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Coaching och lekmannaterapi 
har vuxit kraftigt på en oreglerad 
marknad. Mycket av verksam
heten har nyandliga drag och kan 
liknas vid en modern väckelse
rörelse, konstaterar professorn  
i religionshistoria AnneChristine 
Hornborg.

Coaching och samtalsterapi utförda 
av lekmän har fått rejält fäste i det 
moderna samhället, förklarar Anne-
Christine Hornborg, vid Lunds uni-
versitet, som i sin bok ”Coaching 
och lekmannaterapi – en modern 
väckelse?” behandlar ämnet.

– Det har skett stora förändring-
ar i det svenska samhället från 
1990-talet och framåt som har banat 
väg för dessa verksamheter.

Många av dagens tankar om hea-
ling och självförverkligande häm-
tas från 1960-talets New Age-idé-
er. Då dök begrepp som den holis-
tiska människan, healing och högre 
medvetande upp. Egentligen rör det 
sig inte om några nya tankar, utan 
gamla idéer som har funnits lång 
tid före den moderna vetenska-
pens genombrott inom olika kultu-
rer. På 60-talet var New Age mer en 
motkultur i samhället, men under 
1990-talet såg man att här fanns 
mycket pengar att hämta vad gäller 
ohälsa och personlig utveckling.

– Arbetsplatser  effektiviserades och 
omstrukturerades, datoriseringen 
ökade, managementkulturen väx-
te och det talades allt mera om att 
utveckla den egna individen. Många 
upplevde en stress och ökad ohälsa, 
framförallt drabbades kvinnor.

Ren psykisk sjukdom handlade 
det oftast inte om utan mera dif-
fusa symptom som utbrändhet och 
stress. Många mådde dåligt när före-
tag slimmades och man genomför-
de stora omorganisationer. I detta 
läge dök de nyandliga så kallade lek-

mannaterapeuterna upp som ville 
sälja in sina koncept. 

Det talades om att befria den 
inre kraften som finns i varje indi-
vid, hitta sig själv och se helheten. 
Det krävdes personliga förändring-
ar i form av positivt tänkande och 
omprogrammeringar. Lekmanna-
terapeuterna och coacherna erbjöd 
här sina tjänster för att hjälpa till 
och förlösa individen och designa 
det nya livet. 

Anne-Christine  Hornborg beskriver 
det ”gamla” folkhemmet som ett 
samhälle där man gick till doktorn, 
sjuksköterskan eller psykologen 
om man behövde hjälp och var sjuk.  
I det nya marknadsliberala sam-
hället har i stället mänskligt läkan-
de blivit till en vara som allt annat. 
Terapeuter, med ingen eller mycket 
liten utbildning, ser en öppen mark-
nad som inte var möjlig tidigare. 

För utom New Age-idéer använ-
der de i sina presentationer ett 
populärpsykologiskt språk. Man vill 
också göra intryck av att det hand-
lar om vetenskap och bygger egna 
vetenskapslika teorier som grund 
för verksamheten,

Det  finns  en  viss  gräns mellan lek-
mannaterapeuter och de som syss-
lar med coaching, visar Anne-Chris-
tine Hornborg. Lekmannaterapin 
handlar mer om ett helande av män-
niskan, medan coaching går ut på 
att ge stöd och framgång i ett indi-
vidcentrerat samhälle. Rege ringens 
satsning på jobbcoaching som lös-
ning på arbetslöshetsproblem är ett 
exempel på en stor ökning av anta-
let coachingföretag.

Coacher brukar också framhål-
la att man inte tar upp klienternas 
privatliv, men det finns undersök-
ningar som visar att i själva verket 
hamnar man ändå i dessa frågeställ-
ningar genom uppdragen.

Terapibranschen en  
modern väckelserörelse

De som blir utövare av lekmanna-
terapier har ofta själva genomgått 
terapin och ser den egna erfaren-
heten som en kvalitetssäkring.

