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”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon 
är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att 
hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. 
Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så 
beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för 
att hjälpa henne. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att 
detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa 
någon." 
  
Søren Kierkegaard 
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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att dels undersöka om terapeuter inom primärvården anpassar KBT- me-
toden till patientgruppen med autismspektrumtillstånd, AST eller intellektuell funktionsnedsättning, 
IF. Dels har vi valt att ta reda på om det råder tydlighet kring ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet 
om var patientgruppen ska vända sig när behovet av vård vid depression och ångestsyndrom uppstår. 

Undersökningen har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån en induktiv 
ansats med sex stycken respondenter med varierande yrkesroller. Fyra av sex respondenter är terapeu-
ter med minst steg 1 med KBT- inriktning i grunden. De övriga två respondenterna är en läkare som 
arbetar inom habilitering samt en anställd på socialstyrelsen. Var och en av respondenterna har varit 
betydelsefull i egenskap att besvara studiens frågeställningar utifrån sina egna yrkesroller. Alla inter-
vjuade är anställda runtom i Stockholm.     

Intervjuerna har resulterat i genuint intressant information och mångfacetterat perspektiv på studi-
ens frågor. Resultatet har sedan analyserats dels utifrån tidigare forskning, dels genom teoretiska glas-
ögon där Empowermentteori har valts som en central ståndpunkt. 

Majoriteten av respondenterna uppger att KBT- metoden kan appliceras på personer med både AST 
och IF om den modifieras efter den enskildes individuella vårdbehov. En annan viktig aspekt för en 
framgångsrik samtalsbehandling är ett fungerande nätverk av samordnade stödinsatser utanför terapi-
rummet. 

Vi har dessutom kommit över värdefull information kring vilken vårdinstans som ska hjälpa vår 
valda patientgrupp när det kommer till vård av depression och ångestsyndrom. Fenomenet avser 
oklarheter i ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet, vilket resulterade i olika tolkningar av riktlinjer. 
Vi bestämde oss för en djupare undersökning av det fenomenet och tog därför kontakt med socialsty-
relsen och habiliteringsläkaren som bekräftade att kunskapsluckor inom detta område existerar. 
  
Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, Autismspektrum, KBT, Primärvården, Vårdcentral. 
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Abstract 
The purpose of the study has been to investigate whether therapists in primary care adapt the CBT 
method to the patient group with autism spectrum disorders, ASD or intellectual disability, ID. We 
have chosen to find out if there is clarity about the distribution of responsibilities in the care system 
about where the patient group should turn when the need for care in depression and anxiety syndrome 
arises. The survey was conducted through qualitative semi-structured interviews based on an inductive 
approach with six respondents with different professional roles. Four out of six respondents are thera-
pists who are educated in CBT with at least “step 1 education”. The other two respondents are a doctor 
in the field of habilitation and an employee National Board of Health and Welfare working on devel-
oping national guidelines.  

Each respondent had an important part in answering the study's questions. All people interviewed 
are employed in Stockholm.  

The interviews have resulted in interesting information and multifaceted perspectives for the study. 
The results have further been analyzed based on previous research and theoretical views where Em-
powerment theory have been chosen as a central point of view.   

The majority of respondents claim that the CBT method can be applied to people with ASD aswell 
to people with ID if changes are made according to the person’s individual care need. Another impor-
tant aspect for successful therapy is a functioning network of coordinated support outside the therapy 
room.  

The study led us across valuable information about who is responsible for our chosen patient group 
when it comes to treatment of depression and anxiety syndrome.  

The phenomenon refers to uncertainties in the distribution of responsibilities in the health care sys-
tem, which resulted in different interpretations of guidelines. We decided on a deeper examination of 
that phenomenon and therefore contacted the National Board of Health and the Habilitation Physician 
who confirmed that knowledge gaps exist in this area. 

 

 Keyword: Intellectual Disability, Autism spectrum, CBT, Primary Care, Health Center  
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Förord 
Vi vill hjärtligen tacka våra kvalificerade respondenter som generöst har bidragit med sin tid, kunskap 
och värdefulla tankar. Denna studie kunde genomföras tack vare er. Tack till vår handledare Anna 
Mankell som med sina konstruktiva kommentarer stöttade oss i uppsatsskrivandet. Vi vill säga tack till 
våra familjemedlemmar Miki, lilla Juni, mamma och Sasha som backat och stöttat oss hela vägen fram 
i mål. Slutligen vill vi tacka varandra för ett fint samarbete med många härliga diskussionstimmar till-
sammans. Vi hoppas att vår studie kommer vara intressant för dig som är läsare på så sätt att ha lyckats 
besvara de frågeställningar som du kanske sitter inne med. Vi hoppas även att studien skänker dig en 
givande och lärorik läsningsstund. 
  
  
Katarina Pantic & Svetlana Kozlova 
Stockholm 2019 
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Kap. 1 
1. Inledning 
Andelen människor som mår psykiskt dåligt ökar. År 2018 var det så många som 17% av befolkningen 
som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är en ökning jämfört med år 2006 (Folkhälsomyn-
digheten, 2019). Vidare rapporterar Folkhälsomyndigheten att hälsan, livsvillkor och levnadsvanor hos 
människor med funktionsnedsättning är allmänt sämre jämfört med övrig befolkning utan funktions-
nedsättning. Depression och ångestsyndrom räknas idag som en del av stora folksjukdomar som drab-
bar personer i alla åldrar.  

Mer än 70 procent av alla patienter med depression eller ångestsyndrom får vård inom primärvår-
den. Alltså är det endast cirka 20 procent som remitteras vidare till specialistpsykiatrin (Socialstyrel-
sen, 2017). Att söka hjälp inom primärvården är samma hjälplinje som även personer med autism-
spektrum, AST eller intellektuell funktionsnedsättning, IF måste gå via på samma villkor som den öv-
riga befolkningen (Socialstyrelsen, 2010). Det är vanligt förekommande att en person med depression 
och ångestsyndrom samtidigt lider av andra psykiatriska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska 
tillstånd, kronisk smärtproblematik samt missbruk. Därför är det avgörande med ett utbud av fler ef-
fektiva behandlingsalternativ som utgår från patientens unika förutsättningar och önskemål. Om per-
sonen inte får rätt behandling i tid ökar risken för att den befintliga funktionsförmågan försämras ytter-
ligare vilket kan leda till självmord (Socialstyrelsen, 2017). Att leva ett begränsat liv till följd av en 
eller flera funktionsnedsättningar påverkar den psykiska hälsan och gör personen extra sårbar. Perso-
ner med funktionsnedsättningar befinner sig i en högre riskzon att drabbas av psykisk ohälsa (Habilite-
ring, 2019). Schatzl (2012) skriver om den ökande psykiska ohälsan i samhället utan att adekvat hjälp 
finns att erbjuda eftersom det råder brist på psykologisk kompetens inom primärvården. Den behand-
lingsmetod som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar i sina nationella riktlinjer att hälso- och sjuk-
vård bör erbjuda vuxna personer med lindrig och medelsvår depression är kognitiv beteendeterapi, 
KBT. Schatzl menar att i praktiken tolkar kommunerna nationella riktlinjer som något de bör förhålla 
sig till. Resultatet blir att KBT - metoden prisas och är den terapeutiska skola vars terapeuter har före-
träde vid anställningar. Allt detta sker på bekostnad av andra terapiformer som kommer som andra-
handsval (Schatzl, 2012). Det som själva KBT- metoden gör är att den fokuserar på patientens inre 
värld, det vill säga upplevelser, föreställningar samt förmågan att självreflektera. I praktiken är meto-
den huvudsakligen ett samarbetsprojekt mellan terapeuten och patienten, det vill säga att terapeuten 
och patienten bildar en arbetsallians (d`Elia, 2000).  

