kontrollerar observationerna av 
fenomenet (Hayes, 2004). De intervjuades goda teoretiska kunskaper innefattar 
sannolikt ovanstående men det står inte i motsättning till att det åtminstone 
ursprungligen kan ha funnits sociala förstärkare för att använda begreppen.  
 
Det finns en preferens för Skinners idéer även på ett bredare plan vilket förklaras av det 
kanske inte allmänt bekanta faktum att Skinner som vetenskapsfilosof i lika hög grad 
satte upp villkor och förutsättningar för en meningsfull vetenskap om mänskligt 
beteende som han utförde egen grundforskning i detta inom denna vetenskap. 
”Behaviorism is not the science of human behavior; it is the filosofy of that science” 
(Skinner, 1976, sid. 3). Denna filosofi stipulerade strikta regler för hur vetenskap skulle 
utföras vilket bland annat utesluter mentalistiska konstruktioner i teoribildningen. 
Denna inställning återkommer som ett centralt ställningstagande hos många av de 
intervjuade och någon önskar sig till och med att det fanns någon metod som låg ännu 
längre från all form av mentalism än vad ACT gör men accepterar att ACT i dagsläget 
representera den mest renodlade radikalbehavioristiska terapeutiska riktningen.  
 
 
Karisma 
Det framkommer att en hög andel av de intervjuade på workshops och dylikt har haft 
personlig kontakt med någon av den internationella ACT-utvecklingens 
förgrundsgestalter.  Detta har upplevts som mycket inspirerande och stimulerande 
genom det förhållningssätt dessa har uppvisat.  
 

Jamen, det är kul! Det är en prestigelöshet som jag gillar. Forskarna är likar. 
Steven Hayes pratar med studenter och Kelly och alla de där forskarna, det finns 
en öppenhet och tillgänglighet som är äkta tycker jag. Som är väldigt kreativ för 
forskningen. 

 
Karisman kommer dels från det förhållningssätt som dessa personer demonstrerar i sitt 
arbete med sina klienter, ”mänskligt, empatiskt och naturligt validerande”, dels från det 
personliga bemötande respondenterna fått då de ställt frågor och i pauser. ”Jag tyckte 
han hade en skön inställning. Verkligen avslappnad.” Karisman sägs ändå främst 
komma ur vetskapen att de producerat imponerande forskning med en lång rad 
publikationer som följd. ”Om Steve inte hade producerat en enda artikel så tror jag att 
folk skulle tycka att han var, inte karismatisk utan, ’vad är det där för en tok?’”  

                                                
10 ”Kontingens – ett sammanhang där en händelse, med viss sannolikhet, är beroende av en annan för 
att inträffa.” (Ramnerö & Törneke, 2006, sid. 63). 
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De många ACT-workshops som anordnats har besökts flitigt av denna studies 
respondenter. Man har deltagit i workshops med Kelly Wilson, Kirk Strosahl och 
Steven Hayes. Det tilltalande med detta har inte bara varit innehållet utan även den 
upplevelsebaserade inlärningen. Ett annat skäl till att man fastnade för teorierna var att 
de förgrundsfigurer som presenterade idéerna var mycket trovärdiga och övertygande i 
sin framställning. Dessutom fick flera erfara hur erfarna och uppburna kollegor 
brottades med samma allmänmänskliga svårigheter som de själva gjorde i de 
upplevelsebaserade övningarna. Att jobba på detta sätt har betytt mycket för den 
teoretiska övertygelsen. Det upplevs som mycket positivt att gränsen mellan terapeut 
och klient suddas ut. Och genom att på en workshop gå igenom det som klienterna får 
gå igenom gör att man utvecklas som människa såväl som terapeut. Sålunda deltar 
många i så många utbildningar de har möjlighet till: ”Jag åker på det som går, jag tar 
lite tid till det”. 
 
Flera har med sig starka upplevelser från sitt eget arbete under sina workshops och 
menar att de karismatiska ledarna haft en del i detta då de under övningarna varit 
närvarande på ett mycket ovanligt sätt. ”Karismatisk är en sak men han ville ju va med 
mig hela vägen. Och en bit till. Och en till. Och en till. Så jag fullständigt brann. Hela 
mitt inre bara kokade liksom”. Denna dimension som bygger på en personlig stark 
upplevelse av ACT-processen framstår som ett av de drag som enligt respondenterna 
skiljer ACT från andra terapier ”Så det är inte en teknik. Man måste ha det i sin egen 
kropp. […] Man kan liksom inte gå längre än man har varit själv. Eller ta någon annan 
dit”. 
 
 
Diskussion: Karisma 
Författarna till denna studie har själva observerat något av det som tas upp beträffande 
den karisma och tillgänglighet som ledande ACT-personligheter uppvisar (framförallt 
under tre workshopdagar med Kelly Wilson 17-19 oktober 2006) Vi har upplevt den 
goda talarkonsten, hört de hjärtknipande exemplen och förbluffats av den stora 
bildningen och de många referenserna till historisk och aktuell forskning. Under 
övningar har vi blivit fångade av den intensiva närvaron och det trovärdiga agerandet 
och under fikapauser har vi småpratat med workshopledaren om både dennes och de 
egna barnen och om KBT:s framtid. Det är svårt att förhålla sig iskall och neutral i 
förhållande till detta och det är lätt att det uppstår en önskan att vilja tro på ”budskapet”. 
Det finns undersökningar som tyder på att det är just ledarens positiva känslouttryck får 
efterföljarna att både må bättre och ökar viljan att följa denne. Detta är i sin tur även 
förknippat med hur man bedömer ledarens effektivitet och attraktionskraft (Bono & 
Ilies, 2006). Detta skulle kunna förklara en del av varför flera av de intervjuade väljer 
att tro medan de väntar på evidensen. De intervjuade är fostrade i en KBT-kultur där 
den svenska beteendeterapeutiska föreningen slår fast att ”Kognitiv beteendeterapi är en 
form av psykoterapi som grundar sig på forskning” (BTF, 2007) och den amerikanska 
KBT föreningen hävdar att ”The latest in scientific advances are used to design 
treatments” (ABCT, 2007). Detta utgör naturligtvis ett dilemma då de inte finns 
tillräckligt med studier till stöd för de metoder man mer intuitivt, eller intellektuellt, 
uppfattar som effektiva och funktionella. Men kanske är budbärarens framtoning inte 
irrelevant som bedömningskriterium eftersom varje människas agerande kan sägas 
representera de idéer och värderingar hon bär. Kanske ger hennes handlingar till och 
med en sannare bild än innehållet i de ord hon uttalar. I detta fall undgår man ändå den 
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värsta kluvenheten genom den livliga forskningsaktiviteten inom ACT-gemenskapen, 
vilket gör att man kan hänvisa till forskning som är ”på gång”, och till den produktive 
frontfiguren Steven Hayes som genom en stor mängd publicerade artiklar visat att 
imponerande kvantitet texter i ämnet godkänts av tidskrifternas granskare. (En sökning 
efter publicerade artiklar av Hayes, Steven C i databasen Psychinfo 1 mars 2007 ger 254 
träffar, Wilson, Kelly G ger 39 träffar, och Strosahl, Kirk D. ger 25 träffar.) Det finns ju 
också en komplikation i att använda ”det senaste” i forskningen eftersom när det 
kommit tillräckligt med studier för att en behandling ska sägas vara evidensbaserad så 
är den inte längre den senaste då utvecklingen inom detta område för närvarande ger 
intryck av att gå väldigt fort.  
 
Det är också lätt att föreställa sig att de upplevelsebaserade utbildningarna bjuder in till 
en gemenskap där deltagaren plötsligt blir du och bror/syster med framstående kollegor 
vilket verkar förstärkande på det fortsatta intresset. Samtidigt kan det tyckas vara ett 
relevant urvalskriterium att i viss mån lita till erfarna professionella förgrundsgestalter 
och att ge akt på hur de bedömer den nya företeelse som man konfronteras med. 
 
 
Varför ACT? 
Ett av skälen att man väljer att arbeta med ACT anges vara att man tilltalas av de 
teoretiska grunderna till den terapeutiska verksamheten. Det viktigaste tycks inte vara 
hur en specifik behandling ser ut (topografiskt), utan snarare hur man kan förstå 
mänskligt beteende och då tycks inte tidigare inlärningsteori vara tillräckligt. Någon 
uttycker det: ”Det handlar inte om ACT. Vad verkar det vara för processer som man får 
bättre koll på när man ser från ett ACT-perspektiv eller från ett RFT-perspektiv?”. RFT 
ter sig logiskt och därav självklart att arbeta med. ”När jag började bekanta mig med 
RFT kändes det helt klockrent”. Det pekas på att ett vetenskapligt förhållningssätt är 
viktigt och då ter det sig givet att följa i tidigare inlärningsteoretisk tradition men att de 
nya rön som RFT funnit också inkorporeras i detta. Flera påpekar att det innebär ett 
personligt värde att befinna sig i forskningens framkant och då är det inom RFT de mest 
spännande upptäckterna görs.  
 
Förespråkare för traditionell KBT uppfattas som ovilliga att utveckla teoretiska 
modeller utifrån den empiri som funnit att inlärningsteori såsom den tidigare skrivits 
inte kan förklara verbalt (eller kognitivt) mänskligt beteende. ”Sedan jag blev psykolog 
har det inte hänt någonting i KBT-världen […] och det sa ju Lars-Göran också i en 
studie ’vad har hänt egentligen de senaste tio åren inom KBT? – inte mycket’[…] det är 
fortfarande jävligt dåliga resultat på många områden”. Denna behandlingsform har 
istället för att ta till sig rönen blivit alltför metodfixerad. I motsats står ACT som har 
behållit ryggraden av experimentell vetenskap. ”[Det] finns […] ju en kärna av hård 
vetenskaplighet som ligger mig närmare än, om man nu vill säga ’mainstream KBT’”. 
 
Samtidigt med forskningsintresset, vill man jobba kliniskt utifrån radikalbehavioristiska 
utgångspunkter. ”Jag vill jobba så nära Skinner som möjligt och det här är så nära som 
man kan jobba kliniskt idag. Jag vill också jobba i forskningsfronten av tillämpad 
beteendeanalys och då är det där man ska vara”. 
 

Man har hela det här empiriska synsättet som gör att man nästan kan bedriva 
single case-designer med varje klient. Som gör att man kan förhålla sig 
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vetenskapligt i den enskilda behandlingen utan att behöva luta sig på generell 
forskning. 

 
Och när man väl börjat tänka i termer av RFT blir det ett självklart förhållningssätt som 
hjälper till att förstå många aspekter av mänskligt beteende.  
 

Det är omöjligt att inte ha med sig när man pratar med människor. Även om det är 
ett kort rådgivande samtal med föräldrar så har jag det hela tiden med mig, sen 
kanske jag inte använder allt. Men jag […] tänker hela tiden på RFT och hur vi 
förhåller oss till saker”.  

 
Det tas också upp att ACT inneburit en omvälvande upplevelse med konsekvensen av 
att ett nytt sätt att se på världen har förvärvats. Någon beskriver det som att ”jag fick 
mer effekt av tre dagar med Kelly Wilson än jag hade med 50 timmar på 
psykologprogrammet”. Det strävas efter att själv anta ett förhållningssätt som kan ta sig 
uttryck i att man exempelvis slutar att försöka kontrollera tankar och känslor; att man 
slutar försöka att få rätt och inser vilka kostnader dylika regler har; att man är villig att 
utstå obehag för att uppnå det som är viktigt: ”jag hade inte varit egen utan ACT. Det 
var […] obekvämt att starta eget. Jag var jätterädd för att inte få ihop det”. 
 
Sålunda uttrycks det en önskan att inte pådyvla klienter detta förhållningssätt, snarare 
upplevs det ha hjälpt terapeuterna själva och därmed tror de att även klienter kan bli 
behjälpta. Eftersom det, som några uttrycker det, fungerar på dem själva och har 
inneburit rikare liv, och eftersom man tror att mänskliga upplevelsefenomen är 
universella, så borde det fungera för andra också. Således blir devisen att leva efter 
värderad riktning något som motiverar såväl terapeut som klient. Det uttrycks att vad 
det än gäller för problem, om det gäller den egna personen eller en klient så går arbetet 
snabbare och blir effektivare i en värderingskontext. Den senare tycks därmed innehålla 
något som anses meningsfullt i sig, såväl som att det gör arbetet roligare och 
effektivare: ”Då behövde jag inte längre coacha människor genom en exponering, utan 
där fanns deras egen motivation. Jag tyckte det var mycket, mycket, mycket roligare”. 
Det nämns till exempel att KBT kan ”kritiseras för att ha varit ganska mekanisk och 
ytlig och jag tycker också det”, och ”att sitta och göra SORKar11 med alla, det är jävligt 
trist alltså”. Istället har man i valt ACT ”kanske för att få tillbaks lusten som terapeut”.  
 
Det pekas också på att man gillar att ACT tar upp existentiella frågor som missas i 
andra inriktningar. Exempelvis tilltalas man av tanken att mänskligt psykiskt lidande 
inte är något sjukligt, utan istället normalt och en oundviklig del av livet. Hjärnan är 
inställd på att lösa problem och därför kommer vi ofta att få obehagliga tankar menar 
man. Därför är acceptans oundvikligt om vi vill leva meningsfulla liv.  
 
 
Diskussion: Varför ACT? 
Här framträder RFT som den stora lockelsen bakom ACT. Kanske för att denna teori 
förmår att förklara en del av de övningar och upplevelser som givit intryck av att vara 
verksamma men som nu kan förstås och tillämpas systematiskt på ett nytt sätt. Det har 
varit en lättnad att finna ett sätt att tillämpa inlärningsteori även på språk och kognition 
då dessa fenomen är centrala för klienters problem och därmed behandlingen av dem. 

                                                
11 SORK. Förkortning för Situation Organism Respons Konsekvens, en metod att analysera 
problemsituationer som är vanligt i KBT. 
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Man kan med gott fog även anta att de undersökningar - där Jacobson och hans kollegor 
på ett övertygande sätt visade att det inte var de kognitiva interventionerna i den så 
oerhört framgångsrika kognitiva terapin mot depression som gav en förändring i 
försökspersonernas kognitioner (Jacobson & Gortner, 2000) - var mumma för en 
beteendeterapeut. Detta eftersom det inträffade en mängd olika, för behandlingen 
främjande, förändringar i försökspersonernas tänkande redan efter beteendeaktiveringen 
som är en ren BT-metod. Många ACT-övningar är förvisso inriktade mot att 
åstadkomma kognitiva förändringar men inte beträffande innehållet utan funktionen så 
att det snarare blir ett sätt att motivera och vidmakthålla de nya beteenden som terapin 
sätter upp som mål, eller rättare sagt de nya beteenden som leder mot de värden som 
framkommer under terapin. ”The integration of traditional behavior therapy and ACT in 
this phase is an important topic […] Fortunately, most ACT therapists seem to have no 
great difficulty melding the two.” (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, s. 258).  
 
Den beteendeanalys som omhuldas så varmt stämmer bättre med ACT som 
förhållningssätt för att förstå och behandla än med manualbaserade KBT-behandlingar 
vilka lämnar mindre utrymme för flexibilitet. ”Grunden för beteendeanalysen är att 
varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån 
allmänna principer.” (BTF, 2007) Om man genom att vara beteendeanalysen trogen kan 
vara med om att generera ny kunskap istället för att bekräfta gammal kunskap i 
evidensbaserade manualer så är det desto bättre genom att känslan som tanken av att 
ligga i framkant ger, verkar förstärkande. Idén om att tillämpa ett antal validerade 
processer som anpassas och individualiseras till den aktuella klienten har förts fram 
även från andra framträdande aktörer i KBT-världen som hävdar att detta skulle vara 
mer effektivt än att använda en rad olika diagnosspecifika manualer vilka istället bidrar 
till att försvåra utbildning och spridning av kunskapen (Barlow, Allen & Choate, 2004). 
 
