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Sammanfattning 

 

Inledning:  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas oftare än andra av 

psykisk ohälsa och hamnar lätt i destruktiva livsmönster. De upplever ofta att de 

har svårt att få adekvat och anpassad behandling. 

Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters upplevelse av  

psykodynamisk psykoterapi med personer med lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning som lider av psykisk ohälsa.  

Frågeställningar:  

Hur beskriver psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter den psykoterapeutiska 

processen i arbetet med personer med lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning? 

Vad beskriver terapeuterna som verksamt och hur ser de på behandlingsresultaten 

med målgruppen? 

Metod:  

Sex psykoterapeuter intervjuades utifrån en kvalitativ, deskriptiv ansats. 

Resultat:  

Vid analys av materialet framträdde ett antal teman.   

1. Terapeuternas beskrivning av de olika faserna i den terapeutiska processen.    

2. Yttre faktorer som kan påverka terapierna med målgruppen.  

3. Den intellektuella funktionsnedsättningens betydelse.   

4. Terapeutiska utmaningar i arbetet med målgruppen.  

5. Det verksamma i terapierna  

6. Förutsättningarna runt terapeuten. 

Diskussion:  

Resultatet visar att de intervjuade terapeuterna upplever att psykodynamisk 

psykoterapi med lindrig-måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan vara 

meningsfullt och verksamt. Vissa aspekter och behovet av att anpassa det 

terapeutiska arbetet beskrivs som centrala i arbetet med målgruppen. 

 

 

Nyckelord: utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning, 

begåvningsnedsättning, psykodynamisk psykoterapi, kvalitativ 

 

Abstract 
 

Introduction: 

People with intellectual disabilities are affected more than others by mental illness 

and can easily fall into destructive patterns of life. They often feel that they have 

difficulty getting adequate and appropriate treatment. 

The purpose of this study was to investigate psychotherapists experience of 

psychodynamic psychotherapy with individuals with mild to moderate intellectual 

disabilities who suffer from mental illness. 



 
 

 
 

 

Issues: 

How do psychodynamic oriented psychotherapists describe the psychotherapeutic 

process in working with people with mild to moderate intellectual disabilities? 

What do the therapists describe as active and helpful and how do they look at the 

results of treatment? 

Method: 

Six psychotherapists were interviewed based on a qualitative, descriptive 

approach. 

Results: 

When analyzing the material a number of themes appeared: 

1. The therapist description of the phases of the therapeutic process. 

2. External factors that can influence therapies with the target group. 

3. The intellectual disabilities significance. 

4. Therapeutic challenges in the work with the target group. 

5. The active and helpful  

6. The conditions around the therapist. 

Discussion: 

The result shows that the interviewed therapists feel that psychodynamic 

psychotherapy with mild-moderate intellectual disabilities can be meaningful and 

effective. Some specific aspects and the need to adapt the therapeutic work is 

described as central in the work with the target group. 

 

Keywords: learning disabilities, intellectual disabilities, intellectual impairment, 

psychodynamic psychotherapy, qualitative 
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1 Inledning 

Socialstyrelsen beskriver i en kunskapsöversikt (2006) att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning oftare än andra drabbas av psykisk ohälsa och 
lätt hamnar i destruktiva livsmönster. De upplever inte sällan att de har svårt att få 
adekvat och anpassad behandling när de drabbas av psykisk ohälsa och de bollas 
ofta mellan olika huvudmän och instanser. Detta riskerar att ytterligare öka det 
personliga lidandet och de svåra påfrestningarna på personens nätverk. Mot 
bakgrund av detta borde det vara av stort intresse att undersöka vilka 
behandlingsmetoder som kan vara verksamma i arbetet med denna målgrupp.  
 
Psykodynamisk psykoterapi är en terapiform som utgår från samtal och 
interaktion mellan terapeut och patient. Just verbal kommunikation är något som 
de flesta personer med diagnos intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter 
med, både när det gäller att själva uttrycka sig och att förstå andra. 
Funktionsnedsättningen innebär också bristande förmåga att mentalisera, problem 
med abstrakt tänkande och begränsad förmåga att förstå orsakssamband.  

Möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få tillgång till 

psykodynamisk psykoterapi är idag begränsad både inom psykiatri och 

habilitering. Ett undantag är Stockholms läns landstings psykoterapimottagning 

Linden som riktar sig speciellt till denna målgrupp.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka psykoterapeuters upplevelse av att 

bedriva psykodynamisk psykoterapi med personer med diagnos lindrig till måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning som lider av psykisk ohälsa.  

Fokus i studien ligger på att ta reda på hur terapeuter beskriver 

behandlingsprocess och behandlingsresultat och på vilket sätt de ser att 

psykodynamisk psykoterapi är verksamt i arbetet med denna målgrupp. 

 

 

2 Bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden inleds med definition av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning samt förkommande alternativa begrepp. Vidare definieras 

ett antal psykodynamiska begrepp som används för att beskriva den terapeutiska 

processen. Dessa begrepp används också som utgångspunkt för 

resultatdiskussionen. Aktuell forskning på området presenteras översiktligt. 

 

2.1  Teori 

2.1.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

Utvecklingsstörning definieras som en nedsättning i intelligensförmåga 

konstaterad under uppväxten (före 18 års ålder) och en samtidig nedsättning i 

adaptiv förmåga eller beteende. En nedsättning i intelligensförmåga innebär 

utvecklingsstörning om intelligensförmågan motsvarar en intelligenskvot (IK) lika 

med eller lägre än 70. Brister i adaptiv förmåga innebär svårigheter med sociala 

färdigheter, utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter (Socialstyrelsen, 2006). 
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Intellektuell funktionsnedsättning är det begrepp som används inom 

habiliteringen för att beskriva diagnosen (www.habilitering.se). Begreppen 

begåvningsnedsättning, utvecklingsstörning, mental retardation används i andra 

texter och sammanhang synonymt.  

 
I DSM-V(2013) beskrivs diagnoskriterierna på följande sätt: 
Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin 
begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och 
adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska 
domänerna. Följande tre kriterier måste vara uppfyllda: 
A. Brister i intellektuella funktioner.  
B. Brister i adaptiv funktionsförmåga.  
C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden. 
Vidare bedöms svårighetsgraden utifrån funktionsnivån inom domänerna 
kognitiv, social och praktisk förmåga. 
 
Lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att personen har förmåga att gå 
utanför sin egen verklighet och föreställa sig sådant som inte är självupplevt men 
kan ha svårt att förstå symboler, abstrakta begrepp och saker som man inte kan 
uppleva konkret. Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ofta 
lära sig läsa, skriva och räkna. De flesta personer med intellektuell 
funktionsnedsättning hör till den här gruppen, som i Sverige utgör cirka 85 
procent av det totala antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Den som har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan i vissa fall lära sig 
att läsa enstaka, lätta ord och att skriva sitt eget namn, men är ofta hjälpt av 
visuellt stöd i form av bilder. Talat språk förstås i stor utsträckning och ofta kan 
personen själv kommunicera genom tal. Förståelsen är dock begränsad till egna 
upplevelser. Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning utgör ca tio 
procent av det totala antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning 
(www.habilitering.se). 
 
 

2.1.2 Psykodynamiska begrepp 

Den terapeutiska ramen kan beskrivas som ett sammanfattande begrepp för allt 

det som kännetecknar den psykoterapeutiska situationen i form av tid, plats, 

kontrakt och terapeutens neutrala hållning i relationen. Ramen utgör 

förutsättningen för den terapeutiska processen och är en trygghet både för 

terapeut och patient (Sigrell, 2012). Killingmo och Gullestad (2005) menar att 

ramen är det begrepp som beskriver allt det som gör den terapeutiska relationen 

till något annat än relationer i den sociala världen. 