Forskning tyder på att det finns stor efterfrågan på psykoterapeutiska behandlingar, vilket medför 
praktiska och teoretiska problem då många terapeuter saknar aktuell utbildning inom patientgruppens 
diagnostik (Vereenooghe och Langdon, 2013).  

2. Problemformulering 
Personer med depression eller ångestsyndrom som inte får rätt behandling i god tid, riskerar i allmän-
het ett försämrat hälsotillstånd. Obehandlat hälsotillstånd kan medföra en ökad risk för självmord. Per-
soner med AST- eller IF löper dessutom större risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med den öv-
riga befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
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Socialstyrelsen rekommenderar KBT - metoden framför andra terapiformer vilket lämnar lite eller 
inget utrymme för utbud av fler behandlingsalternativ. Arbetsalliansen med patienten är grundläggande 
i KBT då den möjliggör vidare behandlingsarbete (d`Elia, 2000). Därefter läggs fokuset på att aktivera 
patienten genom bland annat hemuppgifter, psykoedukation, bearbetning av livsregler och scheman 
samt modifiering av felaktiga tanke- och beteendemönster (Kåver, 2016). Allt detta kräver att patien-
ten har en normal kognitionsförmåga samt förmåga till abstrakt tänkande. Detta leder i mångt och 
mycket till ökade krav på empowerment hos en patientgrupp som redan i grund och botten fungerar på 
annat sätt än den övriga befolkningen. 

Vi tror att eventuell anpassning av den traditionella KBT- metoden till den valda patientgruppen 
skulle göra metoden lättare att ta till sig. Vi vill även undersöka om detta faktiskt görs redan. 

3. Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att dels undersöka om terapeuter inom primärvården anpassar KBT- 
metoden till patientgruppen med AST eller IF. Dels vill vi ta reda på om det råder tydlighet kring an-
svarsfördelningen ute i vårdsystemet om var patientgruppen ska vända sig när behovet av vård vid de-
pression och ångestsyndrom uppstår. 

4. Frågeställningar 
Hur ser primärvårdens terapeuter på ansvarsfördelningen i vårdsystemet?  
Vilka möjligheter respektive svårigheter finns det i KBT-behandlingen i relation till berörda patient-
gruppen? 
Anpassas metoden till den valda patientgruppen eller använder sig terapeuter av en mer ”traditionell” 
KBT? 

1.5 Studiens disposition 
I det här avsnittet presenteras studiens upplägg för att möjliggöra för läsaren att enklare följa med i 
uppsatsen. Kapitel två innefattar en beskrivning av primärvårdens uppdrag, en definition av AST och 
IF samt en förklaring till varför just AST och IF blev undersökningens fokus. Vi redogör även för be-
greppet KBT samt dess ställning i Sverige idag. Under kapitel tre och fyra presenteras tidigare forsk-
ning samt vår valda teoretiska ansats Empowerment. I kapitel fem presenteras studiens metodologi för 
att stegvist visa hur vi har gått tillväga i forskningsprocessen. Under kapitel sex och sju framställer vi 
resultat som sedan analyserar utifrån den valda teorin. Kapitel åtta innefattar studiens slutsats, resul-
tatdiskussion samt förslag om framtida forskning.  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Kap. 2 – Kunskapsläget 
2.1 Primärvårdens uppdrag 
Primärvården har ansvar att behandla de flesta patienter med symptom på ångest och depression. An-
svarig läkare bedömer om patienten ska behandlas inom primärvården eller remitteras vidare till spe-
cialistvård. Patienter som remitteras vidare till specialistpsykiatri har medelsvår till svår depression 
som inte går att behandla med hjälp av primärvårdens terapeuter eller med läkemedel. Efter eventuell 
behandling på specialistpsykiatrin remitteras patienten tillbaka till primärvården för uppföljning och 
fortsatt behandling (Wachtler & Ejeby, 2018).  

Socialstyrelsen menar att vid depression och ångest är det viktigt att kunna erbjuda behandling i 
tidigt skede. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att primärvården, med hög tillgänglighet ska er-
bjuda en första bedömning av patientens psykiska ohälsa. Socialstyrelsen redogör också för hur van-
ligt förekommande det är att personen som lider av depression och/ eller ångestsyndrom även lider av 
andra sjukdomar, så kallad samsjuklighet. Det är vanligt med samtidiga neuropsykiatriska tillstånd, 
andra psykiatriska funktionsnedsättningar, smärtproblematik samt missbruk hos personer med depres-
sion och/ eller ångestsyndrom. Det ställer i sin tur krav på mer specialiserad kunskap hos behandlande 
terapeuter inom primärvården (Socialstyrelsen, 2017). 

2.2 AST & IF    
Autismspektrumtillstånd, AST är ett paraplybegrepp som inrymmer de tidigare separata diagnoserna 
autism och Aspergers syndrom. Det som kännetecknar autistiskt syndrom är omfattande svårigheter i 
samspel med andra samt nedsatt kommunikationsförmåga. Svårt med ögonkontakt är ett annat vanligt 
symtom. Det är även vanligt att personer med autism har en intellektuell funktionsnedsättning. Svårt i 
sociala sammanhang har även personer med Aspergers syndrom. De brister i abstrakt tänkande och har 
svårt att läsa/ tolka andra, dock är de oftast normalbegåvade med en väl utvecklad språkförmåga 
(Glant, 2017). Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) har personer 
med AST avsaknad av social ömsesidighet och en bristande förmåga att utveckla och bibehålla rela-
tioner. Det är viktigt med fasta rutiner eftersom personer med AST har väldigt svårt med förändringar i 
vardagen (American Psychiatric Association, 2014). 