Upplevelsen av den starka effekt klargörandet av personliga värderingar haft i 
terapeuternas egna liv är påtaglig i intervjun. Det lyser vid intervjuerna igenom en 
tacksamhet och en glädje över att man genom det egna arbetet fått tag i, och redskap att 
hålla fast vid, värderingar vilka annars kan vara rätt svårfångade i den stressiga 
vardagen. Denna erfarenhet verkar ge det egna arbetet som terapeut en djupare mening 
och det verkar upplevas som kraftfullt då man lyckas hjälpa klienten att få tag på dennes 
djupa värden under en terapi. Vid en föreläsning på psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet under rubriken ”Behavior Analysis of Existential Issues” 18 
oktober 2007 sa Kelly Wilson att det inte handlar om att fråga klienten vad denne är 
beredd att leva för, det riskerar att locka tanken till en mängd triviala men kanske föga 
motiverande saker, utan vad denne är beredd att dö för! Detta är en tanke som går igen 
hos bland annat psykiatern Viktor Frankl som efter sina erfarenheter som judisk fånge i 
nazisternas koncentrationsläger skapat en egen behandlingsmetod, logoterapin, 
uppbyggd kring människans behov av mening.  
 

Människans sökande efter mening utgör en primär kraft i hennes liv och inte en 
”sekundär rationalisering” av instinktmässiga drifter. Denna mening är unik och 
specifik på så sätt att den måste sökas av individen själv och förverkligas av 
honom. Endast då får den en betydelse som kommer att tillfredsställa hans egen 
vilja till mening. Det finns författare som hävdar, att mening och värden ”inte är 
något annat än försvarsmekanismer, reaktionsmönster och sublimeringar”. Men 
för min egen del skulle jag inte vara villig att leva enbart för mina 
”försvarsmekanismer”, och jag skulle heller inte vara redo att dö för enbart mina 
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”reaktionsmönster”. Människan är emellertid i stånd att leva och till och med att 
dö för sina ideal och värden! (Frankl, 1986, s. 110-111) 

 
Här finns alltså det drag av självförverkligande som annars tycks bannlyst från den 
huvudström av KBT som främst sysslar med symptomreduktion i syfte att få ett bättre 
liv (till skillnad från ACT som i första hand siktar mot att skapa ett bättre liv trots 
symptom). Det kan för övrigt tyckas märkligt att det bland den rika flora av 
personlighetsutvecklande och självförverkligande kurser som erbjuds på marknaden 
finns ett så litet utbud som är förankrat i KBTs kraftfulla principer. Kanske är det den 
starka emfasen på evidensbasering som gör sig gällande även här? Mycket riktigt är den 
terapeut som i intervjuerna har det svalaste förhållandet till ACT också mycket klar över 
att han inte vill hålla på med självförverkligande för sina klienter utan vill syssla med 
sjukvård och rehabilitering.  
 
 
ACT jämfört med andra terapeutiska modeller – metod och teori 
 

Beskrivning 
ACT handlar till stor del om förhållningssättet till tankar och känslor. ACT´s strävan 
efter att acceptera de obehagliga tankarna och känslorna utan att kämpa emot eller att 
försöka ändra dem beskrivs, liksom strategin att göra detta, genom upplevelser hellre än 
genom förklaringar. De flesta klienter har kämpat mot sitt obehag i försök att 
kontrollera det.  Istället uppmuntras klienten att acceptera att obehag är en del av livet, 
precis som till exempel glädje. Som ersättning för en undvikande/kontrollagenda strävas 
det efter att förverkliga det klienten värderar i livet och respondenterna lyfter fram det 
viktiga arbetet med att förtydliga klientens värderingar. Det är värderingarna som ger en 
mening för klienten att acceptera sitt obehag och att exponera sig för det som framkallar 
obehaget. 
 
Då motivationen väl finns så kommer stora delar av arbetet med ACT att likna annan 
beteendeterapi.  ”Ja, jag söker efter andra saker, jag frågar andra frågor, men exponering 
och aktivering är liksom de vägledande principerna när det gäller att få igång folk, få 
dem att röra på sig, öka beteenderepertoaren i de situationerna som de söker för.” Här 
ligger ingen motsättning mellan ACT och annan beteendeterapi förutom att det finns 
”en lite skarpare, mer genomtänkt idé i ACT och RFT än i traditionell KBT”. Med detta 
avses den logiskt uppbyggda och empiriskt förankrade teoretiska basen i RFT.  
 
I en ACT-behandling är relationen en viktig komponent. Här avses en närvaro i det som 
händer i rummet just nu, mellan terapeut och klient. Det vill säga en närvaro hos båda 
parter. ACT ”för tillbaka fokus på det som händer mellan terapeuten och klienten” 
vilket annars till stor del fallit bort i annan KBT där den föreläsande stilen när 
terapeuten till exempel står vid tavlan och skriver, förhindrar denna närvaro. I rummet 
kan man skapa och fånga upp erfarenheter och ”genom att använda metaforer, 
analogier, liknelser, historier, försöka få klienten att kontrastera tankarna med det som 
de faktiskt vet med sig, har erfarenhet av”.  
 
Det framkommer också att en viktig komponent av ACT är att principerna gäller lika 
för behandlare och patient. ”Ja, det gäller för mig precis som det gäller för klienter. Det 
är liksom ingen skillnad förutom att de sitter fast på ett annat sätt”. Detta är en del i den 
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filosofiska grund som några lyfter fram där även existentiella frågor, om t.ex. lidandet 
som en del av livet, är viktiga.  

 
Metodskillnader 

När metodskillnader mellan ACT och andra terapiformer tas upp påpekas det som en 
viktig skillnad att ACT främst är ett förhållningssätt snarare än en samling tekniker 
såsom fallet upplevs vara inom traditionell KBT12. ”Jag tror att det måste vara en 
villighet att vara med i sina egna processer. Det är väl en förutsättning så för de 
terapeuter som inte är villiga att göra det tror jag att det är bättre med vanlig KBT. Där 
kan man gömma sig lite mer.” Andra KBT-metoder upplevs som stela och lite tråkiga. 
”Traditionell KBT, för mig är tråkigt. Det är trist helt enkelt. Det är liksom…det är 
ingen rock’n’roll”. De blir i själva verket ett hinder för närvaro och en förmåga att fånga 
upp vad som händer i situationer i terapirummet. ”Det var väldigt mycket som hände 
under sessionen. Terapeuterna var mycket mer närvarande än i sedvanlig KBT såsom vi 
lärt oss. De fångade saker och ting i stunden. Det var mycket exponering i sessionen”.  
 
Den symtomlindring som är yttersta målet i KBT tar man avstånd ifrån. Istället bör 
exponeringen styras av värden och då är inte ångestreducering en självklar del av 
resultatet. Istället måste man acceptera att ångesten finns där som en oundviklig del av 
mänskliga upplevelser. ”Tidigare har du kämpat med att ta bort obehaget. Men det här 
bygger mer på att acceptera att det finns”. De värden som till skillnad från en aversiv 
kontroll bör ligga till grund för arbetet gör såväl terapeuterna som deras klienter mer 
motiverade. ”Det är lättare för människor att exponera sig för ångest om man ska kunna 
ta del av sin dotters examen än om de ska få mindre ångest på en kurva”.  Värderingarna 
utgör en bas för en utökad beteendereportoar och därmed ett rikare liv. ”Sen tror jag att 
det medföljer lite ångest. Och det är mer instruktivt för klienten att söka 
närmandebeteenden, alltså en vidgad beteendereportoar”.  
 
Förhållningssättet beskrivs vidare som en strävan i att egalisera det ojämlika terapeut-
klient-förhållandet. ”Det är ju inte en expert och en som sitter där hjälplös utan man har 
ungefär samma svårigheter”. Eftersom psykologiska fenomen anses upplevas på 
liknande sätt av alla, kan terapeut och klient nå en gemensam ontologi som också bidrar 
till utjämning av hierarkin. 
 
Det icke-manualiserade arbetssättet upplevs friare än vid KBT som ”när den ska 
tillämpas blir metodfixerad, […] det är väl lite mer regelstyrt”. Det lyfts fram att man 
”trivs i det här fria arbetssättet där ramarna inte är det centrala utan där klienten är det”. 
Fokus här blir istället för det strikta följandet av manualen, det interpersonella 
förhållandet, ”man lyfter ju relationen på ett bra sätt i ACT […] och i hela den här 
kontextuella terapin”. De formella protokollen, får istället funktionen av ett 
undvikandebeteende hos terapeuten som i värsta fall kan skada alliansen. 
 
Beträffande skillnader gentemot kognitiva interventioner tilltalas man av idén att se en 
tanke som ett observerbart fenomen med en funktion snarare än att fokusera på tankens 
innehåll. ”Vadå bevis för tankar? Som ändå inte är sanna. Här tycker jag verkligen att 
tankar bara är tankar”.”[…]och man kan gå på innehållet eller så kan man se 

                                                
12 Som traditionella KBT-metoder har det i intervjuerna tagits upp klassiska beteendeterapeutiska 
tekniker såsom exponering in vivo, interoceptiv exponering eller beteendeaktivering; och 
beträffande kognitiva tekniker avses metoder där en tanke ses som orsak till en handling och där 
denna tanke undersöks t ex med bevis för och emot, i en strävan att därefter balansera denna tanke. 
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funktionellt på det här”. Även här har man svårt med de formella ramarna: ”och 
dessutom tror jag att det är jobbigt med de här tankepapprena som folk ska gå igenom 
och lära sig att fylla i”. 
 
Det pekas också på att de skillnader i metoder som föreligger, gentemot sedvanlig KBT, 
inte har något egenvärde i sig. Acceptans-, defusions- och mindfulnessövningar är 
endast kompletterande verktyg. KBT-metoder i sig är en viktig del av behandlingen, 
men ska här sättas in i ett annat sammanhang. 
 

Likheter 
Det betonas också att ACT, metodskillnaderna till trots, härstammar från en 
beteendeterapeutisk tradition och kan likaväl som att vara en ny form av behandling, ses 
som ett sätt att närma sig beteendeterapi såsom den bedrevs tidigare. ”Man tar steget 
vidare och går man tillbaka till 50- och 60-talet […] så har det funnits många 
beteendeterapeuter som gjort det där.[…] Mycket av det man gör i ACT har man gjort 
[tidigare]”. Det pekas på att de metoder som tillkommit endast är sätt att motivera 
klienten. Det är fortfarande exponering och aktivering som är de verksamma faktorerna. 
Och det är att göra saker som leder till förändring. ”Ingenting sker, ingen förändring 
sker ju förrän beteendeförändringen kommer. […] Det andra är, ja det kan vara 
motiverande […] eller [sätt] att modellera villighet”. ACT ses i den kontexten som ett 
komplement till KBT, ”det är inte så att KBT ersätts av ACT, utan ACT är en form av 
KBT”. ”[…] det är väl också ett missförstånd. Det är som att man i ACT inte pratar om 
att ångesten går ner. Det är klart man gör, exponering och habituering finns ju där men 
det är inte så att man lägger tonvikten på det utan det är mer som en bonus. Man vill ju 
liksom inte att klienten ska ha det i fokus”. En farhåga som lyfts är att det är lätt att 
glömma ovanstående. ”Vi tror att när vi gjort de här ganska intellektuellt och 
utmanande övningarna så är det klart, men det är då tänker jag att det är där det börjar 
på något sätt […] sen är det beteendeterapi. Och jag brukar citera det här, sidan 258 tror 
jag i första ACT-boken så står det ’and then proceed with every behavioral technique 
that moves the client in the valued direction’”.  
 
Många respondenter påpekar att man först och främst ser sig som beteendeterapeut eller 
kognitiv beteendeterapeut: ”det är bara dumheter. Jag ser ACT som en del av KBT-
paradigmet. Jag är psykoterapeut med KBT-inriktning och jobbar med ACT. Och jag 
tycker att det är bra att det inte finns steg 1 […] eller steg 2-utbildningar i ACT för det 
tycker jag inte att det finns data för”. I samband med detta lyfts det också fram av några 
att motsättningarna mellan tekniker (inom ACT repektive KT) rent funktionellt inte 
behöver vara så diametralt olika som det emellanåt uttrycks. Funktionen i terapi ska 
vara att klienten får en viss distans till sina tankar och inse att man alltid har ett val hur 
man ska förhålla sig till dem ”och där tycker jag att både kognitiva tekniker och 
mindfulnesstekniker strävar efter det”. Dessutom ses kognitiva metoder av någon som 
ett bra första steg att lära sig att observera sina tankar som just tankar, då många klienter 
aldrig övat på detta eller ens varit medvetna om att det är tankar som ställer till det. Att 
börja registrera dem blir därmed ett effektivt första steg mot distansering. 
 

Teorin bakom metoden 
Som framgår av ovanstående stycken anses metoderna i sig inte vara det viktigaste. Det 
är snarare förhållningssättet och vikten av att metoderna används i rätt kontext som 
framhålls. Det påpekas att terapeuter från andra traditioner ofta har åsikter om att ACT 
och dess utövare stjäl metoder och tekniker för att ogenerat kalla dem för ACT. Men då 
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glömmer man att det här är en ”vetenskapssyn som skiljer sig lite från de andra. Den 
skiljer sig på det sättet att den är, det är nånting som kallas för funktionell 
kontextualism, […]Det är en vetenskapssyn som inte bryr sig så mycket om ontologi till 
exempel. Utan den bryr sig om beteenden i en kontext givet en inlärningshistoria”. De 
metoder som utifrån sett är likadana som hos andra inriktningar används här i ett annat 
sammanhang. Det är således svårt att hålla isär teori och metod. De metoder som 
används är sällan unika ACT-interventioner. Men förståelsen av interventionerna skiljer 
sig från andra terapier i och med att man ser på terapeutens interventioner precis som på 
klientens beteenden, på ett funktionellt sätt.  
 
De flesta håller de teoretiska kompletteringarna av inlärningspsykologi som ACTs stora 
bidrag till psykoterapi i allmänhet. Utifrån RFT kan man förstå varför det understundom 
inte är tillräckligt med exponering för att få folk att komma i kontakt med direkta 
kontingenser. ”Varför funkar inte exponeringar likadant på människor som det gör på 
djur.[…] Vi kan inte sitta med en beteendeanalys och en ångestkurva och säga att det är 
så det funkar. Det gör ju inte det!”.  ”Det enda revolutionsartade är RFT där man har en 
teori som på ett helt annat sätt förklarar…både förklarar och hjälper oss att förändra 
beteende”. Det tas upp att ”de intressanta frågorna finns i RFT-labben idag”, och det är 
dessa frågor som leder den terapeutiska utvecklingen framåt. 
 
Förhållningssättet att se på beteenden utifrån deras funktioner i en given kontext 
postulerar också att människor ses som kompetenta. Apropå detta tas det upp att i 
omvårdande instanser blir det lätt att människor ser sig som felaktiga och inkompetenta. 
Och dessa fel (tex ångest) ska tas bort och ”sedan kommer man att bli bra”. Problemet 
är påpekas det att lidande och ångest tycka vara konstant. Därmed är det inte fel på oss 
för att vi hyser sådana känslor. Det enda en sådan agenda kan leda till är att människor 
känner sig misslyckade och dåliga. ”[I] ACT försöker man istället för att ha den här 
reduktionsagendan, […] att byta till en värderingsagenda”. 
 
Andra teoretiska skillnader som tas upp är att RFT blir det tillägg som kan förklara 
andra terapeutiska interventioner som tidigare saknat teoretisk bas. Även om metodiken 
är välbelagd menar man här att det är viktigt att förstå vad man håller på med och 
varför. Den bristande teorin (bristande då den inte kommer från empirisk erfarenhet) 
inom kognitiv terapi tas återigen upp. Tidigare kognitiv teori jämförde den mänskliga 
hjärnan med en dator och denna metafor förutsatte att kognitioner står som orsak till 
beteenden. Denna modell benämns av respondenterna som mentalism och är något som 
bör undvikas: ”Och så sitter vi och kämpar med vår vardag och kommer med de här 
olika mentalistiska förklaringarna. En efter en, en efter en. Jamen då har man en ny då 
och vi är ju kreativa så vi kan komma på hur många som helst”. Grundantaganden och 
andra kognitiva begrepp tas av respondenterna upp som mentalistiska konstruktioner. 
Istället vill man förstå kognitiva metoder utifrån ett RFT-perspektiv. Då blir de 
begripliga och berättigade.  
 