 

Synen på begreppet allians varierar inom olika inriktningar och har förändrats och 

fördjupats över tid. Freud insåg tidigt att patienten behöver göras till en 

samarbetspartner (Safran, 2012). Sigrell (2012) beskriver allians som att terapeuten 

behöver patientens observerande jag som en samarbetspartner, terapeuten kan om 

denna allians finns klara av att vara hållande och stå kvar även när det uppstår 
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alliansbrott. Bergsten (2015) menar att det är terapeutens uppgift att se till att 

patienten upplever sig förstådd och bemött med värme och respekt. Alliansens 

utgångspunkt är den gemensamma målformuleringen vilken stärks och fördjupas 

av att terapeut och patient reflekterar och förhåller sig öppna till den under 

processen (ibid). Killingmo och Gullestad (2005) beskriver hur man, utifrån den 

psykoanalytiska teorin, kan se arbetsalliansen å ena sidan och motståndet å den 

andra som ett spänningsfält som fungerar så att om det ena ökar så minskar det 

andra och vise versa. Motståndet kan beskrivas som den kraft inom patienten som 

inte vill ha den förändring som den terapeutiska processen syftar till. Motivet till 

detta motstånd är att undvika känslomässig smärta( Sigrell, 2012). 

 

Överföring är ett centralt begrepp inom psykodynamisk teori. Sigrell (2012) 

definierar överföring som reaktioner från patienten som riktar sig mot terapeuten 

men som egentligen handlar om känslor mot någon annan viktig person i 

patientens liv. Motöverföring kan ses som ett mer komplext begrepp som har 

definierats på olika sätt och givits något olika betydelse inom den psykodynamiska 

teoribildningens inriktningar. En grundläggande definition kan ändå sägas vara 

”alla de känslor, fantasier och handlingstendenser som väcks hos terapeuten 

genom relationen till patienten”(ibid, s 136). Både överföring och motöverföring 

används av terapeuten som redskap för att förstå något om patientens inre liv 

(ibid). Linington (2007) beskriver att terapeutens förmåga att ge akt på överföring-

motöverföring, att se och känna bortom funktionsnedsättningen för att hitta 

personen bakom blir avgörande som redskap för att lära känna individen. Han 

menar också att språksvårigheter kan vara utmanande för terapeuten. Ord kan ge 

skydd, skapa distans och används för att reglera känslomässig närhet. När detta 

redskap saknas kan det väcka starka känslor i överföringsrelationen(ibid). 

 

Linington (2002) tar också upp hur utveckling av självet utgår från ett 

intersubjektivt samspel mellan barnet och föräldrarna. Han menar att den här 

utvecklingen ofta inte kommer till stånd hos barn som föds med någon 

funktionsnedsättning. Istället för ett utvecklat själv uppstår ett tomrum i det 

funktionsnedsatta barnet som en konsekvens av utebliven spegling från 

föräldrarna som är upptagna sorg, chock, oro och förtvivlan. Just detta tomrum är 

något man sen ofta möter i terapi med vuxna personer med fysiska och/eller 

intellektuella funktionsnedsättningar menar han. 

 

 

2.2 Forskning 

Inför denna studie har sökning i databaserna Psychoanalytic Electronic 

Publishing, PsycINFO och Diva gjorts och de sökord som använts är mental 

retardation, intellectual disability, learning disabilitiy  och psychodynamic 

psychotherapy. 

I en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2008) beskrivs att personer med 

utvecklingsstörning har en ökad sårbarhet för många sjukdomar samt psykisk 

ohälsa jämfört med befolkningen i övrigt. De vanligaste problemen är 
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beteendeproblem, depression och ångest. Studier om förekomst av psykisk ohälsa 

hos vuxna personer med utvecklingsstörning visar att många har symtom och 

tecken på psykisk ohälsa. Psykisk sjukdom eller ohälsa finns hos minst 30 procent 

av alla med utvecklingsstörning och kan innebära stora svårigheter när det gäller 

diagnostik och behandling (http://psykiatristöd.se). Kunskapsläget är oklart när 

det gäller vilka vård- och stödinsatser som är effektiva för denna målgrupp och 

det finns risk för både under- och överdiagnostisering (Hemming, 2013). Mycket 

av den forskning som fram till nu har undersökt behandling av psykisk ohälsa hos 

personer med utvecklingsstörning har fokuserat på personer med 

beteendeproblematik och behandling med beteendeterapi (Willner, 2005). En stor 

andel av de studier som gjorts rör personer med diagnos inom autismspektrat. 

Många av de studier som genomförts under de senaste 20 åren har dessutom stora 

brister. I en forskningsöversikt gjord av Socialstyrelsen (2012) har en stor andel 

studier exkluderats på grund av att de inte uppfyller akademiska krav. Willner 

(2005) konstaterar att han funnit visst stöd för att psykodynamiskt inriktad 

psykoterapi kan vara till hjälp för personer med utvecklingsstörning men att det 

saknas beskrivningar kring hur terapi ska utformas och anpassas för att passa 

målgruppens behov. 

  

Prout och Nowak-Drabik (2003) har genomfört en metaanalys där det 

sammantagna resultatet pekar på att psykodynamiskt inriktad psykoterapi i någon 

mån är verksamt och bör ha en plats vid behandling av psykisk ohälsa hos 

personer med utvecklingsstörning. Inledningsvis i rapporten konstateras 

emellertid att tidigare forskningsöversikter inte funnit stöd för att någon form av 

psykoterapi med personer med utvecklingsstörning har effekt. Man lyfter fram att 

de flesta studier, oavsett terapimetod, som gjorts är av kvalitativt och deskriptivt 

slag och inte håller vetenskaplig kvalitet. Man har också funnit att den litteratur 

som behandlar effekter av terapi med personer med utvecklingsstörning 

domineras av fallbeskrivningar och ”single subject designs” som i de flesta fall 

saknar en del relevanta data och inte heller beskriver den terapeutiska processen 

på ett tydligt sätt.  Det har genomförts mycket få kontrollerade jämförande studier 

och de som gjorts saknar tydliga beskrivningar av interventioner och/eller 

utfallsmått. Man har också funnit att det i många studier brister i hur man 

beskriver kopplingen mellan den teoretiska inriktning man säger sig arbeta utifrån 

och de interventioner man säger sig använda. Man menar dock att det trots detta, i 

litteratur och beskrivningar, förmedlas en positiv inställning till terapi i olika 

former för denna målgrupp. Prout och Nowak-Drabik (2003) lyfter 

sammanfattningsvis fram några faktorer som de anser måste fokuseras när det 

gäller att förbättra kvaliteten på forskningen inom detta område. Dessa faktorer är 

tex beskrivning av demografiska data och diagnoser, beskrivning av utfallsmått 

och ökad användning av manualiserade metodguider. De menar också att även 

väldesignade och noggrant beskrivna fallstudier och ”single subject designs” med 

tydligt redovisade behandlingsresultat kan bidra till ökad förståelse för på vilket 

sätt terapi är verksamt för personer med utvecklingsstörning. 
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I en översiktsstudie som bygger på en genomgång av 14 publicerade artiklar 

presenterar McInnis (2016) liknande slutsatser som Prout och Novak-Drabnik 

(2003). Hon har funnit att i en övervägande del av den genomgångna litteraturen 

finner man stöd för att psykodynamisk psykoterapi har positiv effekt som  

behandlingsmetod i arbetet med vissa patienter ur målgruppen. Även i denna 

studie pekar man att på metodologiska brister försvårar möjligheten att dra alltför 

långtgående slutsatser av resultaten men hävdar att det ändå finns stöd för att man 

inom hälso- och sjukvård och omsorg borde erbjuda psykodynamisk psykoterapi 

som ett av flera behandlingsalternativ. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte gått att finna studier av god 

vetenskaplig kvalitet som specifikt tittat på effekten av just psykodynamiskt 

inriktad psykoterapi med personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa. 