Diagnoskategorin intellektuell funktionsnedsättning, IF kännetecknas av en medfödd skada, gene-
tiska avvikelser, ärftliga faktorer, förlossningskomplikationer eller komplikationer under fostertiden. 
IF inverkar på kognitiva funktioner såsom minne och teoretiskt tänkande. En person med IF kan ha 
svårt att förstå frågor som tidigare diskuterats, svårt att ta till sig beskrivningar och instruktioner samt 
kan glömma avtalade tider och historiska beskrivningar av sin uppväxt. Att veta hur en kommunika-
tion med den andre ska gå till kan upplevas problematiskt. För att kunna fungera som andra i samhäl-
let behöver personer med IF stöd. Det kan vara anpassat stöd i olika miljöer som till exempel i skolan, 
på jobbet och i hemmet. IF delas in i olika nivåer såsom lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Föl-
jande text kommer endast att beskriva lindrig funktionsnedsättning då denna studie riktar sig mot pati-
enter med lindrig IF. Lindrig IF kännetecknas av att personen kan lära sig att läsa, skriva och räkna. 
Svårigheten kan uppstå vid förskaffande och förståelse av komplext språk. Det kan vara svårt att förstå 
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föreställningar som personen inte upplevt själv, det vill säga tänka abstrakt. En vuxen person med lind-
rig IF kan dock uppnå relativt självständigt boende och sysselsättning (American Psychiatric Associa-
tion, 2014).  

När en person med funktionsnedsättning möter hinder i form av begränsningar eller total förlust av 
deltagande i samhällslivet, med andra ord inte har samma förutsättningar som andra att delta i samhäl-
let, uppstår ett funktionshinder. Graden av funktionshindret avgör hur mötet mellan personen med 
funktionsnedsättningen och omvärlden ser ut (www.socialstyrelsen.se).  

2.3 KBT 
KBT är ett paraplybegrepp som inbegriper teorier grundade på inlärnings- och kognitiv teori. Kognitiv 
psykoterapi grundar sig i synnerhet på antagandet att tankar och kognitioner utgör själva drivkraften 
bakom handlingar och känslor. Det finns ett tydligt samband mellan känslor, tankar och handlingar. 
Denna ekvation kan ses som den gyllene ståndpunkten inom kognitiv psykoterapi (d`Elia, 2005). Ett 
exempel är deprimerade patienter som oftast har felaktiga och negativa tolkningar av sin situation, 
som vidare leder till felaktiga beteende- och tankemönster (Kåver, 2016). Dessa grundantaganden, 
även om ofta omedvetna, påverkar våra livsval och beteendemönster (Öst, 2013). Det som känneteck-
nar KBT- metoden och även gör den unik jämfört med andra psykoterapeutiska metoder är alliansska-
pande. Alliansskapandet innebär ett terapeutiskt förhållningssätt där både terapeuten och klienten har 
lika stort värde samt samarbetar mot uppsatta terapimål. De vanligaste arbetsmetoderna inom KBT-
behandling är hemuppgifter, psykoedukation, bearbetning av livsregler och scheman samt modifiering 
av felaktiga tanke- och beteendemönster, med mera (Kåver, 2016).  

Öst (2013) hävdar att det i Sverige idag finns ett starkt, ökande intresse för KBT, vars interventio-
ner är integrerade i de flesta behandlingsformer. Metodens strukturerade behandling har som syfte att 
göra förändringen hos patienten möjlig. Terapin har konkreta målsättningar och terapeuten och patien-
ten arbetar tillsammans för att uppnå dem. KBT -metoden är under ständig utveckling genom att testa 
teoretiska och terapeutiska uttalanden på ett vetenskapligt sätt. Öst hävdar att behandlingen hjälper 
patienten till självhjälp medan Payne (2015) problematiserar detta synsätt och menar att KBT - meto-
den i själva verket speglar individualism och det eftersträvade oberoende, som har tagit fäste i vår väs-
terländska kultur. 

2.3.1 KBT på framfart 
Majoriteten av psykoterapeutiska behandlingar i Sverige präglas idag av KBT-metodens ramar (Öst, 
2013). Att KBT är en framträdande behandlingsmetod bekräftas även i socialstyrelsens rekommenda-
tioner (Socialstyrelsen, 2017). I termer av att KBT -metoden anses vara väl förankrad i empirin samt 
är kostnadseffektiv är detta avsnitt ett försök att förklara metodens dominans genom att betrakta sam-
bandet mellan KBT å ena sidan och evidens, biomedicinsk diskurs och New public management å 
andra. 

Vår verklighet präglas och influeras av de dominanta diskurserna. Exempelvis har den biomedi-
cinska diskursen banat väg för det som idag kallas säker kunskap eller evidens. Traditionellt sett är den 
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biomedicinska diskursen också den mest inflytelserika diskursen i utformningen av de praktiska kon-
texterna. Detta främst inom sjukvård, psykisk hälsa samt rehabiliteringsverksamhet (Dziegielewski, 
2013 refererad i Healy, 2014).  

I termer av “god vård” finns det idag påtryckningar från flera håll när det gäller samtalsbehandling-
ar med god evidens inom primärvården (Andersson, 2007). Socialdepartementet, Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmanar kommuner att arbeta utifrån evidensbaserad 
praktik. För att evidensbaserad praktik ska kunna bli en verklighet behövs det ett väl genomtänkt be-
slutsfattande på både övergripande, strukturell samt individnivå (http://www.regionjamtland.se). KBT- 
metoden är en psykologisk behandling som är väl förankrad i empirisk forskning (Öst, 2013) samt har 
bäst dokumenterad effekt av alla studerade psykoterapiformer (http://www1.psykiatristod.se). Natio-
nella riktlinjer rekommenderar hälso- och sjukvården att använda sig av KBT metoden i första hand 
vid lindrig till medelsvår depression. Riktlinjerna utarbetas för att å ena sidan inspirera och förstärka 
användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder. Å andra sidan är riktlinjerna en ge-
mensam plattform för öppna- och systematiska prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och 
sjukvården (Socialstyrelsen, 2017).  

Kostnadseffektivitet, konkurrensutsättning och marknadisering av den offentliga sektorn är några 
termer som kännetecknar begreppet New Public Management, NPM. Sedan 90-talet, då NPM gjorde 
sig gällande har det skett omfattande förändringar som kan liknas vid företagisering av den offentliga 
sektorn. Somliga anser emellertid att NPM är ett svårtolkat koncept, eftersom det grundar sig på en rad 
olika idéer. Resultatet blir att det inte är helt oproblematiskt att förstå vilka aspekter styrning och för-
valtning inom den offentliga bör kännetecknas av. Både NPM och den biomedicinska diskursen går 
under de dominanta diskursernas paraply som länge har inverkat på det praktiska utövandet av exem-
pelvis sjukvård och socialt arbete (Healy, 2014). 