– Terapeut är ingen skyddad titel, det 
kan vem som kalla sig. Den utbild-
ning som åberopas kan vara några 
korta helgkurser som sker i privata 
lekmannaföretag. Det kan inte jäm-
föras med att ta sig igenom en fem-
årig universitetsutbildning till psy-
kolog.

Det är den egna rörelsen som sät-
ter etiketten ”auktoriserad”, ”licen-
sierad” eller ”certifierad” framför 
sin terapeuttitel. Någon utomstå-
ende certifiering eller kvalitetskon-
troll existerar inte, om man inte ska 
räkna in den egna verksamhetens.

Att terapeuter inte drar sig för att 
ta sig an de flesta åkommor, som 
psykiska sjukdomar, är inget som 
förvånar Anne-Christine Hornborg. 
De vill vidga sin marknad så mycket 
som möjligt. Dessutom gör man 
gärna skicklig reklam och på tera-
peuternas hemsidor hittas ofta kli-
enters egna solskenshistorier om 
hur bra det har gått. Att lägga ut sina 
klienter på hemsidor skulle aldrig 
skolmedicinens psykoterapeuter 
eller psykologer göra då det anses 
oetiskt.

Vilka är det som framför allt som attra-
heras av lekmannaterapi?

– Många är medelklassens kvin-
nor. Kvinnor som befinner sig mitt 
i livet, de är stressade, har kanske 
hamnat i en position på arbets-
marknaden som de inte trivs med 
och vill nu hitta en ny mening och 
riktning i livet, förklarar Anne-
Christine Hornborg. De kan lockas 
till en lekmannakurs som sedan ger 
så starka känslor av omvändelse att 
de senare själva blir coacher eller 
terapeuter.

Coachingverksamhet och sam-

talsterapi har blivit en lönsam indu-
stri, visar Anne-Christine Horn-
borgs genomgångar. En session hos 
en lekmannaterapeut kan kosta 
runt 2 000 kronor, för att bli diplo-
merad coach (som kan ta runt fyra 
träffar) kostar 25 000 kronor och för 
att bli certifierad sorgebearbetare  
15 000 kronor. Utbudet för kompe-
tenshöjande kurser är oändligt.

Lekmannaterapeuterna och coacher-
na vill vidga sina domäner och kom-
ma in på den offentliga arenan med 
sitt utbud. Eftersom deras verksam-
het inte har någon vetenskaplig 
förankring uppstår problem, alla 
kanske inte sväljer coachens holis-
tiska budskap eller vill ha individu-
ella terapeutiska lösningar på struk-
turella problem, förklarar Anne-
Christine Hornborg. 
 Jan Bärtås

jan.bartas@smp.se 
0470-77 06 16
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 Icke legi-
timerade 
terapeuter 
inom det 
alterna-
tiva områ-
det saknar 
ofta ett 
systema-
tiskt och 
kritiskt 
tänkande. 
Ibland 
saknas 
även gott 
omdöme.
Per Magnus  
Johansson
 

Psykologer kräver att 
branschen regleras

Svår ångest, 
depressioner 
och ätstörning-
ar borde inte få 
behandlas av 
lekmän, menar 
Lars Ahlin.

En oseriös 
terapeut kan 
orsaka mycket 
skada, konsta-
terar Dan Katz. 

           TERAPIBRANSCHEN • EN MARKNAD SOM VÄxER

Ett terapeutmöte kan sluta i katastrof
För en del människor kan det kännas 
befriande att gå till en terapeut som 
står utanför den ordinarie sjukvår
den inom vilken just sjukdoms
kategorin inte är så betungade, 
påtalar Per Magnus Johansson, 
legitimerad psykolog och idé och 
lärdomshistoriker i Göteborg. För 
många är det fortfarande stigmati
serande att gå till psykiatrin.

– En psykolog eller läkare inom 
sjukvården har inte sällan en arbets
situation som är kraftigt betungan
de. De har ont om tid, mycket arbets
uppgifter och framförallt admini
strativa sådana med journalföring, 
byråkrati och allt annat.