Ovanstående gäller även för ”gestaltterapin exempelvis, mycket finns i existentiella 
terapier, men där har det saknats en övergripande god teori och man har inte alltid vetat 
varför man gör det”. Också beträffande psykodynamisk terapi kan RFT bidra med ny 
förståelse: ”RFT tror jag , kan förklara saker, sådana aspekter som överföring och 
liknande. Jag tror att RFT kan förklara vad som händer i psykodynamisk terapi, till 
exempel experiential avoidance finns ju beskrivet i olika termer”. 
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En annan teoretisk ståndpunkt som tas upp är en förlängning av att mänskliga 
upplevelser och lidanden ses som universella och därför kan man jobba med de klienter 
som faller utanför de diagnostiska ramarna. Man tror på en idiografisk modell istället 
för på den diagnostik som är utformad för att ett stort antal personer ska kunna falla in 
under respektive kriterier. Därmed blir också behandlingen för dessa diagnosspecifika 
problem avsedd att fungera på en stor och heterogen grupp. Manualbaserad KBT-
behandling ses som alltför styrd av ett diagnostiskt tänkande som inte tillför mycket i ett 
funktionellt perspektiv. 
 
Det tas också upp att det finns teoretiska likheter, främst med behavioristisk teori. Man 
tilltalas av att forskare går ”back to basics” och söker svaren på vårt beteende via 
experimentiella försök. Även om svaren idag blir något annorlunda än i de tidiga 
inlärningsexperimenten som tex Skinner företog sig, så är ansatsen densamma. Därmed 
blir RFT snarare en naturlig utveckling av tidigare inlärningspsykologiska modeller. Det 
vill säga som komplement till tidigare teori, snarare än som något diametralt 
annorlunda. Någon tar också upp de teoretiska likheter som finns med österländska 
filosofier även om dess metoder skiljer sig åt. 
 
 
Diskussion: ACT jämfört med andra terapeutiska modeller – metod och teori 
Vid beskrivningen av vad ACT är utgår de intervjuade i hög grad från vad som skiljer 
ACT från traditionell KBT. Tankarna om acceptans och defusion är något som flera då 
kommer in på. Ett centralt särskiljande drag i ACT jämfört med andra många tidigare 
KBT-modeller är att man här strävar efter att acceptera ett visst lidande som en del av 
livet (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Detta tycks vara ett bidrag som den tredje 
vågen fört med sig till allt fler modeller och någon av de intervjuade sa att det finns ett 
kapitel om acceptans i snart sagt varje ny KBT-manual med självaktning. Anna Kåver 
som tillsammans med Åsa Nilsonne gjort ett stort arbete med att introducera en annan 
tredjevågen terapi, Dialektisk Beteendeterapi, i Sverige (Kåver & Nilsonne, 2002) 
skriver i sin bok om acceptans  
 

Vi antar att om vi bara kan få bort obehaget och den inre smärtan, så blir vi 
lyckliga. Det antagandet ifrågasätter jag i denna bok. Att vara beredd att leva med 
psykisk smärta och obehag kan i sig vara en lösning. Men det kan också leda till 
att vi kan lösa problem och förändra svåra situationer på ett mycket mer effektivt 
sätt än om vi bara kämpar emot och vägrar att uppleva obehaget. Att vägra se eller 
inse vad som händer oss gör det omöjligt att göra något åt det hela (Kåver , 2004, 
s. 21).  

 
Hayes, Strosahl och Wilson har i ACT-boken (1999) beskrivit hur försök att 
undertrycka tankar gör att dessa tankar i själva verket upplevs oftare och starkare än om 
man inte undertrycker dem. Detta är basen för att ge upp försöken att undvika eller 
kontrollera de olika psykiska obehagen. Författarna bakom ACT hävdar istället att 
“Control is the problem, not the solution” (Hayes et. al, 2004, s.7). Problemet för 
klienterna är ofta att de tror att de smärtsamma tankarna och känslorna är orsaken till att 
de gör som de gör eller inte gör det de skulle vilja göra. Ett karakteristikum för ACT är 
att man strävar efter att bryta denna koppling. Det är annars ingen ny tanke att ångest är 
en ofrånkomlig del av livet som kommer med den mänskliga egenskapen att vara 
medveten och därmed tvingad att välja. Kierkegaard skrev redan 1844 om begreppet 
ångest i boken med samma namn.  
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Ångest kan jämföras med yrsel. Den, vars öga kommer att skåda ned i ett gapande 
djup, han får yrsel. Men vad är orsaken? Det är lika mycket hans öga som 
avgrunden; ty om han inte stirrat ned… Sålunda är ångest den frihetens yrsel, som 
uppstår då anden skall skapa syntesen och friheten skådar sin egen möjlighet och 
då griper tag i det ändliga att hålla sig i. I denna yrsel segnar friheten ned. Längre 
kan psykologien inte komma och vill det inte. I samma ögonblick är allt förändrat, 
och i det att friheten åter reser sig upp, ser den, att den är skuldbelastad. Mellan 
dessa tvenne ögonblick ligger språnget, som ingen vetenskap har förklarat, eller 
kan förklara. (Kierkegaard, 1986, s. 168) 

 
Mycket riktigt är det flera av terapeuterna som berättar om sitt intresse för filosofi och 
särskilt existentiella filosofer och författare som Camus, Sartre och ovan nämnde 
Kierkegaard.  Hayes, Strosahl och Wilson drar linjen ännu längre tillbaka när de knyter 
an till det flertal av världens stora religioner som sedan tusentals år utgått från att 
lidandet tillhör det vuxna livet och att det är det medicinska syndromtänkandet, där man 
utgår från att lidandet går att bota, som fört oss bort från våra kulturella rötter och från 
denna vetskap (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). 
 
Respondenterna lyfter fram det icke-manualbaserade arbetssättet i ACT som ger 
möjlighet att vara mer följsam gentemot klienten och terapiprocessen än man upplevt 
andra KBT-protokoll vilka ofta utgår från en diagnosspecifik behandling (se till 
exempel Barlow, 2001). Detta är ett problem som uppmärksammats av den bredare del 
inom KBT-familjen som utgår från beteendemodellens (se nedan) syn på patologi 
(Melin, 2006). Diagnoser möjliggör en avgränsning för forskning och evidensbasering 
men rymmer i sig själva en rad problem. Till skillnad från medicinska diagnoser 
(öroninflammation) som ofta pekar på en underliggande orsak (bakterieinfektion i 
mellanörat) och pekar på en behandling (antibiotika) tillför inte den psykiatriska 
diagnosen någonting som inte redan finns för handen eftersom diagnosen i sig endast är 
en samling beteendekriterier (paniksyndrom = panikattacker + ängslan för fler attacker 
och följderna av attackerna + en beteendeförändring p.g.a. detta) (APA, 2002). 
Diagnosen leder alltså inte till en underliggande orsak utan bara tillbaka de beteenden 
man observerat från början.  Sambandet mellan psykiatriska diagnoser, biologiska 
markörer och förändringsprocesser är närmast obefintligt och kopplingen mellan 
diagnos och behandling är svagt (Melin, 2006). Beteendemodellen utgår istället direkt 
från en beskrivning av olika problembeteenden (motoriska, fysiologiska och kognitiva) 
vilka ses som en funktion av individens genetik, historia och aktuella kontext. Dessa 
problembeteenden bearbetas sedan med empiriskt belagda metoder genom att patienten 
är aktiv och tar del i ansvaret för förändring med fokus på nuet utifrån 
inlärningspsykologiska principer (Melin, 2006). Den av de intervjuade omhuldade 
beteendeanalysen tar sin utgångspunkt i detta synsätt som logiskt sett leder till en 
individuellt anpassad behandling utifrån de problembeteenden som patienten uppvisar.  
 
Det är svårt att hitta renodlade manualer som beskriver hur ACT ska genomföras även 
om det kommer alltfler titlar som behandlar ACT med alltmer specifik inriktning. Eifert 
& Forsyth (2005) är ett exempel på en sådan bok. Acceptance and Commitment 
Therapy for Anxiety Disorders har undertiteln ”A Practitioners Treatment Guide to 
Using Mindfulness, Acceptance, and Values-Based Behavior Change Strategies” vilket 
tycks antyda en beskrivning av hur ACT bör användas vid ångestproblematik. Här kan 
man med andra ord förvänta sig en manualliknande text. Men snarare än att steg för steg 
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beskriva hur en behandling ska se ut poängteras det att ACT ”truly is an approach to 
understanding and treating anxiety. It is not a set of techniques, metaphors, and 
exercises, although there are many.” (Eifert & Forsyth, 2005, s.11). Det betonas att 
tekniker ska anpassas individuellt för varje klient. Metaforer och övningar tas endast 
upp som exempel och kliniker uppmuntras att använda dem kreativt och flexibelt, samt 
efter hand uppfinna egna metaforer som passar för just den givne klienten. Det är 
således en idiografisk modell som förespråkas. Detta i sig står inte i motsatsförhållande 
mot annan KBT-behandling. Emellertid är evidensen hos den senare formens 
manualbaserade behandlingar knutet till diagnostiska kategorier. Även om flexibilitet 
förespråkas också här, är det avgörande att hålla sig strikt inom manualens snäva ramar 
för att kunna säga att behandlingen är ”evidensbaserad”. Respondenterna i denna studie 
vittnar om en klinisk vardag där det är mycket svårt att hitta ”rena” depressioner eller 
paniksyndrom etc. Istället för att koncentrera sig på symtom som topografiskt liknar 
varandra, betonas det att ångest snarare bör ses som allmänmänskligt och endast skilja 
sig åt i den meningen att våra inlärda responser på ångesten ser olika ut13, och därmed 
också hur vi tanke- och känslomässigt förhåller oss till ångesten (i form av misslyckade 
försök till kontroll och upplevelsemässigt undvikande till exempel). Det betyder att vi 
hittills gjort fel när vi delat in ångestproblematik i olika störningar. Uppdelningen tycks 
ha skett helt artificiellt och har ingen motsvarighet i verkligheten (Eifert & Forsyth 
2005). ACT och den tredje vågens terapier ger på detta sätt ytterligare stöd åt 
beteendemodellen och motverkar användandet av rigid diagnostisering och 
manualanvändning som grund för behandling. Det verkar också som att övriga KBT-
världen är på väg att instämma i denna inställning. Barlow menar numera att manualer 
har blivit alltför komplexa, och hindrar därmed effektiv behandling. En fördjupad 
förståelse för emotionell problematik har inneburit kunskap om att likheter bland dessa 
störningar överträffar olikheterna (Barlow, Allen & Choate, 2004). 
 
Upplevelsen av kontakt och närvaro då man försöker fånga ett skeende i rummet motar 
en del av den tristess som kan komma av att sitta och leta argument för eller emot 
negativa automatiska tankar för hundrade gången. Det verkar även vara mer 
intellektuellt utmanande att skapa en sammanhängande struktur av de olika övningarna, 
och metaforerna än det varit att redogöra för ångestkurvans allt snabbare krökning. I 
ACT-behandlingarna måste terapeuterna själva använda sin kreativitet på ett nytt sätt 
och även om inte alla skapar nya övningar utan använder det förråd som finns i 
litteraturen så krävs ändå ett eget ställningstagande om när, hur och vilka övningar som 
passar. Genom att symptomen ses som allmänmänskliga och allmängiltiga, får man 
blanda in större delar av sin egen personlighet än vad som annars är fallet. Någon 
nämner glädjen i att inte behöva hålla igen utan få spela ut hela sitt register. Man kan 
emellertid ana KBT-kulturens norm om vetenskaplig återhållsamhet hos terapeuten 
genom de varnande finger som i intervjuerna höjs över risken att förföras av ytan och de 
starka upplevelserna.  
 
Vad gäller likheterna med andra skolor så ger intervjuerna ett tydligt stöd för 
uppfattningen att ACT går tillbaka till de beteendeterapeutiska rötterna men med ett nytt 
sätt att förklara, motivera och förstå det som händer i behandlingen. Hayes, Strosahl och 
Wilson (1999) skriver  ”During the latter portions of this phase, ACT takes on the 
character of traditional behavior therapy and virtually any behavior change technique is 
acceptable.” (s. 258) En annan skillnad gentemot traditionell BT är att 

                                                
13 Naturligtvis kan ångest skilja sig åt topografiskt från person till person, men enligt de här modellerna 
är denna skillnad snarare kvantitativ, exempelvis med avseende på intensitet och duration. 
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beteendeförändringen enligt både upphovsmännen och de intervjuade ska syfta till att ge 
en större psykologisk flexibilitet och fler handlingar i värderad riktning istället för 
symptomreduktion vilket verkar ge även de verksamma terapeuterna större motivation 
för behandlingarna.  
 
 
Hur RFT och ACT hänger samman 
RFT tas av många upp som det viktigaste inom ACT. Teorin innebär en ny förståelse 
för hur människor fungerar. ”Mycket av det verbala som vi gör går inte att förklara […] 
av varken klassisk eller operant betingning”. Och eftersom språket då ses som en viktig 
del av psykopatologisk utveckling ger detta implikationer för hur man terapeutiskt ska 
angripa problem som är en följd av språkliga konstruktioner. En ”regelstyrd förstärkare 
[kan] stå över det som man tror borde vara förstärkaren i sammanhanget. Och de här 
reglerna får oss att göra […] konstiga, dysfunktionella saker”. Och ”vi gör det för att det 
är så viktigt att få rätt och följa reglerna”. På så sätt kan en spindelfobi vara en fobi för 
själva ordet ”spindel” som blir så hemskt att det inte får uttalas eller tänkas och då 
menar man, är det ju ordet som måste angripas och exponeringen måste ske med det 
stimulit. ”Jag hoppas också att RFT har den kopplingen till ACT och att det ska hjälpa 
folk att bl a hantera sådana språkliga och regelstyrda beteenden och känsloliv på ett sätt 
som vi kanske inte har kunnat hjälpa många med tidigare”. Det pekas vidare på den nya 
förståelse av kognitioner RFT ger:  
 

Det är kanske lättare att se tankens funktion, alltså att titta funktionellt på tankar 
och känslor och se att RFT handlar om hur människor relaterar. Precis som man 
lär sig att imitera så lär vi oss att relatera och vi lär oss att relatera godtyckligt. 
Man pratar om arbiträrt applicerbara relationella responser, alltså godtyckligt. Vi 
kan relatera till allting! 

 
Några tar också upp en viss skepsis gentemot metodiken i ACT: ”Jag har inte gått så 
mycket på ytan, på workshopsen och det här lullullet utan det är tanken bakom som jag 
gillar. Sedan är det ju bara en tillämpning”. ”ACT tror jag inte finns om tio år, då tror 
jag det är borta, men RFT kommer att finnas kvar”. 
 
Det pekas på RFTs breda användningsområde. Kunskaperna teorin medfört beskrivs 
som revolutionerande och ger ny information om hur människan fungerar, med en rad 
andra tillämpningar utöver terapeutisk verksamhet. RFTs genomslagskraft bedöms vara 
betydligt större och bredare än ACTs. Till exempel nämns skolan och säkerhetsfrågor i 
organisationer som områden där teorin kommer att bli betydelsefull. 
 
Men även om RFT ses som viktigt tas det också upp att det är svårt att förstå och det är 
emellanåt svårt att tillämpa i terapin. Kopplingen till ACT ses inte alltid som självklar. 
Flera tar dock upp att detta är en nödvändig del att förstå för att kunna utföra ACT på ett 
adekvat och effektivt sätt: ”Men jag tror att kan man RFT då förstår man också varför 
det är viktigt med defusion Man förstår hur vi människor lär oss saker och hur språket 
påverkar det och hur tankarna kommer in där. Så det är det att det blir mycket mycket 
lättare att förstå grundtanken bakom det”.  
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Det ges exempel på hur tillämpning av RFT sker i en ACT-behandling: 
”Citronövningen är jättebra14. Jag använder den jättemycket och sen så kommer jag 
tillbaks till den. Som att ’mm bet du i en citron nu eller?’ […] ’Är det möjligt att hantera 
det här som en citron?’”.  
 