Det vi ser är att den offentliga sektorn, som hälso- och sjukvården är en självklar del av, har krav på 
sig att uteslutande använda sig av kostnadseffektiva samt evidensbaserade metoder och modeller. Allt-
så är kostnadseffektivitet samt evidens viktiga aspekter när ledningen beslutar vad som ska prioriteras 
och rekommenderas. Detta tolkar vi som en viktig aspekt i KBT-metodens framfart i Sverige idag och 
som en viktig förklaring till dess oproblematiserade ställning. 

2.4 Varför en undersökning om AST & IF 
Som blivande socionomer har vi ett ansvar att belysa potentiella sociala missförhållanden. Att rappor-
tera och undersöka de missförhållandena vi tycker oss se är en del av det sociala arbetet. Minst lika 
viktigt är att se individen i hennes sociala och samhälleliga sammanhang och att verka för en föränd-
ring på alla samhällsnivåer (Börjeson & Börjeson, 2015). Personer med AST eller IF hör till samhäl-
lets utsatta medborgare och behöver mer stöd i sitt dagliga liv än den övriga befolkningen (Payne, 
2015). I och med vetskap om vilka svårigheter diagnoserna inbegriper för personerna samt med ett 
stigande tvivel om KBT- metoden går att applicera på AST eller IF patientgruppen, började intresset 
för studiens undersökning frodas. 
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Genom att rikta studiens fokus endast mot de två valda grupperna missar vi andra grupper med 
psykiatrisk problematik, exempelvis ADHD, ADD och Tourettes syndrom. Att vi endast lägger fokus 
på terapeuternas utsagor gör att patienternas egen upplevelse och syn på vården går förlorad.  
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Kap. 3 – Tidigare forskning  
Under sökning av tidigare forskning har vi upptäckt att evidensen om KBT- metoden i samband med 
primärvården samt AST och/ eller IF diagnostik är bristfällig.  

Det understöds i en studie baserad på en litteratursökning i 10 olika databaser med syfte att hitta 
relevanta publikationer som avgränsas till vuxna med IF, med eller utan AST och samtidiga psykiska 
problem. Granskningen visade att endast 3 av 126 publicerade forskningsstudier uppfyllde studiens 
kriterier. Studiens resultat tyder på ett svagt vetenskapligt stöd för beteendeterapi, kognitiv beteendete-
rapi och vissa former av integrerad vård och omsorg när det handlar om personer med IF med eller 
utan AST. Denna undersökning visar även på att det saknas systematiska granskningar som utvärderar 
effekterna av psykosociala insatser hos patientgruppen med samtidiga psykiska problem. Resultatet 
pekar på att det finns behov av fler effektiva studier av god kvalitet (Gustafsson, C., Öjehagen, A., 
Sandlund, M., Nyström, M., Cruce, G., & Jonsson, A-K., 2009). 

Här presenterar vi den tidigare forskning som vi har funnit uppfylla studiens syfte och frågeställ-
ningar. En omfattande internationell litteraturöversikt genomförd i Irland, där 18 studier blev utvalda 
för närmare granskning. Granskningen hade sitt fokus på hur KBT interventioner går att applicera på 
vuxna personer med IF. I studien undersöktes patientgruppens förmåga att identifiera känslor genom 
olika visuella tester. Resultatet visade att personer med IF har lättare att identifiera känslor på ett foto-
grafi som är kopplat till ett sammanhang än på ett papper med ritade streckfigurer. I några av de 18 
studierna kunde man se att personer med IF lättare kan identifiera tankar, känslor och beteenden hos 
andra, men att svårigheten uppstår vid identifikation och beskrivning av sina egna tankar och känslor. 
Studien klargör ändock att personer med IF lättare kan känna igen känslor och händelser, både hos sig 
själva och andra, om de har ett fylligare ordförråd. Eftersom personer med IF har svårt att uttrycka 
sina känslor rekommenderar studien att använda sig av visuellt stöd i form av bilder när känslor ska 
beskrivas (Cooney, Tunney, & O’Reilly, 2017). 

Det bekräftas även av en annan studie som genomfördes i England och som visar på att personer 
med IF har potential och kan oavsett sin funktionsnedsättning använda sig av KBT. Även denna studie 
lyfter att de personer med IF som disponerar större ordförråd har lättare att identifiera olika känslor. På 
motsvarande sätt har de även lättare att skilja mellan tankar, känslor och beteenden. Oberoende av den 
positiva indikationen behöver metoden initialt struktureras upp och anpassas efter gruppens behov 
(Sams, Collins & Reynolds, 2006). 

Studien som genomfördes i Storbritannien, undersökte terapeuters erfarenheter, färdigheter och hur 
trygga de är med att arbeta med KBT - metoden och autistiska personer. Samtliga terapeuter hade mer 
än fem års erfarenhet av terapeutiskt arbete i grunden och nästan alla hade någon direkt erfarenhet av 
att arbeta med autistiska personer. Syftet med studien var att lyfta luckor och behov samt eventuella 
styrkor, när det gäller terapeutisk kunnighet. Studiens resultat pekar på att anpassningar i KBT-meto-
den är nödvändiga, detta utifrån terapeuternas erfarenhet. Svårigheten att känna igen och förstå känslor 
samt sensoriska problem kan upplevas som ett hinder i terapirummet. Anpassningar i form av struktur 
och konkret tillvägagångssätt samt hur terapeuten motiverar fram en förändring kan hjälpa. Vad gäller 
terapeuternas färdigheter kom studien fram till att terapeuterna är osäkra på om deras kunskaper räcker 
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till för att hjälpa personer inom autismspektrum, trots sin erfarenhet av arbete med patientgruppen. Det 
visade sig att terapeuter med högre utbildningsnivå kände sig mer självsäkra i arbete med autistiska 
personer. För att terapeuterna ska få större självförtroende och förmåga att göra lämpliga anpassningar 
lyfter studien att mer utbildning behövs (Cooper, Loades & Russell, 2018). 