En icke legitimerad terapeut slip
per det mesta av sådant arbete, då 
det inte krävs kvalitetssäkring med 
granskande myndighet över sig.

Att en terapeut inom den alternativa 
vården har ett personligt tilltalssätt, 
talar om sig själv och bjuder på sin 
egen livserfarenhet är en form av 
marknadsföring.

– Givetvis finns här en ekonomisk 
poäng. Dessutom kan det vara posi
tivt att berätta om sin egen erfaren
het, att man är engagerad, förstår 
och vill hjälpa till.

Däremot inte sagt att starkt enga
gemang räcker för att bli en bra tera
peut.

– Icke legitimerade terapeuter 
inom det alternativa området sak
nar ofta ett systematiskt och kri

tiskt tänkande. Ibland saknas även 
gott omdöme. Isin identifikation tar 
de avstånd från den offentliga vår
den och universitet. Det blir som en 
ond cirkel av marginaliserande. 

En sådan behandling börjar ofta 
med stor entusiasm och slutar inte 
sällan i katastrof.

Riktigt allvarligt är det när patien
ter med suicidproblematik söker sig 
till lekmannaterapeuter.

– Det kan sluta med katastrof för 
dessa; går de till den alternativa vår
den är skyddet obefintligt.

Men att förbjuda lekmanna tera
peuter att behandla personer med 
psykologiska föreställningar är 
fel väg att gå, anser Per Magnus 
Johansson.

– Då skulle vi närma oss ett till
stånd som påminner om diktatur. 
Vem skulle sätta upp dessa regler? 
säger Per Magnus Johansson, som 
hänvisar till att kvacksalverilagen 
fortfarande gäller, liksom de regler 
som styr all företagsamhet.

Psykoterapi är en verksamhet med 
kort historia och till en början var 
den exklusiv för ett fåtal personer. 
1978 infördes legitimationer för psy
kologer, 1985 kom psykoterapilegiti
mationen och i dag 2013 finns åtta 
olika psykoterapilegitimationer. För 
allmänheten är det nästan omöj
ligt att känna till skillnaden mellan 
dessa olika yrkesgrupper och titlar, 

Socialstyrelsen skärper kraven för 
behandlingar av sköninhetsingrepp, 
som botoxinjektioner, fettsugning
ar och bröstförstoringar. Tidigare 
har personer utan någon som helst 
medicinsk utbildning kunnat utföra 
dessa ingrepp. Sverige har inom EU 
varit ensamt om att ha så låga krav.

Det terapeutiska fältet däremot 
lämnas fritt. Terapeutbranschen är 
helt oreglerad och titeln terapeut är 
inte skyddad. I princip behövs ing
en formell utbildning för att öpp
na egen verksamhet och behandla 
ångest, depressionssjukdom, ätstör
ningar och andra allvarliga psykis
ka åkommor.

Den sakkunnige inom psykiatrin vid 
Socialstyrelsen, Mårten Gerle, Psy
kologförbundet, med flera, anser det 
olyckligt att marknaden i princip 
är helt fri. Näringsfriheten värde
ras högre än individens skydd mot 
att bli utsatt för felaktig och oveten
skaplig behandling.

Den gamla kvacksalverilagen 
gäller fortfarande och den säger 
att man inte får behandla cancer
sjukdom, smittsamma sjukdomar 
och barn under åtta år utanför den 
reguljära sjukvården.

– Lagen är gammal och skulle inte 
ha skrivits så i dag av jurister, säger 
Mårten Gerle, vid Socialstyrelsen 
som inte tycker det är bra att psykis
ka sjukdomar kan behandlas av vem 
som helst. 

Socialstyrelsen bedriver inte någon 
tillsyn över personer som inte 
omfattas av hälso och sjukvårds
lagen. Därför kan ickelegitimerad 
personal få utöva vilka terapiformer 
som helst. Någon sekretesslag råder 
inte, journaler behöver inte föras 
och patientförsäkringen har ingen 
giltighet i dessa fall.