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters upplevelse av att 

bedriva psykodynamisk psykoterapi med personer med diagnos lindrig till måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning som lider av psykisk ohälsa.  

Fokus i studien var att ta reda på hur terapeuter beskriver behandlingsprocess och 

behandlingsresultat samt på vilket sätt de anser att psykodynamisk psykoterapi är 

verksamt i arbetet med denna målgrupp.  

 

Frågeställningarna är: 

Hur beskriver psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter den psykoterapeutiska 

processen i arbetet med personer med lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning? 

Vad beskriver terapeuterna som verksamt och hur ser de på behandlingsresultaten 

med målgruppen? 

 

 

 

4 Metod 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Deltagarna var sex legitimerade psykoterapeuter som hade mångårig  erfarenhet 

av psykodynamisk psykoterapi med personer med lindrig–måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning. Samtliga var eller har varit verksamma på en 

psykoterapimottagning som bla riktar sig till målgruppen personer med lindrig 

respektive måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Mottagningen är unik i sitt 

slag och valdes därför som utgångspunkt för urvalet. Ingen annan mottagning 

eller enskilda terapeuter utanför denna, med motsvarande kompetens hittades. 

Kontakt togs med verksamhetschefen på psykoterapimottagningen, som i sin tur 

tillfrågade de fyra terapeuter som då arbetade på mottagningen om de var 
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intresserade av att delta i studien genom att låta sig intervjuas. Samtliga fyra 

svarade ja och tid för intervjuer bokades via verksamhetschefen. Vid 

intervjutillfällena med dessa fyra lämnades tips om två personer som tidigare 

arbetat på mottagningen. Dessa kontaktades via mail och telefon och tackade ja 

till att delta i studien. Intervjupersonernas genomsnittliga ålder var 58 år och de 

hade mellan 15 och 38 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Fem av de 

intervjuade var kvinnor och en var man. Fyra arbetade under tiden för 

undersökningen fortfarande på mottagningen medan en hade gått i pension och 

en hade slutat för att gå till annat arbete. Samtliga intervjuade hade alla 

specialkunskaper inom området  funktionsnedsättningar. De hade alla även 

erfarenhet av terapier med personer med omfattande fysiska 

funktionsnedsättningar utan utvecklingsstörning men med stora 

kommunikationssvårigheter vilket är den andra målgruppen som mottagningen 

riktar sig till.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

En kvalitativ explorativ ansats valdes för denna studie. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som spelades in. Dessa 

utgick från en intervjuguide (bilaga 1)som intervjupersonerna fick ta del av i 

förväg. Vid intervjuerna uppmanades terapeuterna att beskriva det terapeutiska 

arbetet med målgruppen. De ombads att beskriva någon eller några av de 

psykoterapier de haft med personer med utvecklingsstörning. De fick också 

besvara frågor runt begrepp som terapeutisk allians, den terapeutiska ramen, 

överföring-motöverföring och kommunikation. I den mån dessa frågor inte redan 

besvarats tidigare under intervjun ställdes specifikt frågor om vad 

intervjupersonen upplever som verksamt i det terapeutiska arbetet med 

målgruppen och hur de ser på resultatet av det terapeutiska arbetet. I denna 

undersökning har terapeuterna endast besvarat frågor utifrån sitt arbete med 

målgruppen personer med lindrig respektive måttlig utvecklingsstörning.                                                                                                                  

 

4.3 Bearbetningsmetoder 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och genomlästes. Som 

utgångspunkt för bearbetningen valdes tematisk analys som är en metod som 

används för att identifiera, analysera och beskriva mönster i ett kvalitativt material 

(Braun & Clarke, 2006). Det transkriberade materialet kodades och tematiserades 

med hjälp av det tillvägagångssätt som beskrivs i Braun och Clarke (2006). De 

delar in arbetet i sex faser. Den första fasen handlar om att bekanta sig med sitt 

material. Detta gjordes genom att det transkriberade materialet lästes igenom i sin 

helhet två gånger och intervjuerna lyssnades igenom ytterligare en gång efter för 

att så långt möjligt säkerställa transkriberingens korrekthet och få en uppfattning 

om vad som särskilt betonas under intervjuerna. Under genomläsningarna och 

lyssningen antecknades förslag på tänkbara koder utifrån de meningsbärande 

enheter som identifierades i materialet. Markeringspennor användes sedan för att 

markera det i materialet som kunde tänkas representera de olika koderna. De 
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färgmarkerade partierna klipptes sedan ut och sorterades utifrån kodningen. I 

nästa fas sorterades det kodade materialet i tänkbara teman och underteman. 

Detta genomfördes i en process där det kodade materialet grupperades och 

grupperades om mot olika tänkta teman som omstrukturerades och prövades mot 

de ursprungliga frågeställningarna i flera omgångar. Slutligen tog ett antal teman 

form som täckte in de väsentliga delarna i materialet och på ett tydligt sätt visade 

på mönster i materialet. I nästa steg namngavs dessa teman för att åskådliggöra 

innehållet i respektive tema. 

 

4.4 Genomförande 

Intervjupersonerna fick ta del av frågorna i förväg. Intervjupersonerna hade 

förberett sig i olika utsträckning genom att titta på frågorna i intervjuguiden. Fyra 

av intervjuerna genomfördes på mottagningen där terapeuterna arbetar. 

Intervjuerna med de två personer som vid intervjutillfället inte längre arbetade på 

mottagningen genomfördes på annan plats, en på terapeutens nuvarande 

arbetsplats och en på ett cafe. Intervjuerna spelades in och transkriberades med 

hjälp av mobiltelefon och applikationen Awesome Voice Recorder. Intervjuerna 

var mellan 45 min och 1 timme och 10 min långa. Intervjuerna genomfördes 

under perioden 20160902-20161102. 

 

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Studien beaktade Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer i tillämpliga delar. 

Intervjupersonerna  informerades om syftet med studien och om hur materialet 

kommer att bearbetas och presenteras. Intervjupersonerna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Inhämtat samtycke dokumenterades (bilaga 2). Intervjuguiden innehöll frågor av 

övergripande och generell/sammanfattande karaktär. Om intervjupersoner gav 

exempel eller svar på frågorna utifrån enskilda patientfall säkerställdes att enskilda 

patienter inte gick att identifiera i det slutgiltiga materialet.  

Intervjupersonerna informerades om att de kommer att få ta del av den färdiga 

rapporten.  

 

6 Resultat 

Resultatet delades upp i följande teman och underteman: 

6.1 Tiden 6.1.1 Skapa allians 6.1.2 Processen 6.1.3 Avsluta 

6.2 Utanför terapin 6.2.1 Nätverket 6.2.2 Praktiska förutsättningar 

6.3 Terapeutiska utmaningar 6.3.1 Att inte bli för drivande 6.3.2 Samtal när 

talet är begränsat 6.3.3 Överföring-motöverföring  6.3.5 Att inte tro sig veta 

hur någonting är 

6.4 Begåvningsnivåns betydelse 6.4.1 Det är inte begåvningen som avgör  

6.4.2 Begåvningsnivån som orsak 

6.5 Det verksamma 6.5.1 Ramarna 6.5.2 Sorg och acceptans 6.5.3 Att dela och 

bli hållen 6.5.4 Lärande och förståelse  
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6.6 Förutsättningar runt terapeuten 

 

6.1 Tiden 

6.1.1 Skapa allians 

Det framkommer i intervjumaterialet att inledningsfasen ofta tar lång tid i arbetet 

med den här målgruppen. Det finns inte sällan en historia av korta och många 

gånger avbrutna kontakter t ex skolpersonal, assistenter, boendepersonal, 

myndighetspersoner, hälso- och sjukvårdspersonal och andra som kommit och 

gått i personernas liv och som de också varit beroende av i någon grad. Det kan 

därför ta lång tid att lära känna personen och att bygga upp en tillitsfull relation.  