En undersökning som gjordes av Balogh et al., hade sitt fokus på organisation av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser för personer med IF i några av de länder som har upphört med institutionaliserad vård 
och omsorg. Åtta RCT-studier granskades mot bakgrund av diskussioner kring vuxna intellektuellt 
funktionsnedsatta personernas svårigheter att få likvärdig hälso- och sjukvård, framförallt när det gäl-
ler psykisk ohälsa. Studiens deltagare hade alla någon form av IF samt psykisk ohälsa eller beteende-
problem av olika slag. Studierna visade på att positiva effekter spred sig i de fall personalen hade 
mindre antal ärenden och när patientgruppen hade fler antal stödkontakter i sin egen miljö. Vidare vi-
sade det sig vara positivt för patienter när de blev erbjudna psykologiskt stöd av professionella med 
rätt utbildning istället för att erhålla stöd från professionella utan relevant utbildning. Följaktligen har 
mer samordnade och målmedvetet valda vårdinsatser resulterat i att patientgruppen utvecklade en bätt-
re flexibilitet till rådande miljö. De övriga fem studierna visade ingen skillnad mellan interventions- 
och kontrollgrupp (Balogh, R., Ouellette-Kuntz, H., Bourne, L., Lunsky, Y., & Colantonio, A., 2008).  
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Kap. 4 – Teoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras vår valda teoretiska ansats, Empowerment. Teorin kommer att användas som en 
övergripande utgångspunkt i analysen av studiens resultat. Det faktum att KBT- metodens kärna ligger 
i att möjliggöra förändringar i patientens tanke- och beteendemönster, kräver stor inre styrka hos pati-
enten vilket också motiverade valet av Empowermentteorin. Teorin kommer att användas i analysen av 
resultat för att närmare se om patientgruppen har den inre styrkan som krävs för att bemästra alla mot-
gångar som förändring av invanda tanke- och beteendemönster innebär. 

4.1 Empowerment 
Empowermentteorin bottnar i ett synsätt som handlar om att stärka individen inifrån med avsikt att 
finna konstruktiva sätt att förändra de livsvillkoren som ursprungligen försvagade och försatte indivi-
den i en maktlös position. Prioriteringen är att komma igång med den egna återhämtningsförmågan 
med avsikt att återta sitt självförtroende, som i sin tur leder till en bättre självbild. Begreppet kan för-
klaras som ett ord som består av tre kärnaspekter styrka, makt och kraft som härstammar från ordet 
power (Askheim, 2007). Ytterligare relevanta aspekter i empowerment är att den belyser vikten av att 
arbeta med människor i utsatta situationer för att hjälpa dem förbättra sin hälsa och välbefinnande. 
Men också för att empowerment grundar sig på uppfattningen om att individen i grunden vet själv vad 
den behöver för att förändra sitt liv till det bättre (Askheim & Starrin, 2007).  

Enligt Starrin (2007) ökar individens förtroende för sina egna förmågor med en ökande insikt om 
att den kan göra saker på egen hand. Således är deltagande, förtroende och autonomi grundtermer när 
man talar om empowerment. Det eftersom empowerment syftar till att öka individens kontroll över sitt 
eget liv. I själva verket handlar det om att sluta vara ett “objekt” där andra bestämmer hur ens liv ska 
se ut och börja bli ett “subjekt” och själv bestämma över det. Representanter för “pop-psychology” 
menar att empowerment kan tolkas som begrepp med innebörd “ta grepp om sitt eget liv” genom själ-
vacceptans (Trägårdh, 2000). Att frigöra sig från problematiska beteendemönster går endast genom att 
“medvetandegöra” sin livssituation. Genom att begreppsligt förstå sin omgivning, se samband mellan 
problemens orsaker och dess konsekvenser (Askheim, 2007). Tengqvist (2007) lyfter två centrala för-
hållningssätt i empowerment “Att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar” samt 
“Att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter” (s.81). Rätt uppmuntran kan leda individen 
till att finna sina egna svar och se nya öppningar i de situationer som, av individen tidigare upplevdes 
som stängda (Tengqvist, 2007).  

Att stötta individen handlar mycket om tilltro och tillit. Det är viktigt att ha salutogent perspektiv 
och se det friska utvecklas. Dessvärre finns det sammanhang som istället framkallar motsatta känslor 
som dränerar individen på energi. Dessa känslor leder till att individen känner sig maktlös, med mins-
kat självförtroende som resultat. Individen som är emotionellt balanserad känner sig mer värdefull och 
är även bättre på att fatta rätt beslut än individen utan emotionell balans (Tengqvist, 2007).  

Payne menar att delaktighet i beslutsfattandet, rättighet till val av tjänster med god kvalité samt att 
ge uttryck för sina åsikter gällande insatser som erbjuds är viktiga delar av empowerment i praktiken. 
Ändock finns det de som ifrågasätter huruvida teorin är applicerbar på de individer där det redan finns 
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befintliga försvagningar. Kritiker menar på att funktionsnedsättning och erfarenhet av långvarigt för-
tryck föranleder till sociala missförhållanden. De menar på att individer med funktionsnedsättning och 
erfarenhet av långvarigt förtryck varken har eller kan utveckla de personliga förutsättningar, den emo-
tionella styrkan, tidsmässiga eller ekonomiska resurser som krävs för att de ska företräda egna intres-
sen. Kritiken ifrågasätter alltså grundläggande tankar Empowermentteorin vilar på (Payne, 2015). 

På grund av dessa utmaningar för empowerment i studiens patientgrupp utgår vi i vår analys utifrån 
ett kritiskt förhållningssätt till empowerment.  
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Kap. 5 – Metod 
I följande kapitel redogör vi för metodologiska utgångspunkter under studiens gång. Avsikten är att 
transparent redovisa val av metod och vilken typ av empiriska data som har samlats in. Vi diskuterar 
urvalsunderlag, förförståelse, studiens avgränsningar och genomförande av datainsamling samt analys 
för att sedan komma in på diskussioner kring studiens tillförlitlighet med validitet, reliabilitet och ge-
neraliserbarhet samt etiska överväganden. Slutligen för vi en kritisk metoddiskussion där vi diskuterar 
vilka andra metodologiska val skulle kunnat förändra studiens resultat. 