– Man tar en risk som patient om 
man uppsöker dessa terapeuter. 
Uppgifter kan spridas hur som helst 
och skulle någon gå fel går det knap
past att få upprättelse. I samhällets 
ögon går man bara till en privatper
son. Det enda som gäller är polisan
mälan, men dessa brott utreds näs
tan aldrig, säger Dan Katz, legitime
rad psykolog och psykoterapeut och 
aktiv i Beteendeterapeutiska Fören
ingen i Stockholm.

Man ska vara kritisk och skep
tisk som patient när man letar efter 
alternativa behandlingar, påtalar 
Dan Katz. Ofta går det att få en upp

fattning när man läser på terapeu
tens hemsida. 

– Många gånger skriver man en 
massa titlar och lägger till en lång 
kompetenslista.

Den stora frågan är om det kan vara 
skadligt att gå till alternativ tera
peut. Dan Katz svarar tveklöst ja.

– Det kan vara bättre att inte få 
någon behandling alls än att gå till 
en terapeut som inte har rätt bak
grund. Det kan bli värre.

Metoder som används av alterna
tiva terapeuter eller lekmannatera
peuter är inte utforskade och veten
skapligt testade.

Bakom problemen kan dölja sig 
en somatisk skada, en hjärnskada, 
ett kroppsligt trauma eller annat 
som måste utredas till en början. 
Har man ingen utbildning vet man 
inte vart man ska leta efter, påtalar 
Dan Katz vidare.

Legitimerad psykolog Bengt Persson, i 
Växjö, stöter med jämna mellanrum 
på patienter som har gått till tera
peuter som saknar tillräcklig kom
petens. En del har farit illa av tera
pin och det händer att sådana här 
sessioner gör tillståndet än värre.

– Det kan vara 
livsfarligt. Om 
jag får en klient 
där vi inte pas
sar ihop bryter 
vi kontakten och 
jag kan rekom
mendera en 
annan, det är så 
det fungerar i vår 
bransch, säger 
Bengt Persson.

Däremot kan 
man inte bortse 
från att personer 
kan bli hjälpta av 
lekmannatera
peuter, förklarar 
Bengt Persson.

– Då handlar 
det om mer okomplicerade ärenden 
eller att man har lite tur.

Psykologförbundet anser att det bor
de vara förbjudet för lekmän att 
behandla svårare psykisk sjukdom.

– Svår ångest, självmordstankar 
och depressioner är några diagnoser 
som man kan undanta, säger Lars 
Ahlin, ordförande i Psykologförbun
det. 

 Jan Bärtås
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påtalar Per Magnus Johansson.
– Vårt samhälle präglas av ett stort 

intresse för den vetenskapliga psy
kologin parallellt med en sekulari
seringsprocess, men denna process 
är å andra sidan också knuten till ett 
ökat intresse för allehanda former 
av psykologi, beskriver Per Magnus 
Johansson. 

Allmänheten lockas av den psyko logi 
som ligger utanför den rationella 
psykologin som empiriskt kan prö
vas och som har flyttat in vid uni
versitetets institutioner.

– Den icke vetenskapliga psykolo
gin har mer prägel av magiskt tän
kande. Många metoder vädjar till 
mänskliga instinkter och orealis
tiska föreställningar som har sitt 
ursprung i barnets värld. Ungefär 
som när barnet blundar och tän
ker drömmande, tänker även vuxna 

sig bort från verklighetens ramar:  
”Om jag räknar till tio kommer min 
sista semesterdag att vara solig.”Förr 
vände sig människor till Gud och 
bad om hjälp i en nödsituation. Nu 
ber man om att annan jordisk hjälp 
ska finnas, en hjälp som inte är 
rationell och empiriskt prövad, för
klarar Per Magnus Johansson och 
syftar till de mer nyandliga och icke 
vetenskap liga terapimetoderna som 
alltmer florerar på en fri marknad.

Det finns ingen snabb väg till lindring 
av svår psykisk ohälsa, som depres
sion. Man kan inte gå från ett olyck
ligt till ett livskraftigt sådant på 
kort tid.