Det handlar dels om att patienten ska våga lita på att man som terapeut finns kvar 

men också om att patienten ska våga visa sig som den är med sin svårigheter och 

tillkortakommanden. 

 

”Det är ju det här som är så vanligt, det här att de, i alla fall personer med lindrig 

begåvningsnedsättning att de är vana att nicka och säga att de förstår därför att om det är 

så…att om de inte känner någon acceptans över att de faktiskt har en utvecklingsstörning så 

ska det mycket till att man sitter i terapin eller någon annanstans och säger, nämen jag förstår 

inte, du får faktiskt ta det där igen.” 

 

Vikten av att man som terapeut inte blir en av alla de andra som pratar över 

huvudet betonas i materialet. Terapeuten får inte bli en av de som tycker och 

tänker och bestämmer utan man måste bygga en relation där det blir möjligt för 

patienten att själv, med hjälp av terapeuten undersöka sitt inre liv.  

Det tar i många fall också tid att hitta ett sätt att kommunicera som fungerar för 

personen. En annan svårighet kan vara att få patienten att finna sig tillrätta  med 

ramarna och förstå att psykoterapi är någonting annat än en kuratorskontakt eller 

liknande, att psykoterapi är något kvalitativt helt annorlunda. 

Några av terapeuterna framhåller också vikten av att undersöka patientens egen 

motivation till att gå i terapi. Om en person ur den här målgruppen mår dåligt så 

påverkas många runt personen av detta och det ställer ofta till problem för andra. 

Det kan tex handla om oönskade beteenden i form av utagerande eller 

självdestruktivitet som blir mycket svårt för omgivningen att hantera och stå ut 

med. Den här patientgruppen har ju sällan själva sökt terapi utan det är oftast 

någon annans tanke från början att det skulle vara bra för personen. 

 

”Där är vi jättenoga, det ska ju vara en remiss från psykolog eller kurator och de ska ta reda 

på egen motivation, eget lidande. Men det är inte alltid så lätt när alla andra tycker, men det 

räcker inte.”  

 

Arbetet med att hitta fokus i terapin och uppnå en känsla av att man jobbar 

tillsammans mot någonting kan ibland vara utmanande och ta tid. Det krävs en 

oerhörd lyhördhet och kreativitet av terapeuten för att hitta sätt att hjälpa 

patienten in i den terapeutiska processen. Terapeuterna beskriver på olika sätt hur 

de känner när man fått en allians med patienten och är inne i en process. En stor 
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del av arbetet är att ta in och försöka förstå patientens uttryck och gensvar och att 

vara uppmärksam på vad som väcks i en själv som terapeut. 

 

”Hur kommer det sig att man fortsätter när man har träffat någon där man inte fattar 

någonting eller där man inte känner sig så kul? På något sätt, tänker jag, om det händer 

någonting med mig, att det sätter igång någon rörelse i mig som gör mig nyfiken, då är det 

igång.” 

 

En annan aspekt är när man märker att patienten återkommer till saker som man 

berört tidigare och fortsätter arbetet i sessionen på samma tema. 

 

”Ofta är det ju när de kommer med grejer som de kommer ihåg sen förra gången som man 

märker att de har börjat jobba, att det inte är något trollspö vi har, man måste själv jobba.” 

 

6.1.2 Processen 

Uppfattningen att det är inte begåvningsnivån som avgör om en terapeutisk 

process kommer igång är tydlig i materialet. Begåvningsnivån kan dock påverka 

hur lång tid processen tar. Intervjupersonerna lyfter alla fram att personerna i den 

här målgruppen i allra högsta grad är dynamiska personer med ett känsloliv som 

alla andra. Många har god tillgång till sina affekter och har nog så bra förmåga att 

mentalisera och reflektera. 

 

”Den här målgruppen har ju inte samma intellektuella försvar, man slipper det intellektuella 

pansar som man ibland möter hos andra.” 

 

Materialet visar ändå att även när man upplever att den terapeutiska processen är i 

gång och man har en terapeutisk allians så tar själva arbetet i rummet längre tid än 

med andra personer. Målgruppen har ett långsam tänkande, behöver längre tid för 

att pröva tankar och känslor i terapin, längre tid för att bearbeta och förstå. 

Bristande förmåga att tänka abstrakt och att generalisera kunskap och insikter ger 

också en fördröjning i processen. Patientens egna tankar och terapeutens 

interventioner behöver ofta upprepas många gånger innan de landar. Man 

upplever ofta att det går långsamt och det gäller att som terapeut stå ut med det, 

att inte frestas att skynda på och forcera processen tex i de fall patienten inte 

pratar så mycket. 

 

”Det är en väldig utmaning, men om det är en person som aldrig säger någonting så står 

vederbörande ut med att inte säga någonting och om jag också står ut med det så är det en början 

till att våga säga någonting.” 

 

Om patienten har svårt att uttrycka sig verbalt, och även om det finns andra 

uttryckssätt, så kan det ta lång tid för terapeuten att förstå vilken inre problematik 

patienten bär på. Här blir tiden och kontinuiteten viktig, att man som terapeut 

orkar vara hållande över tid.  
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6.1.3 Avsluta 

De intervjuade lyfter fram olika svårigheter kring avslut och att det är viktigt att 

vara tydlig och att arbeta konkret, ibland också med visuella hjälpmedel, med 

avslutet.  

Personer i den här målgruppen behöver ofta längre tid även i den avslutande 

delen av terapin. De har ofta dåliga och smärtsamma erfarenhet av separationer i 

sitt känslomässiga bagage.  

 

”Det finns ju ofta en sårbarhet hos de här personerna med dels att knyta an men också en 

bristande erfarenhet i hur man gör avslut så jag lägger nog mycket krut på avslutet.” 

 

Några intervjupersoner beskriver att om patienten inte vill sluta så behöver man 

arbeta med det, men med ett tydligt slutdatum längre fram, i vissa fall upp till ett 

år. Ett konkret slutdatum kan också driva på processen precis som i terapier med 

andra personer. Man tar också upp svårigheten att som terapeut våga lita på 

personens egen förmåga eftersom personer i den här målgruppen rent faktiskt är 

beroende av andra både mentalt och på ett praktiskt/konkret sätt. Det lyfts fram 

hur viktigt det är att som terapeut förmedla en tro på att det personen uppnått i 

terapin ska bära, undersöka sin egen eventuella ovilja att avsluta och stå ut med 

egna smärtsamma känslor i samband med avslutet.  

 

”Man behöver som terapeut våga vara i det smärtsamma tillsammans med patienten, kanske 

under lång tid, och visa att det kan vara jobbigt men det går, att sorg och separationer är en del 

av livet.” 

 

6.2 Utanför terapin 

6.2.1 Nätverket 

Målgruppen är på grund av sin funktionsnedsättning beroende av stöd från sin 

omgivning i varierande grad. I alla intervjuer beskriver terapeuterna hur nätverket 

runt patienterna kan inverka på terapin och hur stabilitet i nätverket ibland är en 

förutsättning för att terapin ska vara framgångsrik. Med nätverk menar man då 

närstående men också personal i olika roller och befattningar. 