5.1 Val av metod 
För att syfte och frågeställningar ska kunna besvaras har en empirisk undersökning, baserad på kvali-
tativa data vidtagits. Detta för att kvalitativ forskning, enligt Larsson (2005) är en metod där undersö-
karen åstadkommer en förståelse om den sociala verkligheten och de sociala fenomenen. Då vi ville 
förstå sociala företeelser utifrån respondenternas egen förståelse och upplevelse av omständigheterna 
har studien baserats på ett fenomenologiskt förhållningssätt (Kvale och Brinkmann, 2014). För att få 
fram respondenternas egen förståelse och upplevelse genomfördes individuella intervjuer. Kvale och 
Brinkmann (2014) talar om att intervjuerna i kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ forskning 
är en vanlig metod som kan ge en djupare förståelse för människans verkliga perspektiv. Eftersom fo-
kuset låg på respondenternas perspektiv och upplevelse, baserades insamlandet av material på semi-
strukturerade informantintervjuer. Avsikten var att ge respondenterna möjlighet att svara i bredare 
former och bidra till en djupare förståelse av det undersökta fenomenet. Kvale och Brinkmann menar 
att denna form av intervjuer kan påminna om ett vardagligt samtal men som utifrån dess struktur och 
syfte ändå leder respondenten någonstans mellan ett vardagligt samtal och ett slutet frågeformulär. 
Med det menar forskarna att det är viktigt att lyssna på vad som tydligt uttalas och det som sägs mel-
lan raderna. Vi tror att semistrukturerade intervjuer förde oss närmare respondenten än vad det hade 
gjort om vi hade använt oss av enkäter. Intervjuerna gjorde så att vi kunde fånga upp relevant data 
samtidigt som vi också hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

Kvale och Brinkmann, (2014) menar att följdfrågorna ger oss en mer riklig data som med andra 
forskningsmetoder kan avvika. Kvale talar också om att intervjuerna för med sig kraft i att alstra fram 
kunskap i de mänskliga förhållandena. Med det tror vi att kvalitativ metod gav respondenterna möjlig-
het att med sina egna ord beskriva sina bekymmer, förväntningar och åsikter. 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes ett induktivt förhållningssätt som 
enligt Kvale (2014) har empirin som utgångspunkt för att därefter formulera teorin. Det var det induk-
tiva förhållningssättet som möjliggjorde att den valda Empowermentteorin kunde tas fram. Induktiv 
ansats möjliggjorde först en översiktlig analys av det tillkomna empiriska materialet för att sedan bryta 
ner det i mindre delar, som i vidare tur utformade huvudkategorier i resultatdelen. Huvudkategorierna 
bidrog sedan med en bättre förståelse för fortsatt analys- och slutsatsarbete. En deduktiv ansats i denna 
studie har uteslutits då den istället inhämtar information och empirin från utvald teori och frågeställ-
ningar. Användningen av deduktiv ansats skulle medfört i studien en minskning av trovärdighet och 
giltighet (Kvale 2014).    
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Studien inleddes explorativt med syfte att undersöka hur KBT- metoden används i praktiken samt 
ta reda på vilken vårdinstans den valda patientgruppen ska vända sig till vid psykisk ohälsa. Kvale 
(2014) menar att det explorativa tillvägagångssättet är öppet och föga strukturerat som söker ny in-
formation och infallsvinklar på ämnet. 

Tillvägagångssättet byggde på att ringa runt till olika vårdgivare som vårdcentral, habilitering samt 
vuxenpsykiatri. Redan vid insamlandet av intervjupersoner och under första utförda intervjun bidrog 
det explorativa perspektivet till upptäckten av fler kunskapsluckor. De uppmärksammade kunskaps-
luckorna handlade om vårdcentralens mottagande av personer med AST eller IF. Det eftersom fler 
kontaktade vårdinstanser gav oss olika svar på var patientgruppen ska söka vård. Det medförde att vi 
läste på om vårdsystemet och dess riktlinjer, som delvis följde med i framtida intervjuer med vårdcen-
tralens respondenter. Detta fenomen påverkade studiens genomförande och ändrade dess riktning mot 
att undersöka även andra fenomen som från början inte var avsedda att undersöka. Studien fick då in-
kludera respondenter från habiliteringen och socialstyrelsen som kunde fylla i den oförutsedda luckan 
i studien. Därför har under arbetets gång syfte och frågeställningar justerats för att få en tydligare 
överensstämma mellan teori, metod, resultat och analys.   

5.2 Studiens urval 
Studiens urval är ett målstyrt urval som enligt Bryman (2016) handlar om att strategiskt välja ut inter-
vjupersonerna så att de utifrån rätt förutsättningar kan svara på intervjufrågor. Därför valde vi att rikta 
in oss på yrkesgrupper terapeuter med KBT- inriktning, socialstyrelsen samt habiliteringen. Fyra av 
sex intervjuade respondenter arbetar som terapeuter, varav tre arbetar inom primärvården. Fjärde tera-
peuten arbetar på en verksamhet tillhörande vuxenhabiliteringen med personer som går under LSS, 
med huvuddiagnos IF, med eller utan AST och som lider av psykisk ohälsa. Samtliga terapeutrespon-
denter är högskoleutbildade med minst steg- 1, med KBT- inriktning i påbyggnadsutbildning. Femte 
respondenten arbetar på socialstyrelsen med frågor som bland annat rör psykisk ohälsa. Sista respon-
denten är läkare inom habiliteringen som arbetar med patientgruppen och är insatt i förhållanden kring 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Sistnämnda två respondenterna har vi målmedvetet kontaktat 
för att tydliggöra primärvårdens uppdrag. 

För att få tag på intervjupersonerna ringde vi till olika vårdcentraler runtom i Stockholm. Från bör-
jan övervägde vi att istället skicka ut en mailförfrågan men det visade sig att vårdcentralerna inte läg-
ger ut sina mailadresser på hemsidan. Därför togs kontakten genom den allmänna telefonkö där vi bad 
receptionisten att vidarebefordra till vårdcentralens terapeuter att vi önskar bli uppringda. Det var inte 
helt problemfritt att få tag på respondenter och många gånger baserades vårdcentralens svar på att de 
inte alls kommer i kontakt med patientgruppen och ville då inte bidra med sin medverkan. En del 
vårdcentraler som vi tog kontakt med hade inga egna terapeuter utan hade ett avtal med externa aktö-
rer dit de remitterade sina patienter. I vår kontakt med vårdcentralerna upptäckte vi ganska snart luckor 
i vårdsystemet som för oss var svåra att förklara. Därför bestämde vi oss för en vidare undersökning 
om riktlinjer och ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet. Det beslutet ledde oss i kontakt med social-
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styrelsen och habiliteringsläkaren, som också ställde upp på en intervju. Intervjun med socialstyrelsen 
skedde dock per telefon.  

Eftersom vi i studiens tidiga skede hade förhoppningar om att intervjua minst åtta respondenter 
fortsatte vi att ringa runt till olika vårdcentraler, dock utan resultat. Vi gjorde en avvägning och be-
stämde oss för att inte lägga mer tid på telefonsamtal och nöjde oss istället med sex respondenter. Vi 
valde att istället lägga tid på att grundligt analysera det insamlade materialet.  

Studiens urval tyder på att det är svårt att få en uttömmande och generaliserbar studie, därför ser vi 
det istället som en inblick i KBT - metoden och dess användning på både AST och IF.  