– Att tro att alla människor på fem 
samtal kan bli av med en depressi
on är en orealistisk tanke. Det står 
vetenskapligt klart.
 Jan Bärtås

lOcKAR
Alternativa psyko-
logiska metoder 
lockar med snabb 
bättring vid svår 
psykisk ohälsa. 
– Det fungerar 
inte så, säger Per 
Magnus Johans-
son, som påtalar 
att många blir 
besvikna.   
foto: Jan Bärtås

”Det kan 
vara bättre 
att inte få 
någon be-
handling 
alls än att 
gå till en 
terapeut 
som inte 
har rätt 
bakgrund.”
Dan Katz

B
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regleras. De flesta privata och olegitimerade terapeuter är beredda att 
ta emot ångestfyllda och självmordsbenägna klienter. Detta framgår av 
Smålandspostens rundringning till ett antal terapeuter i länet. Samtidigt 
kommer nu kraven från Psykologförbundet att marknaden måste regleras. 
Det är inte rimligt att vem som helst ska kunna behandla psykisk sjukdom.

”Vi blev 
väldigt 
förvånade 
över att 
det var så 
många 
som kun-
de tänka 
sig att ge 
sig in i be-
handling 
av så pass 
svår psy-
kisk pro-
blematik.” 
Amanda  
Duregård,  
journalist
 

Den kOrta 
versiOnen
n Smålands-
postens under
sökning visar 
att majoriteten 
av de lekman
naterapeuter 
som ringts upp 
kan tänka sig 
att ta sig an kli
enter med svår 
psykisk ohälsa.  
n I dag är det 
fritt för vem 
som helst att 
behandla psy
kisk sjukdom. 
Marknaden är 
inte reglerad och 
titeln terapeut 
kan vem som 
helst kalla sig.
n Socialstyrel-
sen har valt att 
styra upp skön
hetsingrepp, 
som botox
injektioner och 
fettsugningar. 
Här måste det 
numera finnas 
medicinskt 
skolad personal 
som genomför 
ingreppen. Det 
psykiska fältet 
lämnas där
emot fritt.
n Psykologför-
bundet kräver 
nu en lagänd
ring och vill att 
vissa svåra psy
kiska tillstånd 
inte ska få be
handlas av vem 
som helst. Att 
gå till icke legiti
merad terapeut 
kan vara direkt 
skadligt, påtalar 
förbundet. 
n Legitimera-
de psykologen 
och idéhistori
kern Per Mag
nus Johansson 
konstaterar att 
allmänheten 
lockas alltmer 
av icke veten
skapligt accep
terade psykolo
giinriktningar.
n I morgon. Så 
har terapibran
schen växt fram. 
Göran Hägglund 
(KD)vill inte reg
lera marknaden. 
En Resantera
peut berättar.

Smålandsposten  ringde anonymt till 
fem terapeuter i länet som saknar 
legitimation men som ändå arbetar 
med samtal, coaching och terapi
arbete. Vi gjorde en snabb googling 
efter terapeut i Växjö och orter runt
omkring. Vi uppgav oss vara syskon 
till en yngre syster som var drab
bad av ångest, sömnproblem, ätstör
ningar och även självmordstan
kar. Kunde terapeuten tänka sig att 
behandla henne?

En del medgav att de inte hade 
någon erfarenhet av dessa psykiska 
problem, men föreslog ändå att de 
kunde träffa henne. Kanske skulle 
det kunna leda fram till någon form 
av terapi eller samtal. Någon hän
visade till en ny samtalsgrupp som 
de startat som kunde vara lämplig. 

En annan terapeut sade sig inte 
vara diplomerad terapeut, men 
hade å andra sidan stor livserfaren
het. Man talade också om närstå
ende som hade haft svåra psykiska 
problem. 

Endast en av de uppringda hänvi
sade till den ordinarie sjukvården 
och att just den här psykiska proble
matiken inte var hennes bord. 