Intervjupersonerna beskriver alla olika tankar kring om och hur nätverket runt 

patienten ska involveras. Frågan lyfts fram som konfliktfylld i någon mån och det 

varierar hur man hanterar kontakten med personerna runt patienten både 

beroende på patientens situation och den egna inställningen. Det kan å ena sidan 

vara bra att viktiga personer i nätverket informeras om att patienten kommer att 

gå in i en process som kan påverka hur personen mår och agerar och att 

terapeuten får information om hur patientens problematik ser ut, särskilt om 

patienten har ett begränsat tal. Å andra sidan så är det en risk att det terapeutiska 

mötet påverkas negativ om terapeuten får för mycket information om patienten 

från personer runt omkring.  
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”Jag involverade nog inte nätverket så mycket men det kunde ju vara önskemål helt plötsligt från 

någon förälder att de ville vara med och då försökte jag ju förstås utgå från den jag träffade, hur 

han eller hon ville och hur vi skulle förstå det här att mamma eller pappa ville vara med.” 

 

Alla intervjuade betonar att det viktigaste ändå är att få en uppfattning om hur 

personen själv uppfattar vad som är svårt och problematiskt. 

 

6.2.2 Praktiska förutsättningar 

Det stöd som personen behöver i sin vardag kan se olika ut men det är i många 

fall tex så att någon i nätverket måste se till att personen kommer iväg till terapin 

på uppgjorda tider. Om personen inte själv klarar att ta sig till mottagningen så 

måste någon följa med och ibland även vänta kvar för att möta upp personen 

efteråt. Det finns exempel i intervjumaterialet där boendepersonal till och med har 

agerat tolk i terapirummet om personen har ett annat modersmål än terapeuten. 

Detta för att personer i målgruppen ofta har svårt för nya kontakter och att ha 

utomstående tolkar skulle därför inte fungera. En annan praktisk sak är att många 

patienter är beroende av färdtjänst och då ofta blir försenade till eller inte hämtade 

efter terapin på grund av att taxin inte kommer på uppgjord tid.  

 

”Taxin kom inte förra gången och det var min sista patient så jag följde med ut och då blir det 

ju en process utanför rummet att förhålla sig till. Nu har vår terapi pågått så länge att jag 

känner mig trygg med att det där får vi reparera så småningom men det är klart att det 

påverkar och det är känsligt både för henne och mig tror jag.” 

 

Alla såna yttre omständigheter och förutsättningar riskerar att inverka på den 

terapeutiska processen. 

 

6.3 Terapeutiska utmaningar 

6.3.1 Att inte bli för drivande 

I intervjumaterialet framkommer att terapeuterna upplever att de i någon mån 

måste vara mer drivande i terapier med målgruppen än i andra terapier. Man är lite 

mer aktiv frågar, prövar ideer och tolkningar och sammanfattar på ett explicit sätt 

för att hjälpa patienten att tänka kring det som händer i och utanför terapin. 

 

”Ja den här balansgången mellan att både vara på något sätt drivande, kanske lite mer drivande 

än i vanliga terapier. Men samtidigt får du inte vara för drivande utan känna av personens 

motstånd i rummet…ja…det är en utmaning.” 

”Man blir ju lätt frestad att ta över, man blir ju ofta inbjuden till det, att vara den som ska 

styra, lära. Och det är, ibland blir man tvungen att fånga det man blir tvungen att göra det men 

många gånger får man ju hämma sig själv, stopp nu, det är inte jag som ska driva den här 

processen.” 

 

Terapeuterna beskriver att det handlar om att stå ut med tystnad, ha tålamod med 

att det går långsamt och att man som terapeut inte förstår. Man får inte förvänta 
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sig för stora framsteg eller sätta för höga mål för terapin utan det gäller att vara 

uppmärksam på små förändringar som i sig kan ha stor betydelse.  

En aspekt som tas upp i intervjusvaren är vikten av att som terapeut vara 

avslappnad i mötet och att inte drivs av prestation och en önskan om att vara en 

”duktig” terapeut. Om man som terapeut kan släppa det och lita på processen, 

vara nyfiken och avslappnad i mötet så minskar risken att processen drivs på i en 

riktning som inte är patientens. 

Patienternas förmåga att använda sig av terapin varierar dock mycket. Alla 

intervjupersoner ger exempel på personer som har en god förmåga att 

kommunicera ut vad som rör sig deras inre i form av drömmar, fantasier och 

föreställningar om sig själva och andra och en drivkraft att arbeta i terapin. 

 

6.3.2 Samtal när talet är begränsat 

Terapeuterna beskriver olika material som används för att konkretisera och stötta 

kommunikationen när talet är begränsat. De olika materialen introduceras om 

man som terapeut ser ett behov. Det kan vara att rita för att förstärka och 

tydliggöra det man säger men det finns också olika färdiga material med dockor 

och andra figurer som tex Ericamaterialet som man kan använda för att bygga 

scenarier och beskriva situationer. Bilder eller symboler tex i form av magneter för 

whiteboard eller  kort används också för att tex beskriva känslor hos en själv och 

andra, som ett stöd för mentalisering. Ibland fotograferas det som byggs under en 

session och bilderna kan  användas som stöd för att komma igång med arbetet 

nästa session. 

Terapeuterna använder den här typen av material efter behov i den mån det är till 

hjälp och patienten vill men till största delen används talat språk i terapierna.  

 

” Till största delen är det nog samtal även med de som saknar eller har ett begränsat språk men 

till och från använder jag annat material. Det beror på vad det är för person. Man kan behöva 

konkretisera det abstrakta” 

 

Om talet är begränsat är det viktigt att vara uppmärksam på andra uttryck som 

personen kommer med, betonas av intervjupersonerna. Patienterna kommer ofta 

med tydliga känslouttryck utan ord så som tydligt kroppsspråk, minik och andra 

kroppsliga reaktioner som det gäller att vara uppmärksam på och fånga i stunden. 

 

6.3.3 Överföring-motöverföring  

De intervjuade beskriver alla hur de i olika grad i motöverföringen ofta upplever 

en känsla av tomhet, att vara värdelös, dålig och att man inte fattar någonting. 

Någon beskriver också att man kan känna sig otålig. Det kan många gånger bli 

tungt och man upplever en tomhet som terapeut. Flera beskriver också att man 

kan bli oerhört trött. 

 

”Det har hänt att jag bara varit tvungen att somna en stund efter en session. Jag vet inte men 

man pratar ju mycket om aggressivitet i de här sammanhangen, som en knut, något instängt som 

sitter fast, som en knuten näve som man får i sig på något sätt så att man somnar.” 
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I överföringen från patienten beskrivs att det ofta känns som ett starkt  

kontaktsökande och en hjälplöshet så att man som terapeut blir tvungen att tygla 

sina impulser att ta hand om och skydda personen. Man måste som terapeut 

hantera detta och inte lockas in i att bli för omhändertagande eller släta över utan 

orka stå ut med patientens sårbarhet och utsatthet. 

 

”Det här att vara någon som inte räknas. Ibland är det så tungt att man tänker, att man 

undrar, hur man kan överleva när man känner sig så defekt som man faktiskt gör så då gäller 

det att vi står ut och inte slätar över och värjer sig för det gör man, värjer sig” 

 

6.3.4 Att inte tro sig veta hur någonting är 

Något som återkommer under intervjuerna är vikten av att inte ha förutfattade 

meningar om målgruppen. Någon säger att det ofta är så att där man tänker att 

det kommer att bli svårt kan det gå väldigt lätt att få i gång en terapeutisk process 

och där man tänker att det här kommer att fungera kan det visa sig att det inte går 

att få till stånd någon terapeutisk process alls och man tappar patienten. Det gäller 

att inte fastna i föreställningar om hur saker och ting är utan vara oerhört öppen 

för det som kommer.  

 

”Och om man ser på det som händer hos en som terapeut så är det att man får lägga band på 

sina föreställningar om vad utvecklingsstörning är, inte tänka att de är si eller så. Patienten 

kommer med någonting den uttrycker, inte bara verbalt utan med hela sig. Det är kraftfullt och 

man måste vara öppen och låta sig dras in i det där.” 