5.3 Förförståelse 
Vår förförståelse baserades på en presenterad bild som skapades utifrån tidningsartiklar. I 
artiklarna ifrågasattes socialstyrelsens enkelriktade behandlingsrekommendationer i relation till psy-
kisk ohälsa hos vuxna personer. Men i grunden bottnar våra frågeställningar dels i att en av uppsatsför-
fattare är själv utbildad KBT- terapeut med erfarenhet av att behandla patienter med AST och/ eller IF. 
Dels att den andra uppsatsförfattaren har själv arbetat inom LSS verksamheten med patientgruppen de 
senaste tio åren och känner väl till hur patientgruppen fungerar. Uppsatsförfattare upplevde sin steg 1 
utbildning som bristfällig på information om berörda gruppen eftersom utbildningen la vikten på nor-
malbegåvade patienter. Under utbildningens gång förekom det aldrig diskussioner om hur terapeuter 
bör modifiera KBT- metoden så den passar alla. Det var snarare så att patienten måste passa in i meto-
dens mall.  

Uppsatsförfattares erfarenhet av behandlingen av patienter, som både har AST och IF blev att KBT- 
metoden måste modifieras och anpassas för att den ska kunna komma till användning. Inte minst att 
den ansvarige terapeuten måste besitta god kunskap om bakomliggande diagnoser, vilket också är pa-
tientens förutsättning till att lyckas med behandlingen.  

Analys av det empiriska materialet kan ha påverkats av vår förförståelse. Det vill säga att eftersom 
vi redan hade skapat oss en bild av hur verkligheten ser ut för personer med AST och/ eller IF kan det 
hänt att vi omedvetet sökt efter det vi ville se. 

5.4 Studiens avgränsningar 
Studien avgränsades avsiktligt till Stockholms län. Detta för att olika län utarbetar sina egna riktlinjer i 
hur samordning av sjukvården ska gå till. Något annat vi också tänkt på är att, det både skulle bli en 
lång resväg men också tidsförlust om andra län i Sverige hade tagits med i studiens undersökning. 
Studiens urval av respondenter avgränsades genom att vi valde att intervjua endast terapeuter med 
KBT- inriktning som är verksamma inom landstinget. Det eftersom syftet med studien är att få en dju-
pare förståelse av hur KBT- metoden används inom primärvården. Från början hade vi kommit över-
ens om att inte utföra några telefonintervjuer då det kan innebära att viktig information uteblir. Det 
lyfter också Kvale och Brinkmann (2014) som menar att telefonintervjuer försämrar kvalitén genom 
att den visuella kontakten uteblir och det blir svårt att få fram rika och detaljerade beskrivningar. Det 
ändrades dock och vi fick kompromissa genom att intervjua en respondent per telefon. Risken var an-
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nars att respondenten inte skulle ställa upp på en intervju. Vi tror fortfarande att ett personligt möte 
hade gett oss en bredare och djupare informationsöverföring.  

5.5 Genomförande av datainsamling 
Forskningsmaterialet är grundat på sex intervjuer, med olika professioner som vi tidigare beskrev un-
der rubriken studiens urval. Respondenterna kontaktades via telefon. Informationsbrevet, tillsammans 
med frågeguide och studiens syfte skickades ut via mejl till dem som tackade ja till medverkan. Re-
spondenterna erbjöds att själva komma med förslag på var intervjun kunde hållas. Samtliga intervjuer 
pågick i ca 60 minuter, förutom intervjun med socialstyrelsen som pågick ca 30 minuter. I våra inter-
vjuer ville vi få till så naturliga samtal som möjligt, därför uteslöt vi i den mån det gick att ställa fasta 
frågor för att inte styra samtalet för mycket. Istället upprättade vi en intervjuguide med fyra olika te-
man såsom Applicering av den traditionella KBT metoden, Empowerment, Möjligheter och Utma-
ningar samt Räcker terapeuters KBT kunskaper/Metodanpassning. Meningen var att ställa följdfrågor 
på respondenternas individuella svar och med det uppnå en fördjupning i berättelser (Kvale & Brink-
mann, 2014). 

För att få bekräftat att de valda teman motsvarade studiens syfte och frågeställningar upprättade vi 
en provintervjuguide. Det medförde att vi efter vår första intervju tydliggjorde intervjuguiden (Bilaga 
1) eftersom både vi och respondenten upplevde vissa frågor som upprepande. I samband med att vi 
bestämde intervjua socialstyrelsen tog vi fram en enskild intervjuguide (Bilaga 2) då det enbart hand-
lade om hur vårdsystemet är organiserat i relation till vår valda patientgrupp. 

Transkriberingen skedde i nära anslutning till intervjuerna då vi ville att med ett färskt minne få ner 
respondenternas svar. Transkriberingen av intervjuerna upplevde vi som ett ganska omfattande arbete. 
Det eftersom vi flera gånger fick lyssna om på det inspelade materialet för att förstå vad respondenter-
na säger. Bryman (2016) menar att transkriberingen förbereder för noggrann analys, men att det tar en 
stor plats i kvalitativ forskning och att författarna till studien inte ska ta för lätt på denna uppgift. Un-
der transkriberingen förde vi egna anteckningar med tankar som uppstod i samband med att vi lyssna-
de på den inspelade data. Anteckningarna använde vi sedan oss vid tematiseringen av materialet. 

5.6 Genomförande av analys 
Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en tematisk analys som enligt Bryman (2016) är 
den vanligaste analystekniken i en kvalitativ studie. Inspelade intervjuer delades upp mellan författare 
som sedan transkriberade materialet på varsitt håll. Materialet har sedan analyserats och tolkats av 
båda författare som tillsammans kom överens om utvalda teman i resultatdelen. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att det är ett tillvägagångssätt för att korrekt lägga fram respondenternas svar i resul-
tatpresentationen och underlättar översikten av kategorierna samt jämförelse av intervjumaterialet. 

Teman kunde vi urskilja genom en noggrann läsning av det transkriberade materialet. Kvale och 
Brinkman (2014) rekommenderar att ha ögonen öppna för bland annat återkommande teman som re-
peterar sig gång på gång samt kunna se likheter och skillnader där intervjupersonerna diskuterar ett 
tema på olika sätt. 
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Vår analysteknik byggde mycket på att se ett mönster som repeterade sig bland samtliga respon-
denter. Det hjälpte oss att uppmärksamma fem olika teman: Tillämpning av KBT på patienter med AST 
eller IF utifrån terapeuternas perspektiv, Modifiering av den traditionella KBT - metoden, Den egna 
förmågan hos patienten, Möjligheter & utmaningar med KBT- metoden samt “Ansvarsfördelningen i 
vårdsystemet”. Bryman (2016) menar dock att ett mönster uppkommen av upprepningar inte är ett 
tillräckligt kriterium för att anses vara ett tema, därför har vi, vid uppkomst av teman kopplat dem till 
studiens syfte och forskningsfrågor. Detta för att se att valda teman är relevanta. Kvale och Brinkmann 
(2014) påpekar att kategorier kan formuleras under analysens gång, vilket också är fallet i vår studie. 