Några tar emellertid att de är mindre teoretiskt intresserade. Här pekas det på att det inte 
är nödvändigt att förstå teorin för att tillämpa den i praktiken. Istället hänvisas det till 
klinisk erfarenhet där man genom att använda acceptans och värderad riktning 
exempelvis, kan uppnå bättre resultat på ett snabbare och effektivare sätt än vid 
traditionell KBT. 
 
 
Diskussion: Hur ACT och RFT hänger samman 
Det är måhända föga förvånande att många framhåller RFT. Samtidigt som de påpekar 
att som terapeut i det behavioristiska paradigmet är det av yttersta vikt att förhålla sig 
vetenskapligt till den terapeutiska verksamheten, vill de lyfta fram RFT som den strikt 
vetenskapligt förankrade teori den är. Som en behandlare som vill stå för en terapi 
grundad på empiri blir det förstås förstärkande att ha RFT att luta sig mot när man 
jobbar med en terapeutisk modell som (ännu) inte anses vara evidensbaserad. Skinner 
framhålls också som något av en idol och att anse sig fortsätta i hans fotspår är likafullt 
förstärkande genom rättfärdigandet av det egna arbetet. I en verksamhet som av vissa 
anses som icke ”KBT-mässig” blir RFT den motivationfaktor som ändå gör att man kan 
kalla sig beteendeterapeut även om andra inte vill se det så. Detta kan också förklara 
skepsismen mot ”halleluja-stämningen” vilken knappast kan kallas empiriskt förankrad, 
samt  idéerna om att det inte är ACT i sig som är betydelsefullt. 
 
När det talas om RFT som revolutionerande kunskap tycks man mena de tillägg som 
teorin gör till de respondenta och operanta principer som tidigare haft 
förklaringsmonopol på mänskligt beteende men som inte kunnat förklara språk och 
kognitioner. Exempelvis regelstyrda förstärkare är således en sådan som kan sättas över 
direkta kontingenser. Med andra ord kan en person som i övrigt inte lider av några 
svårare matrelaterade problem, men som köper en glass för att den hyser ett starkt sug 
efter en, få ångest av handlingen som står ivägen för njutningen av glassen. Detta 
beroende på de relationella nätverk som etablerats verbalt av personen utan någon som 
helst förankring i verkliga relationer. Om glass sätts i samband med ångestreaktion och 
tankar om att äta saker som inte innehåller väsentligt nyttiga ämnen (vitaminer etc.) 
innebär en ”svag karaktär” och idéer om att man alltid bör äta nyttiga saker för att det 
generella välmåendet därmed ökar, sätts alltså dessa regelstyrda förstärkare över den 
direkta kontingensen glassens välsmak borde ge. Det dysfunktionella i sammanhanget 
blir alltså att bli arg på sig själv istället för att njuta av glassen. Denna kunskap ger helt 
nya implikationer på terapi och kan förklara varför exponering som i sammanhanget är 
den verksamma komponenten, inte blir det. Vår tolkning av terapeuternas ord blir att 
man då kan angripa reglerna som ju är språkligt etablerade, med språkliga 
interventioner där man förstår att dessa språkliga regler är helt godtyckligt etablerade. 

                                                
14 Citronövningen går i korthet ut på att man för sitt inre föreställer sig en citron som man sedan biter i. 
Detta för att belysa att vi kan bara genom att använda oss av språket, konstruera en situation som blir 
”verklig”. När man bitit i den imaginära citronen övergår man till att exponera sig för ordet så mycket 
att det förlorar den relationella associationen till en verklig ”citron”. Därmed kan man lära sig att det 
bara är ett ord som inte har någon absolut betydelse, utan endast den betydelse vi själva skapat ”i våra 
huvuden”. För en utförligare beskrivning av övningen se Hayes, Strosahl & Wilson (1999). 
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ACT ger alltså klienten möjlighet att se att språkliga konstruktioner är just 
konstruktioner, och inget annat. Glass och ångest kan förstås sättas i samband via 
klassisk eller operant betingning, men om beteendeanalysen visar att exponering för 
stimulit inte leder till minskad rädsla kan RFT stå för förklaringen. Personer med 
verbalt etablerade förstärkarna tenderar också att behandla de transformerade stimulina 
(från direkta till verbalt etablerade regler) som om de vore direkta (Hayes, Strosahl, 
Bunting, Twohig & Wilson, 2004). Detta kan innebära att ett dricka ett glas med egen 
saliv som kanske är något som ses som äckligt, ses som att det är saliven själv som är 
äcklig snarare än att det är idéen om att saliven som äcklig, som ger 
förstärkningskontingensen. Ännu ett fall av kognitiv fusion som ACT kan avhjälpa via 
metaforer och språkliga övningar. 
 
När det gäller RFTs breda genomslagskraft är det måhända aningen paradoxalt att 
boken som beskriver teorin (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) är skriven på ett 
akademiskt och tekniskt språk. Det är därmed en kunskap som är svår att ta till sig för 
de utövare som inte genomgått en högre akademisk utbildning. Frågan är då vilken 
betydelse RFT kan få i praktiken, när endast ett fåtal kan ta till sig dess rön. Blackledge 
(2003) menar att just det tekniska språket är barriären som hindrat RFT från att bli känt 
i vidare kretsar. Det påpekas av några hur viktigt det är att kunna RFT och talas aningen 
tvehågset om terapeuter som använder ACT utan att förstå teorin. Men personer som 
inte är grundligt akademiskt skolade och anlägger ett mer praktiskt synsätt kan knappast 
förväntas göra något annat. De terapeuter som också är verksamma som handledare 
eller som på andra sätt sprider ACT-kunskaper, kan inte förvänta sig av de handledda att 
hålla kunskapen på något annat än en praktisk nivå. Detta torde sålunda medföra att 
även de som framhåller vikten av teoretisk kunskap, i motsats till vad de säger, tror att 
det går att genomföra framgångsrik terapi utan den teoretiska basen, precis som fallet är 
med exempelvis KT. Den kunskap som därmed förväntas få bred genomslagskraft 
kanske snarare kommer bli en slags intuitiv sådan. Man kan jämföra med många av de 
idéer som genomsyrar, barn- och djuruppfostran och idrottsliga sammanhang, som 
härstammar från inlärningspsykologiska teorier trots att dessa är långt mindre ansedda 
som påverkansfaktor i kulturen, än Freuds teorier. För att slå igenom på bred front krävs 
kanske en liknande kunskap om RFT och då är det eventuellt de som hyser ett mer 
praktiskt handlag som kan sprida den. Inom de något snäva RFT-kretsarna är det förstås 
viktigt att hålla språket tekniskt då det är experimentell metodik som ger rönen och 
presentation av dessa kräver en precis terminologi. 
 
 
När är ACT verksamt?  
Det går enligt flera egentligen inte att säga när ACT är verksamt, eller vilka ACT-
interventioner som fungerar, eftersom det beror på situation, problem och person och att 
detta framgår ur den beteendeanalys som behandlingen börjar med. ”Visserligen tänker 
man ibland att här skulle det passa bra med den och den interventionen, men det måste 
också utgå från beteendeanalysen.” Några interventioner återkommer emellertid som 
särskilt verksamma eller vanligt använda. Den kreativa hopplösheten upplevs många 
gånger lägga en bra grund för det fortsatta behandlingsarbetet eftersom ”nästan alla får 
en ’aha-upplevelse’ av det. Faktiskt. Att ’mina strategier funkar inte’” blir en plattform 
för att pröva nya sätt att närma sig problemet. Även värderingsarbetet upplevs centralt 
och avgörande genom att det mycket snabbt kan klargöra vartåt terapin strävar även då 
patienten har ”svårt att se både problembeteenden och målbeteenden. De kan ha en 
massa problem men de kan inte riktigt definiera dem och så har de svårt att säga vad de 
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skulle vilja göra istället”. Målet är här att få patienten ”att styras av det som är appetitiv 
kontroll, att man får någonting mer av livet”.  
 

Jag tror att det är för att kontrasten mellan vad man vill vara och vad man är, är så 
stor och när man […] upplever vad faktiskt jag håller på med så blir det en stark 
förändringsagent. Värderingsarbetet fungerar ju som ”motivational augmentals” 
det är egentligen […] etablerande omständigheter, alltså det […] potentierar 
arbetet i värderad riktning. Det vill säga att när man då börjar agera utifrån det 
som är viktigt så … att man helt enkelt får så mycket tillbaka. Det tror jag kan 
vara viktigt. 

 
Även medveten närvaro lyfts fram eftersom ”det blir ett annat perspektiv, det blir ett 
annat förhållningssätt just med mindfulness. De flesta tycker att de har glädje av det, 
nytta av det, att det funkar.” Även om effekten av medveten närvaro hävdas träda in mer 
långsamt och gradvis så tycker någon att mindfulness-tekniker är ”klockrena” med t.ex. 
tvångspatienter eftersom de är så fast i sina tankar att kognitiva tekniker med 
balansering av negativa tankar och dylikt snarast förvärrar situationen.  
  
Några framhåller att det är upplevelseaspekten som gör ACT verksamt. ”Och sen gillar 
jag övningarna, metaforerna. Jag tycker att när jag gör övningar med patienterna så blir 
det mycket, mycket tydligare än om jag hade suttit och pratat om de här sakerna gång 
efter gång”. Pratandet syftar på den kognitiva omstrukturering terapeuterna tidigare lagt 
ned mycket tid på. Istället kan ”några acceptans- och defusionmetaforer […] få stor 
effekt” så att patienterna ändrar fokus från innehållet i sina tankar till sin värderade 
riktning, eftersom de då får en erfarenhet av att kunna välja sina handlingar oavsett 
vilka tankar de har. ”För man kan ju ha mycket symptom men ändå känna sig glad 
liksom. Enligt ACT.”  
 

Exempel 
ACT hävdas vara verksamt vid många olika diagnoser, problem och symptom. Någon 
hävdar att ”ju jävligare [problematik] desto bättre” fungerar ACT. De exempel som 
nämndes var tvång, panikångest, social fobi, stress, kronisk depression, missbruk, 
psykoser, agorafobi, generaliserad ångest, alkoholberoende, borderline, epilepsi, oro, 
IBS och bulimi. Någon säger också att ACT fungerar bra med genomsnittspatienten 
som söker hjälp för psykiskt lidande på t.ex. en vårdcentral eftersom det är ”helt vanliga 
friska människor. Det finns alltså inget patologiskt utan det är bara ett vanligt liv och 
där fungerar ACT ganska bra att snabbt normalisera och snabbt få folk tillbaks på 
banan”. Det konstateras också att ”så fort det är väldigt mycket verbalt beteende och 
mycket kontrollerande så går det ihop bra med ACTs rational”. I arbetet med klienterna 
hade terapeuterna använt en rad tekniker där de flesta var tagna direkt från den 
grundläggande ACT-boken (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) men där några 
konstruerat egna övningar och metaforer utifrån den aktuella klienten. Det skiljer en hel 
del i vad som tas upp i de olika exemplen men det går ändå att skönja några 
återkommande teman. I regel börjar terapeuterna med en funktionell analys för att 
klargöra problem, mål och hinder.  
 

Och så bara kartlade vi values, vad är värderingarna? Så man kom till kärnan på 
något sätt. Och sedan tittade vi på hinder, vad är det som hindrar dig från att göra 
det här? Och då var det ju oftast oro, ångest, tankar symptom som hjärtklappning 
och så. Och sedan, ”okej vad har du gjort då, för att hantera det här”? Vad är dina 
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strategier? Först values, sedan hinder, sedan strategier. ”Okej, hur har det funkat”? 
Funktionell analys då liksom, kort. Man kom alltid fram till att det inte har funkat. 
Och då kom det här ”vad ska jag då göra nu”? Kreativ hopplöshet. Och det här var 
fortfarande första sessionen bara. Det var en och en halv timme. Och sen frågade 
vi ”Är du villig att prova någonting annat”? 
 
Man kan alltid hitta olika funktioner och man kan också hitta triggers, alltså en 
kedja. Det leder till det som leder till det som leder till det. Och de gör en massa 
saker. Och tankar finns också med här då. Och genom att uppmärksamma den här 
kedjan, tillsammans, utifrån en kontext av värderingar och sedan då använda 
acceptans, villighet, defusion och reflektion framförallt för att reducera kontrollen 
av emotionellt undvikande. Att de är villiga att ta ett steg i värderad riktning. 

 
Flera hade i sina behandlingar börjat med kreativ hopplöshet för att få en ingång till att 
arbeta med värderad riktning. Ibland hade terapeuterna arbetat med defusion för att 
hjälpa klienterna att frigöra sig från de språkliga regler de levde efter och de 
relationsinramningar som triggades av vissa situationer eller händelser. Detta hade i sig 
lagt grund för att motivera klienten till att aktivera eller exponera sig trots det aversiva i 
detta. I flera fall hade klienterna påbörjat exponeringen utan att exponering som teknik 
hade behandlats eller övats i terapin. Flera terapeuter berättar att de ogärna dragit 
rationalen för exponering på traditionellt KBT-manér med ångestkurvan som viker sig 
snabbare och snabbare för varje gång man utsätter sig för det aversiva stimulit. Istället 
har man talat om ångestens funktion och om möjligheterna att agera oavsett vad 
ångesten säger eftersom den ”faktiskt aldrig klingar av så där som på den där snygga 
kurvan. Och då kan man ju inte säga till henne att det är så här ångest fungerar för det är 
ju en lögn.” Klienterna hade motiverats till handling genom värderingsövningarna och 
funnit mod att utstå sina reaktioner genom defusionsövningarna. Därefter hade de börjat 
förverkliga sina mål i ett tempo som varit högre än terapeuterna kunnat förutspå ”Alltså 
hon har verkligen förändrat hela sitt liv och det är rätt häftigt! Och sådana effekter har 
jag inte fått med traditionell KBT.”  
 
Några lyfter fram sitt arbete med medveten närvaro och hur det hjälpt klienterna att 
uppmärksamma och hantera situationer då tankar eller känslor börjar dra i väg på ett sätt 
som tidigare skulle ha lett till undvikande. Flera beskriver hur behandlingen utmynnat i 
högre livskvalitet snarare än symptomlindring ”hon har ofta fortfarande lika mycket 
ångest i sina skattningsformulär men livskvaliteten var mycket högre och 
beteendemässigt har det hänt oerhört mycket”. 
 
Eftersom ACT syftar till att få en ökad beteenderepertoar och större psykologisk 
flexibilitet så kan det i enlighet med ovanstående vara svårt att mäta resultatet i de 
vanligaste skattningsformulären. Detta har lett till att någon utvecklat egna mätmetoder 
som ”Bulls eye det mäter värderad riktning egentligen. […] Där man då beskriver hur 
man vill ha det i arbete, relationer, fritid, egenvård, hälsa sen sätter man då kryss mitt i 
prick eller långt ifrån sen mäter vi distansen däremellan.” Det sägs ändock att det 
fortfarande finns en brist på adekvata mätinstrument. ”Jag skulle vilja fånga det här som 
man ser.[…] När man ser att en person har verkligen sträckt upp sig, vi ser vitaliteten 
och det glänser i ögonen och de berättar om vad de har börjat göra i livet.”  
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Svårigheter 
Faktorer som sägs kunna försvåra en ACT behandling är främst då patienten saknar 
tillgång till en välfungerande kommunikativ förmåga. Det hävdas att ”man behöver vara 
lite verbal” och ha ” kanske en viss begåvningsnivå” för att ACT ska fungera. 
 