En annan som ringdes upp förkla
rade att hon inte arbetade med den
na typ av terapi och hänvisade till 
en annan alternativterapeut i stäl
let.

Smålandspostens undersökning stäm
mer väl överens med den gransk
ning som journalisten Amanda 
Duregård, vid Sveriges Radio P 4 
Väst, har gjort av branschen. Ett 
90tal terapeuter i landet ringdes 
upp och fick svara på samma typ av 
fråga.

Amanda Duregård genomför
de sin granskning ihop med två 
andra studenter som ett examens
arbete vid Institutionen för jour
nalistik, medier och kommunika
tion på Göteborgs universitet våren 
2011. Granskningen publicerades 
som nyhetsinslag i Sveriges Radios 
Ekoredaktion och i Studio Ett. 

Bara åtta av 90 som blev upp
ringda sade klart nej och hänvisa
de vidare till sjukvården. 45 stycken 

David, 37, kände sig rejält lurad av 
”terapeuten”. 
– Hade jag varit yngre eller svaga-
re som person hade jag blivit ännu 
mera insyltad i det här, säger han.

Av en kompis till en kompis fick 
David nys om ett företag som till
handahöll terapeuter som ansåg 
sig kunna behandla en mängd psy
kiska tillstånd. David hade under en 
längre tid haft problem med svåra 
sömnstörningar och panikångest. 
Han var desperat och ville ha snabb 
hjälp. Därför gav han det en chans.

– Egentligen var det ganska allvar
lig psykiatrisk problematik om man 
tänker på det så här i efterhand, 
säger han.

Han fick träffa en terapeut som 
ansåg att David tänkte fel, och att 
hans tankegångar måste ändras. 
Annars kunde han inte bli av med 
sina problem.

– Det var väl inte så svårt att lista 
ut, men sedan hände ingenting. Det 
var bara tomma ord som inte betyd
de någonting.

Han gick flera gånger och fick 
träffa en annan terapeut som inte 
hade särskilt mycket att komma 
med. David märke ganska snabbt att 
deras kunskap var mycket bristfäl
lig. Terapeuterna svängde sig med 
klyschor. De var inte legitimerade 
och han fick mer en känsla av sekt
sammanhang. Han betalade 700 
kronor per session som varade runt 
50 minuter.

Efter några träffar hoppade David 
av samtalen. Då kände han att det 
fanns en risk att bli indragen ännu 
mera i de här sessionerna, som han 
upplevde helt oseriösa.
Vad  drar  du  för  erfarenhet  av  de  här 
besöken?

– Att aldrig gå till en icke legiti
merad terapeut. Man är het rättslös. 
Det känns som vilda västern. Man 
bör gå mera på sin magkänsla när 
det upplevs obehagligt.

I dag mår David bättre och har fått 
annan hjälp.

Fotnot: David heter något annat.
 JAn BäRtåS

David: Jag fick 
känslan som 
av en sekt

elsa, 67, som lider av sömnpro-
blem sökte upp en icke legitimerad 
hypnosterapeut. Hon lockades av 
en helgkurs. Men resultatet blev 
ångest och en svår depression.

I dag förstår hon inte hur hon kun
de gå till den oseriösa terapeuten 
som höll helgkurser i hypnos. Enligt 
terapeuten kunde han bota de flesta 
tillstånd, som ätstörningar, sömn
problem och fobier. Det fanns en 
generalmetod för alla slags problem.

Terapeuten presenterade sig som 
coach och att han arbetade med NLP 
(Neurolingvistisk programmering.

– Av en kompis fick jag höra talas 
om terapeuter som jobbar med hyp
nos och att de skulle vara bra.

Därför nappade Elsa på helgkur
sen. För henne kändes det tillta
lande att de var flera i en grupp som 
gick tillsammans.

Kursen blev en besvikelse. Tera
peuten talade väldigt skrytsamt om 
sin verksamhet och påstod att han 
kunde bota fobier på tre minuter. 
Han sade att alla som behandlades 
blev botade.