 

Det beskrivs som en fara för den terapeutiska processen att se på den andra med 

en viss sorts blick och man måste som terapeut värna om sin nyfikenhet och 

öppenhet för det som kommer upp i kontakten.  

 

”Utgångspunkten måste alltid vara nyfikenheten. Vem är den här personen och vad vill 

personen med att komma hit? Det är farligt att tänka att det måste vara på ett visst sätt när 

man har en begåvningsnedsättning, att inte fastna i några ideer om vad det handlar om och vara 

fri från såna där tankekonstruktioner om hur det måste vara.” 

 

6.4 Begåvningsnivåns betydelse 

6.4.1 Det är inte begåvningen som avgör 

Något som framträder i materialet är att terapeuterna anser att det inte är 

patientens begåvningsnivå som avgör om terapin ska bli framgångsrik eller inte. 

Man lyfter fram att den här målgruppen ofta har en försvarsstruktur som inte är 

lika svår att bryta igenom som kan vara fallet med andra personer som tex 

intellektualiserar mycket. Intervjupersonerna tar upp exempel som förmedlar 

bilden av att många av patienterna har god tillgång till sina känslor och sitt inre liv. 

Terapi bygger på att ett dynamiskt samspel uppstår mellan terapeut och patient 
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och den kognitiva nivån har ingen betydelse i den processen. Upplevelsen av hur 

man mår och uppfattar sig själv är inte kopplat till den intellektuella förmågan. 

 

”Det handlar inte ett smack om begåvningsnivå. Det handlar om att man identifierar sig på 

något sätt med den andre. Man blir liksom parallell, det blir ett möte.” 

 

”Det blir ändå så att till sist sitter man där och så är det bara människan.” 

 

Det betonas att det här är personer som har samma behov som andra av att bli 

sedda, bekräftade och har samma behov av att få knyta an, känna tillit och 

trygghet och att det är det behovet och den drivkraften som är grunden i den 

terapeutiska processen. 

 

6.4.2 Begåvningsnivån som orsak 

Patientens begåvningsnivå kan däremot i stor utsträckning ha påverkat 

omfattningen och svårighetsgraden i den problematik patienten kommer med. 

Terapeuterna beskriver att en hög andel av patienterna kommer med trauman och 

upplevelser i bagaget som de på grund av sin funktionsnedsättning inte alls kunnat 

bearbeta och förstå. Det är inte ovanligt att personer med utvecklingsstörning 

hamnar i situationer och relationer där de riskerar att bli utsatta och utnyttjade på 

olika sätt. Det är också mycket vanligt att man på grund av sin 

funktionsnedsättning blivit bemött och behandlad på ett sätt som bidragit till 

mycket låg självkänsla och bristande jag-funktioner. Personer i den här 

målgruppen är ofta invaderade av andras tyckande och tänkande och har svårt att 

hävda sig själva, sin vilja och sin rätt till en egen vuxenidentitet. 

 

6.5 Det verksamma 

6.5.1 Ramarna 

Det terapeutiska ramverkets betydelse kommer fram i alla intervjuer. Rummet, 

tiden och kontinuiteten ses som förutsättningen för att komma in i en terapeutisk 

process. Detta att regelbunden få komma till någon som ger en sin odelade 

uppmärksamhet, där man så småningom känner en trygghet är i sig verksamt. 

Man konstaterar att detta är en del av det verksamma i alla terapier men att det 

kan vara extra betydelsefullt för den här målgruppen eftersom de kontakter och 

relationer de har ofta styrs utifrån ett praktiskt behov av stöd och hjälp och där 

tiden ofta är begränsad och villkorad av andra. 

 

”Och sen att lita på de där ramarna och att lita på den andres behov av att bli synlig” 

 

”Detta att få komma någonstans där tiden är en given, där man får dra ner tempot och där 

man har en annan människas odelade uppmärksamhet, en håltimme i tillvaron, det är 

verksamt i sig.” 
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När man som terapeut kommit dit att man känner sig trygg och kan vara sig själv, 

men med en neutral hållning, så blir mötet i sig, med stöd av ramarna, verksamt. 

 

6.5.2 Sorg och acceptans 

Detta att få sörja och så småningom acceptera sin funktionsnedsättning nämns 

som en verksam del av processen. Det finns ett behov av att prata om sina 

svårigheter och det här att vara annorlunda. Många av patienterna har inte tidigare 

kunnat göra detta eftersom funktionsnedsättningen ofta väcker känslor hos 

omgivningen och man har istället anpassat sig och trängt undan sina egna tankar, 

känslor och behov.  

 

” Man har ju varit en belastning. Utanförskapet, det här att få känna och uttrycka det på 

något sätt, det kan man få göra hos mig. Det kan man inte göra hos föräldrarna, då kan de bli 

ledsna, och inte hos syskonen. De är man avundsjuk på och de kan man inte heller prata om.” 

 

Det beskrivs som verksamt att i terapin få lyfta avund och ilska gentemot andra, 

även terapeuten, som har det man själv inte har. I den terapeutiska relationen är 

det då viktigt att inte skyla över och tona ner detta utan att som terapeut stå kvar 

och stå ut för att hjälpa patienten att acceptera sig själv och komma närmare en 

känsla av att man duger som man är.  

 

”Man vill skydda och man tycker synd om och allt det där. Ja det får man akta sig för, jag tror 

inte det är verksamt” 

 

6.5.3 Att få dela och bli hållen 

Vikten av att som terapeut orka vara med patienten i det svåra och att med sin 

hållning visa att man har respekt för personen beskrivs på olika sätt i 

intervjumaterialet. Detta att som terapeut göra sig tillgänglig för patienten och dela 

det som händer i terapin, uppleva och känna tillsammans med patienten lyfts fram 

som, på ett grundläggande sätt, verksamt. 

 

”Närvaron, dels av en annan människa som är intresserad av dig och lyssnar och möter dig men 

också att vara hållen ger en möjlighet att våga utforska sig själv, att få tag i sig själv med hjälp 

av mötet med en annan människa” 

 

Patienten kan på det sättet få hjälp att förstå sig själv, utveckla sina jag-funktioner, 

och på det sättet bli tydligare inför sig själv och andra. Just utvecklandet av jag-

funktioner framhålls som en ofta betydande del i en framgångsrik terapi med 

många personer i målgruppen. 

 

6.5.4 Lärande och förståelse 

Terapin beskrivs som ett lärande både för patient och terapeut och att det är 

verksamt att patienterna får hjälp att sortera och reda upp i ett kaotiskt inre. 

Terapeuten kan tex hjälpa patienten med att tydliggöra vad som är tankar och vad 

som är känslor, vad som är fantasier och vad som är verkligt. Patienten kan få 
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hjälp att sätta ord på, eller på annat sätt beskriva, det som är tungt och rörigt. 

Arbetet kan ibland bli pedagogiskt men det beskrivs som ett verksamt och inte 

sällan nödvändigt inslag i terapin.   

 

”Vad som mer är verksamt är att personen lär sig att verbalisera lite mer, eller på något sätt 

uttrycka vad man känner och tänker, så att mötet med andra blir lite mer moget eller vad man 

ska säga. Men det börjar ju med att förstå sig själv lite mer.” 

 

”Det handlar också om att få sina upplevelser och känslor bekräftade, få hjälp att förstå att 

känslor är bra och att de säger någonting viktigt om mig och att det är bra om man kan berätta 

om dem.” 

 

Det lyfts fram som viktigt att i terapin hjälpa patienten att se sammanhang, hur 

vissa saker hänger ihop och hur det ena kan leda till det andra. Just det är något 

som den här målgruppen har särskilt svårt med och att få terapeutens hjälp med 

att på ett konkret sätt tydliggöra orsaker och samband upplevs ofta som verksamt. 