Ja, patienter som har sämre verbal förmåga. Exempelvis när det gäller patienter 
med aspergerproblematik så behöver man göra drastiska förändringar av 
behandlingen, drastiska anpassningar för att det ska kunna funka. Det är subtila 
mekanismer som man använder sig av så har man problem med det symboliska 
språket och kommunikationen så kan det bli riktigt krångligt och till och med 
kontraproduktivt. Men även där behöver vi mer empiri för att se. Jag tror att det 
skulle vara exempelvis förödande att jobba med kreativ hopplöshet med någon 
som har Aspergers syndrom. Om man tar det så mycket mer bokstavligt. 

 
En allmänt nedsatt kognitiv förmåga som vid djup depression sägs också vara ett hinder 
liksom då patienten har andra önskemål med behandlingen och kanske ”vill gå i en 
traditionell, ganska pedagogisk terapi”. ”Ibland träffar man människor vars största mål 
är att lära sig att kontrollera någonting. Och då ska de få göra det” även om 
upplevelsemässigt undvikande som detta kan vara, strider mot ACT´s idé om 
psykologisk flexibilitet. Andra hinder är då ”yttre kontingenser är så starka så man har 
liksom ingen möjlighet. T.ex. i rehab som är ett typexempel, där folk får mindre 
månadsinkomst om de börjar jobba. Då ska det jävlar vara starka värderingar för att få 
folk att gå ner i lön och få mer att göra. Det är ju bara dumt.” Ytterligare en annan 
aspekt som sägs minska möjligheterna för ACT att fungera är då man arbetar med 
”välfungerande människor som tycker allt är ganska bra, som inte riktigt har så stort 
lidande.” Återigen är det den funktionella analysen som får avgöra vilken behandling 
man väljer och flera hävdar ”att där det finns bättre behandling med ren KBT så är det 
klart att man använder det”.  
 
 
Diskussion: När är ACT verksamt? 
Trots den entusiasm för ACT flera av de intervjuade känner och trots den tro på olika 
ACT-interventioners funktion och validitet man har så verkar det som att grundläggande 
skolningen som beteendeterapeut ändå sitter djupt. Någon beskriver hur man som 
nybakad psykolog tänkte ”köra ACT” men snart fick tänka om och grunda sig i 
beteendeanalysen istället. Någon annan berättar med lysande ögon hur hon otåligt 
väntar på att nästa nummer av JABA (Journal of Applied Behavior Analysis) ska 
komma. I denna tidsskrift publicerades också en klassisk artikel av Baer, Wolf och 
Risley (1968) som drog upp riktlinjerna för tillämpad beteendeanalys, TBA15, och som 
flera av respondenterna hänvisar till. I TBA försöker man bland annat att; a) beskriva 
beteenden i konkreta och specifika termer för att fånga samband och funktionella 
beroenden mellan dessa beteenden och patientens omgivning, b) analysera funktionen 
hos beteendet och vad som vidmakthållet problemet så att man får underlag för att 
designa ett beteendeexperiment, c) göra mätningar av beteendeförändringar för att 
kontrollera om man i huvudsak kan replikera resultatet av de metoder som tagits fram i 
vetenskapligt kontrollerade förhållanden, d) påverka socialt betydelsefulla beteenden så 

                                                
15 Tillämpad beteendeanalys är den form av beteendeanalys som studerar beteenden i dess naturliga, 
och socialt viktiga, miljö till skillnad från experimentell beteendeanalys som ”studerar systematiska 
relationer mellan specifika miljöbetingelser (inre och yttre) och beteenden i laboratoriet”. (Wisung, 
2006, sid. 35) 
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att man minskar problematiska beteenden eller öka andelen önskvärda beteenden, e) ta 
hänsyn till kontexten, det vill säga den yttre och inre miljö som beteendet uppträder i, f) 
utvärdera resultatet av interventionen, g) som terapeut ta ansvar för att hitta nya 
interventioner tills en lösning har hittats, h) fortsätta och förnya analysen under hela 
kontakten med patienten (Wisung, 2006).  
 
Något annat som återkommer är den snabbhet förändringarna kan komma med om 
klienten lyckas få tag på något den verkligen värderar och som problemen hittills varit 
ett hinder för. Någon berättar om en ensessionsbehandling där en missbrukare 
bestämmer sig för att sluta fly sin ångest och istället ta ansvar för sitt barn och andra 
berättar om hur patienter börjat exponera sig för saker som de ägnat en livstid åt att 
undvika, utan att man i terapin talat om exponering! Det händer att de intervjuade själva 
varnar för anekdotiska indicier men de lyfter ändå fram någonting som de inte känner 
igen från annan KBT. Fenomenet påminner om det som kallats ”Quantum Change” 
(Bien, 2004; Miller, 2004) och som utgörs av plötsliga, dramatiska och ihållande 
personliga förändringar som påverkar ett brett spektrum av känslomässiga, kognitiva 
och beteendemässiga aspekter (Miller, 2004). I psykoterapi sägs denna förändring 
svårligen kunna viljemässigt frammanas men terapeuten kan öka sannolikheten för att 
det händer genom utforma sessionen till en övning i medveten närvaro genom lugn, 
engagemang och oavbruten uppmärksamhet till det dilemma som klienten presenterar. 
Det hävdas också att terapeuter som odlar sin egen emotionella och andliga utveckling 
har större förutsättningar att skapa en sådan miljö (Bien, 2004). Detta finner en 
intressant resonans i terapeuternas berättelser om hur de själva har utvecklats som 
människor då de praktiserat ACT på sig själva. Kelly Wilsons demonstrerade under en 
workshop (”Advanced training for ACT-therapists”, 17 oktober i Stockholm) hur man 
genom att sakta ner tempot, tala långsamt och eftertänksamt, sitta nära klienten och rikta 
odelat fokus på vad denne har att säga kan använda medveten närvaro som ett sätt att 
utöva terapin på. Han berättade också att Jon Kabat-Zinn, en av världens mest 
framstående forskare kring medveten närvaro, vid en tidigare workshop deltagit och 
bekräftat att detta förhållningssätt var vad som avsågs med begreppet.  
 

Medveten närvaro innebär en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är 
avsiktlig, opartisk och riktad mot nuet. Denna uppmärksamhet leder till en större 
vakenhet, klarsyn och accepterande av verkligheten som den är. Det öppnar våra 
ögon för det faktum att livet består av en serie ögonblick. Om vi inte är helt och 
hållet närvarande under merparten av de där ögonblicken kan vi gå miste om det 
mest värdefulla vi har i livet och aldrig inse hela rikedomen och vidden av våra 
möjligheter till förändring. En begränsad medvetenhet om nuet leder 
ofrånkomligen till andra problem, skapade av våra omedvetna och automatiska 
handlingar och beteenden som ofta dikteras av en djupliggande rädsla och 
otrygghet (Kabat-Zinn, 1994, s. 22).  

 
Detta påminner om de intervjuades berättelser kring hur klienter plötsligt, under 
sessionen, drabbas av en insikt om hur stor klyftan är mellan det liv hon lever och det 
hon skulle vilja leva. När de mer djupliggande värderingarna tydliggörs blir ibland 
besluten självklara och de handlingar som följer därav likaså. Här finns också den 
tydliga koppling till österländsk filosofi och religion som ACT innefattar. 
 

Vise män, yogis och zenmästare har systematiskt undersökt detta område i 
tusentals år, och under den tiden inhämtat lärdomar som nu skulle kunna ha en 
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oerhörd effekt på Västerlandet, som en motvikt mot vår kulturs orientering mot att 
kontrollera och betvinga naturen hellre än att erkänna att vi är en del av den 
(Kabat-Zinn, 1994, s. 21). 

 
I inledningskapitlet av den första ACT-boken (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) 
återberättas också den bibliska historien om ursprunget till det mänskliga lidandet, hur 
människorna var oskyldiga, ovetande och lyckliga men åt av kunskapens träd, lärde 
skilja gott från ont och såg att de var nakna. Författarna menar att man här illustrerat 
början av det värderande tänkandet som också leder till förlusten av oskulden och 
förmågan att förbehållslöst vara i nuet. Detta är början till det mänskliga lidandet. ACT-
författarna är noga med att understryka att terapeuter inte bör dra in religion i 
terapirummet men säger samtidigt att ”ACT has an inherent and wordless spiritual 
quality. The ACT therapist needs to get over the initial resistance some have towards 
raising such issues as ’Who are you?’ and ‘What do you want your life to stand for?’” 
(Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, s. 287). Även förmågan att betrakta utan att värdera, 
att vara medveten om jaget som kontext, och från den positionen förhålla sig till den 
inre och yttre miljön, sägs ha en oavvislig andlig dimension som kan vara utgångspunkt 
för handling och förändring.  
 
Att respondenterna redovisar ett så brett spektrum av diagnoser, problem och symptom i 
exemplen på lyckade behandlingar är förmodligen en konsekvens för att ACT utger sig 
för att vara ett förhållningssätt snarare än en metod och definitivt inte en 
diagnosspecifik sådan. Att aspergerproblematik kommer upp som en svårighet är 
kanske inte att förundra sig över då dessa klienter saknar den språkliga förmåga som 
terapeuterna hävdar krävs för att interventionerna ska gå hem. Däremot är det något av 
en paradox att en bristfällig språklig förmåga och en nedsatt kognitiv förmåga i så hög 
grad upplevs som ett hinder i en terapi som så uttalat bygger på upplevelser framför 
förklaringar. Kan detta bero på att terapeuterna fortfarande håller på att tillägna sig det 
nya förhållningssättet och återfaller till pedagogiska förklaringar då de kör fast med 
klienterna? Detta aktualiseras då tankar om terapeutens rädsla för sina egna reaktioner 
kommer upp som en eventuellt försvårande faktor.  
 
 
ACT-terapeuten 
Flera av de intervjuade beskriver hur ACT har förändrat deras liv på ett mer personligt 
och privat plan, att principerna har blivit ett sätt att förhålla sig till livet även utanför 
terapirummet. Här tas relationerna till egna barn och partners upp som exempel på att 
man nu kan förhålla sig mer medvetet närvarande och fokuserad genom de tekniker och 
de förhållningssätt man tillägnat sig genom ACT, vilka är desamma som används i 
klientarbetet. Det egna förhållningssättet har kommit mer i fokus sedan de lärde känna 
ACT och detta ställer krav på att agera i linje med budskapet, ”när man håller på med 
ACT så måste man applicera ACT på sig själv. Annars funkar det inte.”  
 

Som ACT-terapeut och som tredje vågens terapeut så funderar du mer över hur du 
själv är som verktyg. Det kanske inte har haft någon plats i utvecklingen av KBT 
tidigare. Först så byggde man upp det på djurstudier och sen så blev det 
människor och så blev det så här.   

 
De intervjuade beskriver att de genom sin ACT-träning erövrat en större förmåga att stå 
ut med de egna känslor av obehag, rädsla eller otillräcklighet som kan väckas under en 
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session för att istället låta sig vägledas av sina värderingar på ett tydligare sätt. 
Terapeuternas egna undvikandebeteenden har därigenom minskat och många talar om 
vikten av mod hos terapeuten och att de själva blivit modigare i vetskapen om att ”man 
måste vara villig att uppleva smärtan själv”.  
 

Ibland så kan man ha en patient som har väldigt stark ångest och den sitter liksom 
där helt blockerad framför dig. […] den ångesten kan jag känna då, och […] 
känna med att jag blir orolig av den, att nu vågar jag inte göra saker med den här 
patienten. Det är liksom min impuls. Men att kunna stanna upp och ’okej, vänta 
nu, nu känner jag att den här patienten har jättemycket ångest, jag får ångest av 
det, men vad vill jag med den här situationen egentligen’? 

 
En annan terapeutisk kvalitet som framkommer är vikten av ett äkta engagemang för 
klienten. Att känna något för klienten, även om det inte är på ett personligt plan, 
beskrivs avgörande för att kunna validera på rätt nivå. Den äkta närvaron, då terapeuten 
verkligen lyssnar, lyfts fram som avgörande för den terapeutiska processen. ”Fundera 
över hur man själv upplever det i relation med andra människor, med partner eller vad 
det nu än är. När är en relation positivt förstärkande? Jo, det är när någon lyssnar på en 
och ser en”.  Denna närvaro är också förutsättningen för förmågan att fånga upp och 
använda sig av skeenden i terapirummet vilket beskrivs som viktigare än att till punkt 
och pricka följa en manual. Respondenterna beskriver ACT som en flexibel terapiform 
där det gäller för de goda ACT-terapeuterna att ”framförallt förstå processerna. Inte 
använda metoder, tekniker och strategier såsom de följer en kokbok utan förstå 
principerna, förstå RFT-tänkandet bakom.” Detta gör den teoretiska kunskapen central. 
Man behöver ”kunna ACT-boken utan och innan och vad syftet med metaforer är, 
values, kunna hexaflexen, analysera undvikanden i stunden, titta på vad som händer för 
patienten och sådant där”.  
 
Ständiga utvärderingar sägs vara nödvändiga för att se om interventionerna verkligen 
har effekt och detta blir extra viktigt då det inte finns tillräcklig evidens för att använda 
ACT-manualer av något slag. Ett potentiellt problem som lyfts fram är att utan denna 
utvärdering löper terapeuten risk att ”söka mötet för mötets egen skull” och att ”det som 
händer i terapirummet kan bli mer förstärkanden än att göra det faktiska arbetet” vilket 
är den förändring som ligger utanför terapirummet. Men det är även ett hinder om 
terapeuterna ”är lite rädda för att ha den där kontakten då de inte har en clip-board och 
inte en agenda som skyddar dem. Så de måste också bli i kontakt med sig själv där och 
ha en acceptans för vad jag känner som terapeut” vilket är en del i ACT-
förhållningssättet men kan verka skrämmande för framförallt oerfarna terapeuter.  
 
 
Diskussion: ACT-terapeuten 
Det verkar uppenbart att de intervjuade uppskattar att relationen klient terapeut lyfts 
fram och får en mer central roll än man tidigare upplevt att den haft. Hayes, Strosahl 
och Wilson (1999) hävdar att ACT-modellen har en utjämnade effekt på relationen 
mellan terapeut och klient i och med att man utgår från att man konfronteras med 
samma sorts dilemman under livet. Här lyfter man även fram att terapeuter tenderar att 
reagera starkt på de olika övningarna och interventionerna då de först konfronteras med 
ACT. Även den upproriska känslan att utmana huvudfåran med den nya synen på 
verbalt beteende brukar attrahera. Det är dock viktigt att understryka att det inte är dessa 
interventioner i sig som är verksamma. För att interventionerna ska vara verksamma är 
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det nödvändigt att ”the therapist must be willing to enter into a relationship with the 
client that is open, accepting, coherent and consistent with ACT principles (s. 268). 
Detta stämmer väl överens med att man ”måste applicera ACT på sig själv” som en av 
respondenterna sa. Några av de kvaliteter detta enligt Hayes, Strosahl och Wilson 
innebär är att: a) ha ett funktionellt perspektiv på sig själv. Det vill säga uppmärksamma 
sina egna inre processer, när man blir rädd, stressad, vill fixa klienten, och så vidare och 
att inte agera på innehållet utan reflektera över funktionen som de egna upplevelserna 
har. b) att tillämpa medveten närvaro under sessionen och inta ett observatörsperspektiv 
så att man inte tar sina reaktioner inför ett fenomen som något tvingande utan något 
man kan reflektera över. c) att minnas att visdom nås genom närmande och inte genom 
undvikande då man möter hinder i form av att bli påmind om sina egna, verkliga eller 
upplevda, tillkortakommanden och misslyckanden. d) att stå ut med motsägelser och 
osäkerhet och, liksom förväntas av klienten, var beredd att ge sig ut i det äventyr med 
stora risker för misslyckande som kallas livet. e) att placera sig i en jämlik position så 
man kan identifiera sig med klienten och kommunicera att rollerna av en ödets nyck 
kunnat vara ombytta. Detta innebär även vad författarna kallar mjuk försäkran om att 
problemen är universella men att terapeuten är beredd av vara i kontakt med både sina 
egna och klientens känslor utan undvikande vilket även innebär ett visst mått av 
öppenhet med de egna upplevelserna från terapeutens sida när så är lämpligt (Hayes, 
Strosahl & Wilson, 1999). 
 