– Jag tyckte han pratade så fort 
hela tiden och hängde inte alltid 
med. Men det var tydligen mening

en. Kursen skulle gå i snabbt tempo.
Elsa bokade ändå tid hos terapeu

ten i efterhand och fick massage 
och blev utsatt för hypnos. Hon vil
le verkligen tro att det skulle fun
gera, eftersom sömproblemen var så 
besvärliga. Men efter behandlingen 
mådde hon riktigt illa. Hon drab
bades av ångest och en depression. 
Elsa förstod att hon hade lurats.

I efterhand fick hon reda på att 
hypnos som behandlingsform 
inte får utföras av icke legitimerad 
psyko terapeut. Därför gjorde hon en 
polisanmälan. Men denna lades ned.

– Jag är förvånad över att jag gick 
på det. När det skedde arbetade jag 
som kritiskt granskande journalist.

Fotnot: nLP är en metod som bygger 
på att man kan skapa förändring genom 
kommunikation. Det är en populärveten
skaplig företeelse som många coacher och 
lekmannaterapeuter använder sig av och 
som påstås kunna lösa de flesta problem 
och störningar. nLP är en snabbare me
tod än psykoterapi. En av de riktigt stora 
utövarna av nLP är amerikanen Anthony 
Robbins som håller föreläsningar i form av 
stora massmöten. 

 JAn BäRtåS

elsa: Jag fick 
svår ångest  
av kursen

Vem som helst  
får behandla  
psykisk sjukdom

erbjöd terapi direkt utan att tveka. 
En terapeut påstod sig kunna bota 
depressionen på mindre än fyra 
träffar.

– Vi  blev  väldigt förvånade över att 
det var så många som kunde tänka 
sig att ge sig in i behandling av så 
pass svår psykisk problematik. Det 
känns väldigt oansvarigt och oseri
öst, konstaterar Amanda Duregård.

Hon framhåller att de kontaktade 
terapeuterna inte hade någon eta
blerad utbildning för att behandla 
psykisk sjukdom och samtliga sak
nade legitimation.

En av de största aktörerna på 
området, terapiföretaget Comuni
cera, granskades också av Amanda 
Duregård och de två andra studen
terna. Företaget driver bland annat 
sajten Terapisnack. Comunicera 
värvade svårt sjuka patienter, bland 
annat med anorexi och man gjorde 
också en affär av att låta klienten  
i efterhand själv utbilda sig till tera
peut för att få snurr på verksam
heten. 

Comunicera försvarar sig dock 
med att företaget ändå hjälper 
många klienter som inte har fått bra 
och tillräcklig hjälp inom den ordi
narie sjukvården.

Men  flera  alternativa samtals
terapeutiska verksamheter i Sve
rige snarare skadar än hjälper sina 
klienter. Det är Amanda Duregårds 
slutsats, som också har hittat exem
pel på personer som snärjts in i sekt
liknande mönster av sin terapeut.

I Sverige finns heller ingen kart
läggning över antalet terapeuter. 
Marknaden är fri och någon kon
troll existerar inte.

Amanda Duregård tycker att man 
utsätter sig för en reell risk om man 
går till olegitimerade terapeuter vid 
psykisk sjukdom. Risken är stor för 
felbehandling. Dessutom är man 
helt rättslös. Tjänsterna går varken 
att anmäla till Socialstyrelsen eller 
till Allmänna reklamationsnämn
den.
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Smålandsposten i går.

drag av väckelserörelse 
Coaching och lekmannaterapin 
påminner till stor del om en 
modern väckelserörelse, menar 
religionsforskare Anne-Christine 
Hornborg, vid Lunds universitet.
Foto: Privat 

Terapeut 
är ingen 
skyddad 
titel, det 
kan vem 
som kalla 
sig. Den 
utbildning 
som åbe-
ropas kan 
vara några 
korta helg-
kurser 
som sker 
i privata 
lekmanna-
företag. 
Anne-Christine 
Hornborg
 