 
6.6 Förutsättningar runt terapeuten 

Intervjupersonerna tar upp några aspekter som på ett mer indirekt sätt kan 

påverka det terapeutiska arbetet. Man nämner att det kan vara svårt att värna om 

de terapeutiska ramarna i den organisation, habiliteringen, som mottagningen 

verkar i. Man upplever att det inte finns en tydlig terapeutisk kultur och att detta 

ibland gör att de terapeutiska ramarna ifrågasätts, tex av andra yrkesgrupper och 

av vårdgrannar. Någon tar också upp att man ibland, utifrån sitt arbete med 

målgruppen, möts av kommentarer om hur tungt och svårt jobbet måste vara. 

 

”Jag gick på utbildning med folk som var på BUP och andra verksamheter och de kunde säga 

att det verkar spännande men det måste vara jobbigt….och vad gör det med en som terapeut när 

man får höra sånt…det här är ju min vardag. Det tänker jag är en viktig fråga att tänka på, 

är man en stolt terapeut i sin verksamhet. Är det jag gör viktigt? Det påverkar mötet, det vet 

jag.” 

 

I några intervjuer lyfts också en baksida med att vara en så speciell och unik 

verksamhet. Det upplevs som att det ibland kan vara svårt att få påfyllning och 

kompetensutveckling eftersom mottagningen är den enda verksamheten i Norden 

som har samlad erfarenhet och kunskap om psykoterapi med just denna 

målgrupp. Någon beskriver att det stundtals kan upplevas som dränerande. 

Tillgången till extern handledning tar alla intervjupersoner upp som mycket viktig. 

Samtliga intervjuade upplever att det finns en bra uppbackning från den närmaste 

organisationen, chefen på mottagningen, kollegorna och bra handledare, vilket ses 

som en absolut förutsättning för att kunna bedriva och utveckla det terapeutiska 

arbetet på mottagningen. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet med studien, som var att undersöka hur psykoterapeuter beskriver 

det terapeutiska arbetet med målgruppen, valdes en kvalitativ metod med en 

explorativ ansats. Kvalitativ metod är enligt Langemar (2008) lämpligt att använda 

för den här typen av undersökning. Valet av semistrukturerade  intervjuer för 

datainsamling där terapeuterna ombads beskriva den terapeutiska processen 

bedömdes kunna bidra till fördjupad kunskap på området. 

Under intervjuerna efterfrågades terapeuternas beskrivning av arbetet ur olika 

aspekter men samtliga intervjupersoner beskrev också sina erfarenheter utifrån 

specifika terapier och konkreta exempel vilket stärker validiteten i 

undersökningen. Intervjupersonerna fick i förväg via mail ta del av intervjuguiden. 

Vid intervjutillfället hade några av intervjupersonerna förberett sig genom att läsa  

och fundera på frågorna i intervjuguiden medan andra inte hade gjort det. Det 

innebar att intervjupersonerna gick in i intervjusituationen med något olika 

förutsättningar vilket kan ha påverkat hur personerna uppfattat och besvarat 

frågorna. Detta märktes på så sätt att några av intervjupersonerna svarade på 

frågorna på ett tydligt sätt utifrån intervjuguiden medan andra pratade och 

berättade mer spontant om sitt arbete. Om samtliga hade fått frågorna vid 

intervjutillfället hade utgångspunkten varit densamma för alla vilket möjligen hade 

ökat reliabiliteten. 

 

Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Den valda analysmetoden är 

en metod för att identifiera, analysera och presentera mönster i det insamlade 

materialet (Braun & Clarke, 2006) och är en vanlig och lämplig metod för att 

analysera kvalitativt intervjumaterial (Langemar, 2008). Materialet transkriberades, 

analyserades och tematiserades utifrån sitt manifesta innehåll för att det, så långt 

som möjligt, skulle säkerställas att resultatet speglade ursprungliga data. Materialet 

samlades in och analyserades av en person med lång erfarenhet av arbete med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, inte terapeutiskt men i andra 

funktioner. Denna förförståelse kan ha påverkat hur resultatet tolkats och 

presenterats. Någon utan motsvarande erfarenhet skulle möjligen ha efterfrågat 

förklaringar och förtydliganden på ett annat sätt under intervjuerna och lyft fram 

andra delar av innehållet vid bearbetning och analys av materialet. 

 

Den psykoterapimottagning där intervjupersonerna arbetade eller hade arbetat är 

den enda i Norden som riktar sig specifikt till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det faktum att samtliga intervjupersoner verkade eller hade 

verkat inom samma mottagning/organisation kan ha påverkat resultatet. Den 

påverkan man har på varandra inom en arbetsgrupp när det gäller utveckling av 

arbetsmetoder och förhållningssätt inverkar på synen på arbetet. Under 

intervjuerna framkom dock en öppenhet för ny kunskap och en vilja att integrera 

denna med den gedigna erfarenhet som finns samlad i verksamheten. Det faktum 

att det var svårt att bevara intervjupersonerna konfidentialitet p g a den mycket 
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begränsade kända populationen kan också ha påverkat hur intervjupersonerna valt 

att beskriva sitt arbete. Det är oklart hur stor totalpopulationen är men det kan 

anses troligt att det finns terapeuter på mottagningar i offentlig och privat regi 

som ibland arbetar med terapier med den här målgruppen. Det hade eventuellt 

kunnat bidra till en annan spridning i beskrivningarna av arbetet om terapeuter 

verksamma i andra sammanhang hade intervjuats.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters upplevelse av att 

bedriva psykodynamisk psykoterapi med personer med diagnos lindrig till måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning som lider av psykisk ohälsa.  

Fokus i studien var att ta reda på hur terapeuter beskriver behandlingsprocess och 

behandlingsresultat samt på vilket sätt de anser att psykodynamisk psykoterapi är 

verksamt i arbetet med denna målgrupp.  

 

Utifrån materialet kan man dra slutsatsen att de intervjuade inte såg personernas 

begåvningsnivån som avgörande för hur den terapeutiska processen utvecklas. 

Den emotionella tillgängligheten beskrevs som ofta god hos personerna vilket kan 

underlätta hela vägen genom terapin. Det lyftes fram att de här personerna har 

samma behov som personer utan intellektuell funktionsnedsättning av att bli 

sedda, bekräftade och att bli av med sitt lidande. Personerna har ofta starka 

känslomässiga uttryck och det gäller för terapeuten att ta emot det som kommer 

upp i rummet och möta personen där han eller hon befinner sig. Det blir 

avgörande att terapeuten har förmåga att fånga upp andra uttryck än det verbala 

och överföring-motöverföring framhölls på ett tydligt sätt som särskilt viktiga 

redskap när det verbala språket är begränsat. Liningtons (2007) beskrivning av hur 

det påverkar terapeuten och överföringsrelationen när det talade språket inte kan 

användas som redskap kan vara ett sätt att förklara de starka överförings- och 

motöverföringsreaktioner som de intervjuade talar om. Känslan av trötthet och 

tomhet som några beskriver kan också förklaras utifrån de tankar om störningar i 

det intersubjektiva samspelet som Linington (2002) skriver om. Terapeuten möter 

enligt Linington ofta ett tomrum istället för ett utvecklat själv hos patienten. Han 

menar att terapi med personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta handlar 

om att hjälpa patienten att bygga upp en känsla av sig själv som subjekt vilket 

kräver tid och stor lyhördhet från terapeuten.  

 

Det terapeutiska ramverket beskrivs som avgörande och genom vilket man fångar 

upp hela den terapeutiska processen och relationen. Detta skiljer sig inte från de 

grundläggande beskrivningar om den terapeutiska ramens betydelse som Sigrell 

(2012) och Killingmo och Gullestad (2005) för fram. Mötet med en person som 

genom en respektfull och neutral hållning förmedlar trygghet beskrevs av de 

intervjuade som verksamt i sig. Bergsten (2015) lyfter just detta som en av 

terapeutens centrala uppgifter. Trygghet och en tillitsfull relation inom det 

terapeutiska ramverket lägger grunden för en arbetsallians menar de intervjuade. 