Respondenterna kopplar även förhållningssättet till beteendeterapeutiska 
inlärningsprinciper då de talar om vad som är förstärkande för en klient i den 
terapeutiska processen och de kommer här in på validering som behandlats med viss 
noggrannhet i den kanske bäst empiriskt belagda (Öst, 2006a) tredjevågen terapin, 
DBT. Här beskriver Kåver och Nilsonne (2002) att validering är detsamma som 
bekräftelse och förmedlar acceptans som tröstar, lindrar och ger hopp genom att 
budskapet säger att klientens beteende är fullt begripligt i de omständigheter hon 
befinner sig i. Detta innebär inte att trösta utan mer att visa en tro på patientens 
förmågor. Kåver och Nilsonne lyfter fram sju valideringsnivåer som gäller för såväl den 
terapeutiska relationen som andra relationer. Den validerande bör: 1) vaket lyssna och 
observera. 2) spegla och återge, stämma av sin förståelse. 3) förmedla förståelse av det 
outsagda. 4) göra begripligt utifrån klientens historia. 5) göra begripligt utifrån 
nuvarande omständigheter. 6) behandla klienten som jämlik och sann, inte som skör 
eller mindre vetande. 7) förmedla det gemensamma i sårbarheten, utan att förlora fokus 
på patienten (Kåver & Nilsonne, 2002). Utifrån detta är det viktigt att hitta en rörlig 
balans mellan validering och att ”pusha” klienten framåt.  
 
Det verkar som att terapeuterna i undersökningen finner motivation i att den 
terapeutiska relationen lyfts fram på ett tydligare sätt. Någon uttrycker oro för att den 
breda KBT-fårans förhållningssätt blir mekaniskt och opersonligt. Det är inte för att 
svara på Internetfrågor man blivit terapeut utan för det liv och den energi som finns i 
mötet med klienten. Det är denna kontakt som verkar förstärkande för terapeuten. Det 
uttrycks samtidigt en oro för att detta ska förblinda kollegor som börjar ”söka mötet för 
mötets egen skull” och kanske kan man här återigen ana traditionens fokus på metod 
och teknik som kräver ett rättfärdigande av förtjusningen över dynamiken i den 
terapeutiska relationen.  
 
Den flexibla metodtillämpningen upplevs som stimulerande men ställer också krav på 
användaren att förstå principerna bakom de olika metoderna och att ha teorin väl 
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förankrad. Detta kan spegla det urval av framgångsrika och aktiva terapeuter som 
undersökningen kom att innefatta (se metoddiskussion). Någon beskriver hur läsningen 
av RFT-boken (Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001) var det första som bjöd riktigt 
motstånd inom KBT-litteraturen som annars upplevts väldigt praktiskt och föga 
teoretiskt utmanande. Övningarna beskrevs också som alltför intellektuellt sofistikerade 
för en del klienter. Kan detta innebära att ACT i någon mån blir en metod främst för de 
teoretiskt drivna terapeuterna och intellektuella klienterna? Detta skulle vara paradoxalt 
med tanke på de intervjuades farhågor om att deras kollegor ska falla för det ytliga och 
tillämpa övningar och metaforer utan att bottna i teorin. Eller blir det här en uppdelning 
mellan en elit som utövar ACT på det ”rätta” sättet och en populärversion där övningar 
och tekniker tillämpas mer på en höft? Detta skulle i så fall strida skarpt mot idéerna om 
öppenhet, jämbördighet och universalitet som är grundläggande i ACT-sammanhang.   
 
 
Evidens 
De flesta av respondenterna anser att det i dagsläget saknas tillräcklig evidens för att 
man ska känna sig riktigt tillfreds med situationen och för att man ska kunna kalla rena 
ACT-behandlingar för evidensbaserade. Respondenterna är kritiska till den forskning 
som har gjorts och tycker att den har för låg kvalitet med en rad metodologiska brister 
och utifrån fel förutsättningar. 
 

Den forskning som finns på ACT-sidan har inte god kvalitet. Det finns ju många 
halvtaskiga studier. Det finns många studier som är sådana som mina studenter 
gör när de har examensuppsats: kort om tid, små sample, inga bra designer så man 
hinner inte exempelvis randomisera och följa upp och greja […] man kan inte 
kvalitetssäkra behandlingen, man har inte behandlingsintegritetskoll, terapeuterna 
har inte tillräckligt mycket erfarenhet, etc., etc., etc. Dessutom jämförs det inte 
med den bästa behandlingen. Ska ACT jämföras så ska det inte jämföras med 
väntelista eller med en gammal beteendeterapeutisk metod, som vid en studie 
jämför man med desensitisering. Det ska jämföras med den bästa behandlingen, 
om det har någon tilläggseffekt. 

 
 
Man lyfter emellertid fram att ”rena” ACT-behandlingar, dvs. behandlingar bestående 
av endast interventioner hämtade från de sex kärnkomponenterna i ACT, knappast 
förekommer i den kliniska verkligheten och mycket sällan i ens i forskningsstudier. 
Istället säger man att man använder traditionella KBT-interventioner men de görs 
utifrån ett ACT-perspektiv eller med tillägg i form av ACT–interventioner utöver den 
ursprungliga KBT-tekniken/-metoden. Därigenom bygger man enligt respondenterna 
vidare på det empiriska stöd som finns för mer traditionella KBT–metoder. ”Det är 
mycket exponering som i all behandling med BT eller KBT-stuk. En hel del av de 
principer som används har ju empiriskt stöd.” vilket gör ”att man är inte helt på hal is 
heller”. Man hänvisar också till det goda empiriska stöd som RFT har erövrat och 
hävdar att det utgör en god bas att arbeta utifrån och på detta sätt behålla en 
vetenskaplig förankring.  
 
Det empiriska stödet förefaller viktigt för en klar majoritet av de intervjuade och man 
tycker att det är bra att den bristfälliga forskningen kritiseras. Här tycker man att de som 
synar ACT – studierna gör utvecklingen, både inom KBT-forskningen som helhet och 
inom den specifika ACT-forskningen, en tjänst genom att man då måste hålla sig ”på 
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tå” för att producera nya, bättre resultat och att det samtidigt på ett hälsosamt sätt 
dämpar entusiasmen hos en del av de okritiska kliniker som annars hoppar på tåget för 
att de ”tycker det är kul med metaforer” och som därigenom tenderar att tappa sin 
vetenskapliga hållning.  
 
Däremot är det flera av de intervjuade som har synpunkter på vilket sätt som 
forskningen bedrivs. Man tycker att man tappar en hel del genom att ensidigt fokusera 
på randomiserade kontrollerade studier och s.k. single case-designer efterlyses av flera 
respondenter. ”Randomiserade kontrollerade studier är också bra men för en kliniker så 
tycker jag att single case-perspektivet har jag mycket mer nytta av.” Kritiken mot RCT 
(Randomized Controlled Trial) handlar till stor del om att den bygger på gruppdata där 
deltagarna är rekryterade utifrån specifika diagnoser. Invändningen mot detta består dels 
i att diagnoserna i sig har bristfällig validitet och dels att varje individ är unik i sin 
problematik och reagerar på behandling efter ett individuellt mönster. Man utgår hellre 
från den funktionella analysen i sin egen kliniska verksamhet och hävdar att single case 
ligger närmare detta arbetssätt.  
 
Respondenterna föreslår inte ACT på bekostnad av KBT där det finns empiriskt belagda 
KBT–metoder men tycker att det är befogat att prova ACT då det inte finns någon 
annan framgångsrik psykoterapimetod, som t.ex. vid anorexi. Då det finns bra KBT-
metoder föreslås det istället att man ska tillföra vissa ACT-komponenter för att se om 
man på detta sätt kan förbättra effekten ytterligare. Här förespråkar flera av de 
intervjuade hållningen hos en ”scientist-practitioner”16 i den kliniska verksamhet och 
understryker vikten av att utvärdera effekten av dem man gör för att inte förföras av 
metoden i sig utan att behålla resultatet som den främsta vägledningen för val av 
interventioner. Flera av de intervjuade har också på egen hand försökt att bidra till den 
samlade evidensen med psykologexamensuppsatser, och forskningsprojekt på 
disputerad nivå i såväl Sverige som i andra länder.  
 
Ett par av de intervjuade avvisar dock behovet av en tydligare evidens till stöd för ACT 
då de tycker sig ha funnit tillräckligt stöd i sin kliniska praxis och vetskapen att de utgår 
från utprövade KBT-modeller som grund. ”Vad jag har då det är min kliniska erfarenhet 
och mina kollegors kliniska erfarenhet, och vi kan se skillnaden att det händer lite till 
när vi lägger till det här […] Det händer rätt mycket till.” 
 
 
Diskussion: Evidens 
Det är uppenbart att flertalet av respondenterna är bekymrade över bristen på evidens 
för ACT behandlingar även om man här kan skönja en skillnad mellan psykologerna 
och övriga terapeuter i materialet vilka har en mer pragmatisk inställning. Det verkar 
som att grundutbildningen förmedlat ett budskap, och en inställning där evidensen väger 
tungt, till psykologerna som de bär med sig i sin professionella verksamhet. Samtidigt 
finns det ett dilemma att förlita sig till RCTs som är uppbyggda kring diagnoser med 
tanke på den uttalade och starka kritik mot diagnoser som ACT-förespråkarna anför. 
(Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) Här återfinns kritiken mot diagnoser som 

                                                
16 Scientist-practitioner: Begrepp som anses vara myntat vid konferensen i Boulder 1949 där en modell 
utvecklades som betonade utbildning och träning hos psykologer, snarare än professionell praktik. 
Modellen stipulerar att psykologer ska vara utbildade till såväl vetenskapsmän som praktiker. Med 
andra ord bör de vetenskapligt utvärdera metoder och sedan införliva dem i det praktiska arbetet 
(Shapiro, 2002). 
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stigmatiserande och vilseledande. Det senare genom att de synes förklara men i 
verkligheten bara beskriver samt genom att relationen mellan diagnos och behandling är 
så svagt. Ska man trots detta spela på den spelplan som legitimerar diagnoserna för 
forskning och behandling?  
 
En annan, men närliggande, komplikation är hur man visar evidens för ett 
förhållningssätt eftersom ACT beskrivs som ett förhållningssätt snarare än metod eller 
teknik. Basen utgår ju fortfarande från beprövade (och evidensbaserade) BT-metoder 
som exponering och beteendeaktivering men med en annan motivation, förberedelse 
och ett annat syfte. Det naturliga vore väl då att genomföra exakt samma BT-teknik men 
med olika rational och olika målsättningar (symptomreduktion eller liv i värderad 
riktning). Dessvärre kompliceras ju bedömningen av de olika målsättningarna vilket gör 
jämförelsen svårare då klienten efter en ACT-behandling kan ha kvar sina ”symptom 
men ändå känna sig glad”. De vanligaste mätinstrumenten är ju inriktade på att just 
mäta symptomreduktion och de specifika utvärderingsinstrument som är framtagna för 
att mäta målsättningar som är karakteristiska för ACT som t.ex. Acceptance and Action 
Questionnaire, AAQ, White Bear Suppression Inventory, Mindfulness Attention 
Awareness Scale, MAAS (Eifert & Forsyth, 2005) tycks ännu inte accepterade i den 
övriga KBT-kretsen och sällan, om någonsin, användas som utvärderingsinstrument där.  
 
Det kan dock å ena sidan tyckas märkligt att ACT-forskarna genomfört så många 
metodiskt bristfälliga studier (Öst, 2006a) men å andra sidan vara förståeligt att små 
studier, genomförda på relativt kort tid av studenter eller amerikanska doktorander 
kommer snabbare för en ny terapimodell än genomarbetade noggranna studier som 
kräver en annan tidsåtgång och finansiering. Den breda ansatsen med olika 
problemtyper, symptom och diagnoser tjänar förmodligen syftet att demonstrera ACTs 
allmängiltighet men försvårar jämförelsen med etablerade behandlingsmodeller. (Öst, 
2006a) Öst rekommenderar därför ACT-forskare att: a) jämföra med befintliga KBT-
behandlingar beträffande de vanligaste psykiatriska störningarna. b) använd oberoende 
bedömare. c) använd ett brett batteri av psykometriskt utvärderade mätmetoder. e) 
bedöm behandlingens trogenhet mot modellen och terapeuternas kompetens. f) säkra att 
de olika villkoren får lika mycket terapi (Öst, 2006a).  
 
Respondenterna är överlag mycket positiva till den granskning ACT-forskningen utsätts 
för och framhåller att detta är viktigt för att behålla vetenskapligheten och här skymtar 
farhågan att framstå, eller tillämpas som en populärpsykologi återigen fram. De 
framhåller att Öst regelbundet bjuds in till ACT-konferenser för att framföra kritiken 
och att den stimulerar till utveckling. Det verkar vara en angelägen fråga att utveckla 
forskning som på ett bättre sätt fångar beteendeanalysens syn på psykisk ohälsa och 
kliniskt arbete (Melin, 2006; Wisung, 2006). Detta verkar till att börja med, som de 
intervjuade påpekar, lägga ett stort ansvar på de praktiserande klinikerna att noga 
utvärdera de moment man för in i behandlingar vars verkan man ännu inte har tydliga 
empiriska belägg för att använda.  
 
 
Polarisering, problem och framtid 
 

Polarisering 
Respondenterna är överlag mycket måna om att försöka balansera den ibland något 
polarisera(n)de debatt som kan förekomma mellan ACT-entusiaster och företrädare för 
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andra terapiformer. Framförallt är man noga med som nämnts ovan, att betona att ACT 
inte väsentligt skiljer sig från KBT utan är en del av KBT, ”man kan se på det som en 
bra utveckling av KBT, ett nästa steg. Men det är ingenting revolutionsartat.” 
 

Kelly Wilson brukar säga det så bra ”vi står inte vid sidan av, vi står på axlarna”. 
[…] Men det betyder inte att man inte får kritisera den man står på axlarna på. För 
om det är sant, vad gör jag då på de här axlarna? 

 
De intervjuade uttrycker förståelse för båda sidor i debatten, där ACT-förespråkarna i 
intervjuerna får företrädas av författarna till den första ACT-boken (Hayes, Strosahl & 
Wilson, 1999) och kritikerna representeras av Lars-Göran Öst som vid flera tillfällen 
presenterat kritiska översikter av bland annat ACT-forskningen. Detta ska han dock ha 
”all heder för” eftersom ”om inte Lars-Göran fanns så skulle det vara jävligt dumt för 
forskningen”. De övertoner som kan användas ses som förklarliga utifrån de 
inblandades olika positioner  

 
Ja, när man är författare till nya böcker och en del artiklar där man framför 
någonting som man tycker är nytt och man är entusiastisk […]så är det ganska 
naturligt att man också slår ner på de andra lite. Det är en mänsklig reaktion. 
 
Jag tror också där att det är lite så att Lars-Göran skulle inte kunna vara någonting 
annat än avfärdande i den positionen som han sitter. För skulle han säga ”det här 
är ju jätteintressant!” Då skulle ju folk säga ”jamen, hur kan du säga så? Det finns 
ju inte empiri för det!” Så han behöver ju vara restriktiv. 

 
Vidare tror man att kritikerna stör sig på att ACT-förespråkarna slår på stortrumman och 
framförallt att man ibland talar nedsättande om andra KBT-former, t.ex. de kognitiva 
behandlingar som har mycket goda behandlingsresultat och en samtidigt en oklar och 
ifrågasatt teoribas. Det antas bland de intervjuade att raljerandet över andra terapiformer 
till viss del handlar om att sälja in ACT som en ny terapiform och att det är lite av 
politik över det hela när man försöker slå varandra i huvudet med teoretiska 
spetsfundigheter eller data från nya undersökningar vilket för övrigt ses som 
karakteristiskt för den akademiska psykologin. 
 