Alliansen kan ses som resultatet av en gemensam problemformulering som patient 
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och terapeut tillsammans rör sig runt under processen men grunden är att 

terapeuten skapar en trygg och tillitsfull miljö i terapin(ibid). 

 

Sorg och acceptans, att få ett utrymme där man kan få sörja och bearbeta känslor 

och upplevelser, anses som verksamt och lyfts fram av samtliga intervjuade. Den 

terapeutiska relationen som en relation där man kan bli sedd, hållen och 

därigenom får hjälp att stärka och definiera vem man är kom också det fram i 

resultatet som en viktig verksam faktor. Sigrell (2012) beskriver hur man kan se 

den terapeutiska processen som en sorgeprocess där patienten måste lämna delar 

av sitt gamla jag och så småningom komma till en nyorientering där ett delvis nytt 

jag blir tydligt och man kan se sig själv som man är vilket överensstämmer med de 

intervjuades beskrivning av sitt arbete. 

 

Terapeuterna beskrev i flera fall patienternas yttre och inre kaos och att man 

måste arbeta mycket med att sortera och tydliggöra i detta kaos vilket på ett 

grundläggande sätt beskrivs som verksamt. Killingmo och Gullestad (2005) 

beskriver vikten av att som terapeut intervenera på en nivå som patienten kan ta 

till sig vilket i resultatet också framstår som en tydlig förutsättning för att det 

terapeutiska arbetet med målgruppen ska fungera. I resultatet kommer det fram 

att terapeuterna i alla steg i den terapeutiska processen använder och växlar mellan 

bekräftande, tolkande och pedagogiska interventioner utifrån vad de uppfattar att 

personen kan ta till sig och behöver. Detta beskrevs både som en förutsättning för 

att ett terapeutiskt arbete ska upprätthållas och som, på olika sätt, verksamma 

terapeutiska inslag. 

 

Terapeutens förutsättningar, organisatoriskt och professionellt kommer fram i 

materialet som en viktig bakgrundsfaktor. Svårigheten att värna om de 

terapeutiska ramarna gentemot andra yrkesgrupper i en organisation där det inte 

finns en tydlig terapeutisk kultur tydliggörs. Vikten av kontinuerlig handledning 

och stöd från kollegor och chef  men också svårigheten att få till sig 

kompetensutveckling i och med att den kompetens som finns på mottagningen är 

så specialiserad och unik.  

 

Sammantaget visade resultatet på att de intervjuade ansåg att psykodynamisk 

psykoterapi, om arbetet anpassas efter personens förutsättningar, kan vara en 

verksam behandlingsmetod för personer med lindrig-måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning. Det saknas i stora delar forskning på området som håller 

vetenskaplig kvalitet men resultatet i denna studie överensstämmer med 

tendensen som Prout & Novak-Drabnik (2003) funnit i sin metaanalys där det 

sammantagna resultatet pekar mot att psykodynamiskt psykoterapi med personer 

med intellektuell funktionsnedsättning i någon mån är verksamt.  

 

Sturmey (2005) drar, utifrån resultatet av Prout & Drabiks metastudie, slutsatsen 

att avsaknaden av metodologiskt hållbara studier när det gäller effekten av 

traditionell psykoterapi gör att beteendeterapeutiska metoder är det som måste 
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rekommenderas vid behandling av psykisk ohälsa hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. I en replik på denna artikel lyfter King (2005) vikten av att 

ta fasta på erfarenhetsbaserad kunskap inom området som han menar visar att 

andra psykoterapeutiska insatser, som till exempel psykodynamisk psykoterapi, 

om de används med respekt och medkänsla, kan vara livsavgörande för  personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Den slutsatsen drar också McInnis (2016) i 

resultatet av sin granskning av aktuell litteratur och framhåller att psykodynamisk 

psykoterapi bör erbjudas som en av flera behandlingsformer för personer med 

psykisk ohälsa som tillhör målgruppen. 

 

I tidigare forskning saknas beskrivningar av hur terapi ska utformas och anpassas 

för att passa målgruppens behov (Prout & Novak-Drabnik, 2003). Vidare har 

tidigare forskning i stor utsträckning rört personer med diagnos inom 

autismspektrat och behandling med beteendeterapi (Willner, 2005). 

Denna studie kan sägas ha bidragit till ökad kunskap kring hur psykoterapeuter ser 

på hur det terapeutiska arbetet behöver utformas och anpassas för att passa 

målgruppen. Studien har också fokuserat på psykodynamisk psykoterapi med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, ett fokus och en målgrupp som i 

princip saknas i tidigare forskning, och har därmed bidrag till ökad kunskap på 

området.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Den forskning, de studier och artiklar som gåtts igenom i samband med denna 
studie redogör i princip enbart för terapeuternas syn på resultat och process och 
terapeuternas uppfattning om huruvida terapin är hjälpsam för patienten eller inte. 
Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka hur patienter med 
intellektuell funktionsnedsättning upplever psykodynamisk psykoterapi som 
behandlingsmetod och hur de beskriver resultatet. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Övergripande frågeställningar:  
 
Hur beskriver psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter den 
psykoterapeutiska processen i arbetet med personer med lindrig till 
måttlig utvecklingsstörning? 
Vad beskriver terapeuterna som verksamt och hur ser de på 
behandlingsresultaten med målgruppen? 
 

Intervjufrågor: 
 
Kan du berätta lite om dina erfarenheter av att arbeta 
psykoterapeutiskt med personer med diagnos utvecklingsstörning? 
 
Hur skulle du beskriva de psykoterapier du har haft med personer 
med utvecklingsstörning? 
 
Vad är mest utmanande i mötet med dessa personer? 
 
Hur skulle du beskriva att den terapeutiska processen påverkas av att 
patienten har diagnos utvecklingsstörning? 
 
Hur ser du på överförings- och motöverföringsprocesser i terapin 
med målgruppen? 
 
Hur skulle du beskriva alliansen i terapierna med målgruppen? 
 
Vad har du upplevt varit viktigt i bemötandet av målgruppen? 
 
Utifrån din erfarenhet, vad tänker du att det är som gör terapi med 
målgruppen verksamt? 
 
Hur skulle du generellt beskriva behandlingsresultaten i arbetet med 
målgruppen? 

 

 



 
 

24 
(24) 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 

Samtyckesformulär intervjustudie 

 

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i intervjustudien med följande 

övergripande frågeställningar: 

 

Hur beskriver psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter den 

psykoterapeutiska processen i arbetet med personer med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning? 

 

Vad beskriver terapeuterna som verksamt och hur ser de på 

behandlingsresultaten med målgruppen? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om psykodynamiskt inriktad 

psykoterapi upplevs vara en verksam behandlingsform för personer med 

diagnos lindrig till måttlig utvecklingsstörning som lider av psykisk ohälsa. 

Fokus i studien kommer att ligga på att ta reda på hur terapeuter beskriver 

behandlingsprocess och behandlingsresultat och på vilket sätt de ser att 

psykodynamisk psykoterapi är verksamt i arbetet med denna målgrupp. 

 

Intervjustudien är ett examensarbete på C-nivå inom ramen för 

Psykoterapeutprogrammet på St Lukas/Ersta Sköndals högskola. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. Alla personuppgifter samt 

inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Jag har haft 

möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när som helst har möjlighet 

att avbryta mitt deltagande utan att ange orsak.  

 

 

 

______________________________________ 
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Namnteckning 

 

_______________________________________ 

Namnförtydligande 
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