Jag var på den kognitiva världskonferensen och det så märkligt, grabbarna sitter i 
sandlådan och ”det här är dåligt” och ”det här är bra”, ”jamen då har jag ju min 
data här”. Det var det som förut hade varit en större leksaksbil. (skratt) ”Nu har 
jag bättre argument!” 

 
Istället talar respondenterna om vikten av att behålla fokus på hur man bäst hjälper 
patienterna och att man framförallt borde arbeta för att intressera fler för evidensbaserad 
psykoterapi, med vilket man avser KBT i stort. Åter andra tycker att det är bra med 
debatten inom ”KBT-paradigmet” eftersom den stimulerar utveckling. Däremot höjer 
man samfällt ett varnande finger mot att ge sig hän utan eftertanke. 
 

Till exempel så tycker jag att man måste se att precis som man kan har en duktig 
patient så kan man bli en duktig workshopsdeltagare så att man bara upplever och 
upplever. Man kan bli en upplevelsejunkie där och sedan går man inte ut och 
applicerar det i sitt terapirum sedan. Man blir inte modigare liksom, man gör inte 
mer. Då har inte ACT fyllt sin funktion på något sätt. Och då blir det ju 
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hallelujastämningen och då blir det den här okritiska granskningen och 
marineringen i känslor. Om man applicerar en teoretisk ram, tar med det hem och 
jobbar med det, granskar det kritiskt: funkar det här verkligen? Nu när jag känt så 
här mycket på den här workshopen så får det inte förblinda mig från att se; funkar 
det här verkligen för mina patienter? 

 
Istället föreslår de intervjuade att man ska lyfta fram och betrakta sin reaktioner i ”sann 
ACT-anda” och ställa sig frågor kring vad känslorna står för, ”vad är det som gör att jag 
blir så hänförd nu?” D.v.s. att applicera en funktionell analys på sig själv och sina 
upplevelser. Samma fundering kommer fram kring dem som är starkt kritiska och t.o.m. 
går så långt som till att kalla ACT för en ”sekt”, ofta utan att ha satt sig in i vad ACT är. 
Frågan om vad detta står för kommer upp. ”Om man inte är öppen för att prova nya 
saker; vad är funktionen av det tänker jag? Vad är det man är rädd för?” Att vara alltför 
protokollstyrd och bara förlita sig på evidens från gruppdata ses också som en risk 
eftersom det kan leda till ”ett aversivt, instrumentellt sätt att arbeta” särskilt som man 
tycker att det talas mycket lite om förhållningssätt på en del KBT-utbildningar i 
Sverige. Till syvende och sist har de intervjuade ändå ett stort förtroende för att det är 
forskningen som kommer att avgöra frågan och att ”data kommer till slut att visa vägen 
ändå”.  
 

Problem 
Bland de problem, eller potentiella problem, med ACT som nämns är risken för att 
terapeuter blir förförda av utstrålningen hos de ledande personer som lär ut ACT. Denna 
farhåga handlar om att deltagare på ACT workshops upplever starka känslor samtidigt 
som de blir imponerade av kursledaren och de övningar man gör ”och då kanske man 
inte tar reda på den teoretiska grunden, eller man kanske inte utgår från en 
beteendeanalys, utan liksom bara gör de här metaforerna eller vad det nu är”. Detta vore 
olyckligt eftersom ”man får ju inte bara göra övningar för övningars skull. Det gäller ju 
att kunna sätta in dem i sitt sammanhang”. Det framkommer att det är viktigt att behålla 
den vetenskapliga distansen och man kan ”tycka ibland att den här hallelujastämningen 
i ACT är lite… alltså kväljande”. Det finns farhågor om att den personkult som ibland 
skymtar fram ”riskerar ju att reducera ACT till något flummigt som bara görs lite 
hursomhelst. Eller som görs slarvigt och utan någon förankring i analysen”.  
 

Meningen med det här är ju inte att vi ska syssla med något hokus pokus utan att 
vi ska veta vad vi gör. Eller jag menar att både vi och klienterna ska veta och 
förstå vad vi gör. Det är ju det som är själva idén med KBT och därmed ACT 
också.  

 
Någon tycker också att metodernas användbarhet understundom kan vara begränsade. 
Emellanåt vid enstaka extremt påfrestande isolerade engångshändelser kan man vara 
mer behjälpt av copingstrategier som annars ses som upplevelsemässiga undvikanden:  
 

Det är stor efterfrågan på det här [ACT] och jag kan verkligen förstå [det], [men] 
jag har funderat på om det kanske inte är, i en sådan extrem situation och man är 
rädd, det handlar faktiskt om att stå ut och klara de här timmarna, att det kanske är 
bättre att knipa med kontroll, än att ha nån slags acceptans för vad som händer. 
[…] Man skulle ju önska att det fungerade men jag är inte säker på att det gör det. 
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Det finns även farhåga i samband med att man tror att ”folk tycker att traditionell KBT 
är ganska tråkig”. Då gäller det inte främst den egna terapeutiska verksamheten, utan en 
rädsla att de här metoderna som kanske är roligare att arbeta med ska innebära en fälla 
för andra, mindre seriösa terapeuter. Det ”kan vara en liten risk att man slukas av det här 
med att ACT är tilltalande”. Det tycks röra sig om en farhåga att lockas in i en ytlig 
kontext av ”andlighet som finns där när man pratar om mindfulness, retreater och 
buddism och sådant där. […] Jag blev lite skrämd när jag var på ACT-konferens […] 
och såg en del som var där för det var verkligen folk som inte förstår grunden och bara 
lockas av ytan”.  
 

Framtid 
De tankar om ACT:s framtid som kommer fram handlar främst om att ACT kommer att 
inlemmas i det bredare KBT-paradigmet. De intervjuade ser ACT ”som en bra 
utveckling av KBT, ett nästa steg. Men det är ingenting revolutionsartat”. 
Förhållningssättet till kognitioner och betoningen på värderingar förutspås bli KBT:s 
allmängods. ”Sannolikt i handböcker för KBT om 15 år så finns det vissa inslag av det 
här som anses helt självklara saker:” Det finns en stark tilltro till RFT som genom 
empirisk vetenskap kommer att generera förståelse och interventioner för påverkan i 
KBT framöver. 
 

Sedan tror jag att ACT försvinner och inkorporeras i KBT. KBT kännetecknas av 
att man tar till sig det som funkar och har betydelse och som har empiri. Det är 
inte så att KBT ersätts av ACT utan ACT är en form av KBT. 

 
 
Diskussion: Polarisering, problem och framtid 
Bland de intervjuade hör man väldigt lite av de tvärsäkra påståenden som de säger kan 
förekomma på annat håll. Det kan tänkas att de inser betydelsen av att i ett sådant här 
sammanhang tona ner meningsmotsättningar men den nyanserade argumentation som 
används ger inget stöd åt den hypotesen. Det förs istället ett utvecklat och nyanserat 
resonemang där respondenterna med en lite överseende ton talar om de olika roller som 
olika aktörer kan ha och de förstärkningskontingenser som talar för det ena eller det 
andra beteendet i förhållandet mellan ACT och KBT-mittfåran17. Förslaget att 
överhettade debattörer skulle göra en funktionell analys av sig själva i och sina 
reaktioner skulle förmodligen ha gillats av Skinner då detta är i sann 
radikalbehavioristisk anda. Vetskapen om hur diskussionens vågor ibland gått mycket 
höga mellan KBT-företrädare och företrädare för psykodynamiska terapier gör dock att 
det vore intressant att fördjupa sig i frågan om vilka mekanismer i diskussionen om 
terapiinriktningar som väcker så starka emotionella reaktioner hos annars professionellt 
balanserade debattörer. Särskilt då dessa är terapeuter med stor vana att hantera både 
egna och andras känslostormar. Kanske kräver arbetet som forskare och/eller terapeut så 
stora investeringar i ett paradigm att de personliga kostnaderna riskerar att bli stora då 
detta hotas.  
 
Flera av respondenterna ger intryck av att själv främst inrikta sig på att försöka ersätta 
KT komponenterna med ACT inslag och andra att vara pragmatiskt flexibla beroende på 
vad de inspireras till av beteendeanalysen. Flera tycker att de förringande omdömen 
som ibland fällts om KT är onödiga och tar avstånd från dem. Man är väl medveten om 

                                                
17 om man med det senare menar förespråkare för väl evidensbaserade terapier med kognitiva och 
beteendeterapeutiska inslag 
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den kognitiva terapins kliniska framgångar och har i regel stor respekt för dess 
upphovsman. Denna respekt kan tyckas berättigad i ljuset av till exempel 
Laskerkommitténs motivering då de delade ut 2006 års Albert Laskerpris för klinisk 
medicinsk forskning.  
 

Aaron T. Beck developed the theory and practice of cognitive therapy. He then 
subjected this strategy - which defied conventional Freudian principles - to 
unprecedented rigorous tests. In so doing, he demonstrated its effectiveness and 
established a new standard for the field of psychotherapy. […]By discovering a 
previously unrecognized aspect of many mental illnesses and inventing a therapy 
based on his observations, Beck has made a huge impact on untold numbers of 
people, relieving immeasurable amounts of suffering (The Lasker Foundation, 
2006).  

 
Av respondenternas farhågor att döma verkar det finnas ett fenomen med viss okritisk 
hänryckning i samband med ACT som de observerat i samband med kurser eller 
konferenser. Detta är ingenting som författarna till denna studie kommit i kontakt med 
vare sig vid de workshops de deltagit i, i andra samtal kring ämnet eller vid de 
intervjuer de genomfört i föreliggande arbete. ACT uppmuntrar till en känslomässig 
öppenhet och en lockande idé om universalitet i våra upplevelser liksom om varje 
människas möjligheter att förverkliga sina drömmar och leva sina värderingar. Kanske 
kan detta tala för att kurser och konferenser lockar till sig andliga sökare utan 
vetenskaplig distans. Det går också att föreställa sig att dessa farhågor är uttryck för det 
som någon av de intervjuade kallade för det rigida, mekaniska förhållningssätt som 
karakteriserar KBT. Farhågorna handlar i viket fall som helst om andra personer och 
inte om respondenterna själva.  
 
Utifrån de intervjuades svar kan man tolka den stora utvecklingsfrågan som utmaningen 
att koppla RFT, vars empiriska grund få betvivlar, till metoder som på ett effektivt sätt 
tillvaratar dessa kunskaper. Ingen av de intervjuade tror eller hoppas på att ACT 
kommer att erövra världsherravälde på terapiscenen utan förutspår att modellen kommer 
att uppslukas och delvis införlivas i den omfamnande KBT-familjen. 
 
 
Sammanfattning av resultat 
Syftet med föreliggande uppsats var att beskriva ACT-terapeuters tankar om varför de 
använder ACT i ljuset av den bristande evidensen för modellen och deras erfarenheter 
av behandlingar enligt denna modell. Avsikten var även att beskriva respondenterna syn 
på relationen mellan ACT och andra KBT-modeller samt att belysa deras tankar kring 
evidens och diskussionen kring ACTs legitimitet.  
 
Samtliga respondenterna har på något sätt en utbildningsanknytning till Uppsala eller 
Linköping vilket tyder på att detta är aktiva ACT-regioner. Den ursprungliga lockelsen i 
ACT bestod i dess radikalbehavioristiska grund men också dess idéer om, och uttryck 
för, jämbördighet och universalitet i upplevelsen av psykiska fenomen samt de utblickar 
och stöd ACT-gemenskapen erbjuder.  
 
Den karisma och öppenhet som ledande ACT-teoretiker uppvisar kommunicerar en 
tilltalande aspekt av ACTs filosofi och legitimeras av den rikliga produktion av 
vetenskapliga texter dessa publicerat. Ett starkt fokus på värden som vägledande för 
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terapin och en aspekt av personlig utveckling för såväl klient som terapeut, nämns som 
argument för modellen.  
 
Betoningen på acceptans och defusion framhålls som karakteristiskt för ACT liksom 
filosofin om ångest och lidande som en naturlig del av det mänskliga livet vilket 
betraktas som positivt. Den kritik av psykiatriska diagnoser som innefattas i ACT delas 
av respondenterna vilka övertygat använder beteendeanalysen i det kliniska arbetet. Den 
frihet som ACT ger terapeuten, genom att vara ett förhållningssätt framför en metod, 
uppskattas även då modellen betraktas som en beteendeterapi i grunden. 
 
Det förhållningssätt ACT innebär, med tydligt fokus på värderingar och starka inslag av 
medveten närvaro, har vid flera tillfällen inneburit oväntat snabba positiva förändringar 
hos de klienter terapeuterna berättar om. En accentuerad uppmärksamhet på terapeut-
klientrelationen tillhör också argumenten för att använda ACT.  
 
En nedsatt språklig förmåga och/eller kognitiv förmåga hos klienten upplevs som ett 
hinder för ACT att lyckas samtidigt som metoden upplevs intellektuellt stimulerande för 
terapeuten.  
 
Bristen på evidens bekymrar de intervjuade men kompliceras genom kritiken mot 
diagnoser samt dessas svaga samband med behandling. Den kvalitativa skillnad i 
målsättningar som används i ACT och gentemot huvudfåran av KBT gör jämförelsen 
svår och därmed även en evidensbasering. Det finns en bred samstämmighet för att 
saklig kritik utvecklar metod och teori varför denna välkomnas. Eventuell polarisering 
förklaras funktionellt med de olika debattörernas förstärkningskontingenser.  
 
Kritik riktas mot den kognitiva terapins teoribas samtidigt som denna terapiforms 
kliniska framgångar erkänns. Det varnas för okritisk hängivenhet utan vetenskaplig 
förankring hos ACT-anhängare men respondenterna visar inga sådana farhågor för egen 
del.  
 
De intervjuade pekar på styrkan i evidensen och den teoretiska hållbarheten hos RFT 
och gör en prognos om att denna teori innebär ett stort framsteg för 
inlärningspsykologin och beteendeterapin. Utmaningen är att utveckla interventioner 
som drar nytta av RFT på ett så effektivt sätt som möjligt. ACT bedöms inte som 
avgörande för detta utan dess komponenter spås uppgå i det bredare KBT-paradigmet 
inom en överskådlig framtid.  
 
 
Huvudpunkter ur diskussionen och förslag till slutsatser utifrån denna 
Ledande personer som representerar en idé eller rörelse förkroppsligar denna och 
kommunicerar något om dess filosofi och värderingar. Karisma kan därför vara ett 
relevant kriterium i bedömningen av vilka idéer som är kongruenta med de egna.  
 
Den självförverkligande aspekt som ett tydligt fokus på personliga värden, och åtagande 
gentemot dessa, kan ge är ett viktigt tillskott i ett KBT-paradigm som främst inriktat sig 
på symptomreduktion. Då dessa kombineras med medveten närvaro i terapirummet kan 
det ge utrymme för dramatiska förbättringar och ökad livskvalitet. En ökad betoning på 
klient-terapeut-relationen skulle kunna gynna KBT som helhet. 
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Ett tydligt och medvetet förhållande till lidande är avgörande för vilka interventioner 
sjukvården bör initiera. En omprövning av sambandet mellan psykiska fenomen och 
handling verkar här vara relevant. En andlig dimension verkar vara närvarande i vården 
oavsett om den tas på allvar eller negligeras.  
 
Den tillämpade beteendeanalysens syn på klinisk praktik innebär en stark kritik av 
psykiatriska diagnoser och strikta behandlingsmanualer. Detta innebär en försvårande 
omständighet för att bygga upp evidens för en modell som anammar beteendeanalysen 
som en grundförutsättning. Detta verkar praktikern behöva förhålla sig till och ta ansvar 
för att utvärdera sina egna behandlingar gentemot de mål man ställt upp. 
 
RFT verkar vara styrkan bakom ACT och kan innebära effektivare behandlingar om 
man lyckas omvandla teorin till effektiva interventioner. Detta kan vara en framtida 
utmaning där ACT bara är ett första försök. Teorins svårtillgänglighet och kravet på en 
fullgod kognitiv och språklig förmåga hos klienten kan riskera att dela upp ACT i en 
elitgren, i likhet med psykoanalysen, och en populär gren utan teoretisk hållbar 
förankring, i likhet med new-age rörelser.  
 
Om ACT-terapeuter skulle ta det pragmatiska sanningskriteriet på allvar innebär det att 
inte ägna sig åt nedsättande omdömen kring andra teorier eller praktiker. Då detta sker 
verkar det vara främst politik utifrån den egna saken. Samtidigt rekommenderas att man 
bör man använda kritik mot de egna modellerna som en grund för vidare utveckling.  
 
 
Metoddiskussion 
De intervjuade ger i mycket hög grad intryck av att vara aktiva och framgångsrika 
terapeuter. Några har ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt bakom 
sig, de flesta har rader av internationella kontakter, några är delägare i snabbt 
expanderande KBT-företag, flera undervisar vid högskolor och universitet, många är 
efterfrågade utbildare, handledare och föredragshållare. De nyblivna psykologerna har 
redan framfört sina examensarbeten på ACT-kongresser och snabbt fått eftertraktade 
PTP-tjänster i Stockholmsområdet. Tyder detta urval på att det är de mest drivna som 
intresserar sig för ACT eller är ACT ännu ett sätt att profilera sig som just aktiv och 
framgångsrik? Den öppna frågan på KBT-listan lockade naturligtvis i högre grad dem 
som tyckte sig ha något att säga än de som var osäkra och med ett tillgänglighetsurval 
som detta, blir möjligtvis resultatet mindre representativt, än om ett handplockat urval 
bland alla som säger sig använda ACT i sin terapi, gjorts. De mest tveksamma och 
svävande svaren gavs mycket riktigt av dem som blivit direktkontaktade på 
rekommendation eller anmodade av någon att anmäla sig. Detta kan också förklara den 
viktning mot teoretiska förordanden som förekommer i studien. De inlägg som 
förekommer på KBT-listan präglas av en stark kultur av evidens och uttalanden 
förankrade i data. Sålunda antar vi att de som uttalar sig där tillhör denna kultur och det 
skulle kunna vara svaret på att vi inte träffat några av de ”halleluja”-förespråkare 
deltagarna varnar för. Om dessa finns håller denna studie därmed en begränsad 
kvalitativ inre generaliserbarhet (Langemar 2005) med avseende på att deras åsikter och 
idéer också ingår i populationen men inte finns med i studiens data.  
 
Ett annat eventuellt metodologiskt problem skulle kunna vara vår egna inställning till 
materialet. Vi har deltagit i ACT-workshops och hyser en allmänt positiv hållning till 
terapin, vilket skulle kunna sänka validiteten i den meningen att vi snarare än att 
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redovisa vad som verkligen sagts, skulle redovisa enbart eller en övervikt av de åsikter 
som ligger i linje med våra egna. Det skulle med andra ord innebära en begränsad 
empirisk förankring. (Langemar 2005). Vår ambition har emellertid inte varit att lyfta 
fram ACT som någon mirakelmetod, snarare att förhålla oss kritiskt till deltagarnas svar 
och påvisa såväl styrkor som brister i resonemanget. Vi har även strävat efter att 
redovisa alla de kvalitativa aspekter vi utifrån en noggrann systematisk analys, ansåg att 
data innehöll. 
 
Att fråga varför deltagarna använder ACT innebär en bred ansats. Fördelar med detta 
var att det gav deltagarna relativt fria ramar att belysa det de ansåg vara viktigt. Vidare 
gav det utrymme till de många perspektiv och infallsvinklar som kan vara relevanta i 
sammanhanget. Det material som togs upp till diskussion blir med detta angreppssätt 
emellertid lätt något ”spretigt” och hade kunnat bli fylligare och mer innehållsrikt med 
en mer avgränsad frågeställning.  
 
I diskussionen har vi tillåtit oss en friare, tolkande hållning än vid författandet av övriga 
delar. Kanske anser läsaren att diskussionen emellanåt är något spekulativ. Avsikten har 
dock hela tiden varit att hålla tolkningarna fast förankrade i resultatet och att 
underbygga dem på ett rimligt sätt. Vår strävan har också varit att åskådliggöra hur vi 
kommit fram till de slutsatser som dras.  
 
 

Referenser 
 

ABCT. (2007). Our mission. Association for Behavioral an Cognitive Therapies. Hämtat 1 mars 2007 
från http://www.aabt.org/ 

 
APA. (2002). MINI-D IV: Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. American Psychiatric Association. 

Pilgrim Press: Danderyd, SE  
 
Baer, D. M., Wolf, M. M. & Risley, T. D. (1968) Some current dimensions of applied behavior analysis. 

Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91-97. 
 
Barlow, D. H. (red). (2001). Clinical Handbook of Psychological Disorders (3rd edition), The Guilford 

Press. New York, NY. 
 
Barlow, D. H., Allen, L. B. & Choate, M. L. (2004). Toward a Unified Treatment for Emotional 

Disorders. I Behavior Therapy. Vol 35(2), s. 205-230. 
 
Beck, J. (1995) Cognitive Therapy: Basics and beyond. New York, NY: The Guilford Press 
 
Biglan, A. & Hayes, S. C. (1996). Should the behavioural science become more pragmatic? The case for 

functual contextualism in research of human behaviour. Applied and Preventive Psychology: 
Current Scientific Perspectives, 5, s. 47-57. 

 
Bien, T.H. (2004) Quantum Change and Psychotherapy. Journal of Clinical Psychology. Vol 60(5) 493-

501 
 
Blackledge, J. T. (2003). An introduction to Relational Frame Theory: Basics and applications. The 

Behavior Analyst Today, 3 (4), s. 421-433. 
 
Bono, J. E. & Ilies, R. (2006). Charisma, positive emotions and mood contagion. Leadership Quaterly. 

Vol 17(4) sid 317-334. 
 
BTF. (2007). Allmänt om kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska föreningen Hämtat 7 februari 

2007 från  http://www.kbt.nu/ 



 56 

 
Chiles, J. & Strosahl, K. (1995) The Suicidal Patient: Principles of assessment, treatment and case 

management. Washington, DC: American Psychiatric Press. 
 
Eifert, G. H. & Forsyth, J. P. (2005). Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders – A 

Practitioners Treatment Guide to Using Mindfulness, Acceptance and Value-Based Behavior 
Change Strategies. New harbinger Publications, Inc. Oakland, Ca. 

 
Emmelkamp, P. M. G. (2004). Behaviour therapy with adults. I M. J. Lambert. Bergin and Garfield´s 

handbook of Psychotherapy and Behavior Change (femte uppl.) (sid 393-446). New York: Wiley 
 
Fox, E. (2006b). Constructing a Pragmatic Science of Learning and Instruction with Functional 

Contextualism. Educational Technology, Research and Development,  54, nr 1, s. 5-36. 
 
Fox, E. (2006a). Claryfying Functional Contextualism: A Reply to Commentaries. Educational 

Technology, Research and Development, 54, nr 1, s. 61-64.  
 
Frankl, V. (1986). Livet måste ha en mening: Erfarenheter i koncentrationslägren Logoterapins grunder. 

Natur och Kultur 
 
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third 

Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behavior Therapy 35, 639-665 
 
Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D. & Roche, B. Relational Frame Theory. A Post-Skinnerian Account of 

Human Language and Cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York, NY. 
 
Hayes, S. C. & Batten, S. V. (2000). A Primer of Acceptance and Commitment Therapy.  European 

Psychotherapy, 1. s.2-9. 
 
Hayes, S. C. & Blackledge, J. T. (2001). Language and Cognition: Constructing an Alternative Approach 

Within the Behavioral Tradition. I Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D. & Roche, B. Relational Frame 
Theory. A Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition. Kluwer Academic/Plenum 
Publishers. New York, NY. 

 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D. & Wilson, K. G. (1999) Acceptance and Commitment Therapy: An 

experiential approach to behaviour change. New York, NY: The Guilford Press. 
 
Hayes, S. C., Follette, V. M. & Linehan, M. M. (2004) Mindfulness and Acceptance: Expanding the 

Cognitive-Behavioral Tradition. New york, NY: The Guilford Press 
 
Hayes, S. C., Fox, E. & Gifford, E. V. (2001). Derived Relational Responding as Learned Behavior. I 

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D. & Roche, B. Relational Frame Theory. A Post-Skinnerian Account 
of Human Language and Cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York, NY 

 
Hayes S. C. & Strosahl, K. D. (2004) A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. New 

York, NY: Springer Science + Business Media, inc. 
 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D,  Bunting, K., Twohig, M. & Wilson, K. G. (2004) What Is Acceptance and 

Commitment Therapy? I A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Hayes, S C. & 
Strosahl, K. D. (red) New York, NY: Springer 

 
Hollon, S. D. & Beck, A. T. (2004). Cognitive and Cognitive Behavioral Therapies. I M. J. Lambert. 

Bergin and Garfield´s handbook of Psychotherapy and Behavior Change (femte uppl.) (sid 447-
492). New York: Wiley 

 
Jacobson, N.S., Dobson, K.S., Truax, P.A., Addis, M.E., Koerner, K., Gollan, J.K., Gortner, E, & Prince, 

S.E. (1996) A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology. Vol 64 (2) sid. 295-304. 

 



 57 

Jacobson, N.S. & Gortner, E. T. (2000) Can depression be de-medicalized in the 21st century: scientific 
revolutions, counter-revolutions and the magnetic field of normal science. Behavior research and 
Therapy. 38. sid 103-117 

 
Kabat-Zinn, J. (1994) Vart du än går är du där - Medveten närvaro i vardagen. Stockholm, SE: Natur 

och Kultur 
 
Kierkegaard, S. (1986). Antingen - eller och Begreppet ångest. Stockholm, SE: Wahlström och Widstrand 
 
Kohlenberg, R.J., & Tsai, M.  (1991). Functional Analytic Psychotherapy: Creating intense and curative 

therapeutic relationships. New York, NY: Plenum 
 
Kåver, A. (2004). Att leva ett liv, inte vinna ett krig Om acceptans. Stockholm, SE: Natur och Kultur 
  
Kåver, A.(2006). KBT I utveckling En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm, SE; Natur och 

Kultur. 
 
Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetstörning 

Teori, strategi och teknik. Stockholm, SE; Natur och Kultur. 
 
Langemar, P. (2005). Att Låta En Värld Öppna Sig, Introduktion till kvalitativ metod I psykologi. 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.  
 
Lasker Foundation, (2006). The Lasker Awards. Hämtat 3 mars 2007 från 

http://www.laskerfoundation.org/awards/library/2006c_cit.shtml 
 
Linehan, M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York, NY: 

Guilford. 
 
Lundberg, I. (2005). Vår tids psykologi växer fram Människan som biologisk varelse och skapande 

subjekt). I Hwang, P., Lundberg I., Rönnberg J. & Smedler A-C. Vår tids psykologi. (sid. 23-48) 
Natur och Kultur. 

 
Melin, L. (2006). Teoretisk bakgrund. I Öst, L-G. (red.) Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. (sid. 13-

31) Stockholm: Natur och kultur  
 
Miller, W.R. (2004). The Phenomenon of Quantum Change. Journal of Clinical Psychology. Vol 60(5) 

453-460 
 
O’Donohue, W & Krasner, L. (red.) (1995). Theories of Behavior Therapy. Exploring Behavior Change. 

Washington, DC: American Psychological Association 
 
Open Code. (2001). Hämtad 1 november 2006, från 

http://www.umu.se/phmed/epidemi/forskning/open_code.html 
 
Rachman, S. (1997). The evolution of cognitive behaviour therapy. I Clark D. M & Fairburn C. F. (Red.) 

Science and Practice of Cognitive Behavior therapy (sid. 3-26) New York, NY: Oxford University 
Press inc.  

 
Ramnerö, J. & Törneke, N. (2006). Beteendets ABC En introduktion till behavioristisk Psykoterapi. 

Danmark: Studentlitteratur 
 
Sandell R. (2005). Psykoanalytiskt orienterad Psykoterapi. I Hwang, P., Lundberg I., Rönnberg J. & 

Smedler A-C. Vår tids psykologi. (sid. 333-334) Natur och Kultur 
 
Schusterman, R. & Kastak, D. (1998). Functional equivalence in a California sea lion: relevance to 

animal social and communicative interactions. Animal Behavior, 55 (5), s.1087-1095. 
 
Segal, S. V, Williams, J. M. G. & Teasdale, J.D., (2002). Mindfulness-based Cognitive Therapy for 

Depression: A new approach to preventing relapse. New York: The Guilford Press. 



 58 

 
Shapiro, D.(2002). Renewing the scientist-practitioner model. The Psychologist, vol 15 no 5, sid. 232-234  
 
Skinner, B. F. (1948). Walden II. New York: New York-Macmillan 
 
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Appelton-Century-Crofts. New York, NY. 
 
Skinner B.F. (1976). About behaviourism. New York, NY: Vintage Books 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005). Behandling av ångestsyndrom.  
 
Strosahl, K. D.,  Hayes, S.C.,  Wilson, K. G. & Gifford, E. V. (2004). An ACT Primer – Core Therapy 

Processes, Intervention Strategies, and Therapist Compencies. I Hayes, S. C. & Strosahl, K. D. 
(red). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Springer Science + Business 
Media. New York, NY. 

 
Törneke, N. (2001). Öst är öst och väst är väst…? Kan radikal behaviorism lösa en del av den kognitiva 

terapins problem? Sokraten, 1. Hämtad 28 februari 2007 från 
http://www.kognitiva.org/radikalbehaviorism.html 

 
Rapport 171/1+2. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering  
 
Watzlawick, P. Weakland, J & Fish, R. (1996). Förändring: Att ställa och lösa problem. Stockholm: 

Natur och Kultur 
 
Weissman, M. M., Verdeli, H., Gameroff, M. J., Bledsoe, S. E., Betts, K., Mufson, L.  Fitterling, H. & 

Wickramaratne, P. (2006). National Survey of Psychotherapy Training in Psychiatry, Psychology, 
and Social Work, Arch Gen Psychiatry. 2006,63, s. 925-934. 

 
Wisung, H. (2006). Beteendeanalys. I Öst, L-G.  (red) Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. (sid. 33-

49) Stockholm: Natur och kultur  
 
Öst, L-G. (2005). Kognitiv Beteendeterapi (KBT). I Hwang, P., Lundberg I., Rönnberg J. & Smedler A-

C. Vår tids psykologi. (sid. 332). Natur och Kultur 
 
Öst, L-G (2006a). Efficacy of the Third Wave Cognitive and Behavioral Therapies: A review of the 

Evidence. Handout utdelad 6 september 2006 vid Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. 

 
Öst, L-G (red) (2006b). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och kultur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

                    bilaga 
      

Varför ACT? – intervjuguide 
 

− Professionell bakgrund? Utbildning? Tidigare arbete? Nuvarande arbete? 
 

− Tidigare teoretiska utgångspunkter? Teorier? Tekniker? Personer? Litteratur? 
Metoder? 

 
− Tidigaste kontakten med ACT? Vad, hur och varför (fick du kontakt)?  

 
− Utbildning ACT? 

 
− Varför fastnade du för ACT? 

 
− Vad är ACT för dig? Teorier, metoder, tekniker, interventioner, förhållningssätt, 

filosofi, antaganden, människosyn? 
 

− RFT och kopplingen till ACT? 
 

− När, hur och varför väljer man en ACT-behandling? Patientgrupper, diagnoser, 
problem, personlighet,  

 
− När väljer man inte en ACT-behandling? 

 
− Ett specifikt behandlingsförlopp?  

o En berättelse om en framgångsrik behandling? (Hur definieras framgång? Mål? 
Skalor? Beteendemått? Existentiella värden?)  

o Val av behandling och interventioner? 
o Verksamma faktorer?  
o Problem?  
o Lyckade/misslyckade interventioner och hur de varit det?  
o Hur förändrades klienten i behandlingen? 

 
− Bristen på empiriskt stöd? (L-G Öst, S Hayes) Vi KBT:are brukar alltid annars vara 

noga med att framhålla vikten av evidens och empiriskt stöd!? 
 
 

 