För att kunna analysera resultat har vi som tidigare nämnt utgått från Empowermentteorin men 
även från tidigare gjord forskning. Sökning av tidigare forskning gjordes genom Ersta Sköndal Bräcke 
högskolans olika databaser. Databaserna som användes för sökning är Google scholar, Academic Se-
arch Complete och PubMed. För att hitta relevant forskning har sökord på engelska använts: Intel-
lectual disabilities. CBT. Cognitive psychotherapy. Autism Spectrum. Mental Health. Depression. 
Sökorden har använts i olika kombinationer för att få fram artiklar och forskning. 

5.7 Validitet & reliabilitet 
Inom forskningssammanhang talar Kvale om validitet som handlar om att forskaren verkligen under-
söker det som är avsett att undersöka. Validitet bygger på väl genomförda och noggrant utskrivna in-
tervjuer samt väl genomförda tolkningar och analyser. Andra viktiga aspekter som spelar in för att 
kunna uppnå en hög validitet är att kunna ifrågasätta och teoretiskt analysera sin data. Likaså att under 
intervjun fånga upp betydelsefulla aspekter och att använda sig av väsentliga följdfrågor (Kvale, 
2014). Larsson (2005) talar om hur viktigt det är i kvalitativa studier med noggrant utformade inter-
vjufrågor samt noggrant utförande av själva intervjun för att validiteten ska kunna stärkas. Därför har 
vi, för att höja validiteten och för att fånga in det som är avsett att undersöka med noggrannhet utfor-
mat våra intervjufrågor. Det genom att skapa en första, provintervjuguide, vilket resulterade i en del 
revideringar och uppdateringar för att mer korrekt svara på studiens syfte och frågeställningar. Re-
spondenterna hade också möjlighet att genom öppna frågor utforma och lyfta fram det som de anser är 
av vikt. Till skillnad från en observationsstudie där forskaren själv väljer ut det som den anser är vik-
tigt kunde respondenterna i denna studie själva beskriva sina perspektiv.  

Vi anser att inspelningen av intervjuerna gjorde så att vår validitet i undersökningen ökade. Vi kun-
de i lugn och ro efter utförda intervjuer lyssna av och transkribera den information som uppgavs. In-
spelningen minskade även risken för att vi skulle missuppfatta, glömma bort eller tolka svaren fel. Då 
våra respondenter bestod av olika yrkesgrupper förberedde vi oss noga innan intervjun. Efter varje 
intervju tog vi oss tid till att gå igenom och diskutera om vår egen arbetsinsats och muntligt samman-
fatta vad samt hur vi uppfattade det respondenten talade om.  

För att ytterligare försäkra studiens validitet har en respondentvalidering gjorts. Det innebär att vi 
har mejlat en redogörelse och sammanfattning av studiens resultat till respondenterna som sedan läm-
nat en bekräftelse på att det vi har förstått stämmer. Enligt Bryman (2016) kan respondentvalidering 
anta olika former men gemensamt handlar det om att få en bekräftelse på det vi förmedlar är riktigt. 
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Ett annat sätt för att förstärka graden av validitet har varit genom att presentera studiens resultat så 
transparent som möjligt. Vi har därför valt att i resultatdelen använda oss av flertal citat från respon-
denterna som emellertid har bearbetats från talspråkligt utseende till en mer läsvänlig form. Bearbet-
ning av citat handlar enligt Kvale och Brinkman (2014) om att underlätta för läsaren vad studiens re-
sultat handlar om. 

Kvale (2014) talar om reliabilitet som betyder tillförlitlighet. För att reliabiliteten ska kunna stärkas 
behöver studien vara noggrant beskriven av tidigare forskare så att den kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare. Denna studie skulle kunna upprepas av andra forskare då intervju-
guiden följer med som bilaga och tillvägagångssättet är väl beskrivet. Dessvärre kan det uppstå hinder 
i att uppnå tillförlitlighet i det insamlade materialet eftersom följdfrågorna inte går att förutse i förväg.  

Larsson (2005) problematiserar användningen av reliabilitets begreppet i kvalitativ forskning ef-
tersom begreppet har från början skapats för användning i kvantitativ forskning. Han menar att samma 
material som granskas av två olika forskare kan resultera i två skilda tolkningar, så hur ska man då 
veta vilken tolkning som är sann. Utifrån det Larsson talar om kan vår studie vara svår att replikera då 
samspelet mellan forskare och respondenten kan se olika ut. Det är också nästan omöjligt att återskapa 
samma sociala situation som vår studie förekom inom. Det innebär att vår studies reliabilitet kan ses 
som väldigt låg. Reliabiliteten går dock att höja en aning eftersom vi är två forskare som undersöker 
ett och samma fenomen. Enligt Bryman (2016) stärks den interna reliabiliteten då vi är överens om hur 
vi tolkar det vi ser och hör.  

5.8 Generaliserbarhet 
Det finns röster som kritiserar den kvalitativa forskningen. En kritik är att den är impressionistisk och 
subjektiv, som i alldeles för stor utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar och de 
nära och etablerade personliga förhållanden med undersökningspersonerna (Bryman, 2016). Med det 
följer svårigheten att replikera och generalisera menar kritikerna. De menar att generalisera resultaten 
till andra miljöer är nästintill omöjligt då studien bygger på några få undersökningspersoner. 

Ändock finns det röster som menar att en kvalitativ studie kan likväl generera en bredare uppsätt-
ning av identifierbara drag som kan betraktas som ett exempel på måttlig generalisering. Med det me-
nas att liknande berättelser, reaktioner eller beteenden kan generaliseras till likartade undersöknings-
grupper (Bryman, 2016). Vår studies resultat går omöjligt att generalisera till andra miljöer eftersom 
studiens empiri bygger endast på fyra terapeutintervjuer samt två intervjuer med andra yrkeskategorier 
som inte arbetar med behandling av patientgruppen. Det som möjligtvis ökar graden av generaliser-
barhet av vissa delar av studien är intervjun med socialstyrelsen vars uttalanden förstärker våra “loka-
la” respondenter. Detta då respondenten från socialstyrelsen representerar nationell styrning. 

Det vi tror är att vår studies resultat går att använda teoretiskt med likartade berättelser och grupper. 
Det skulle ge läsaren en uppfattning om hur terapeuter i KBT- behandling upplever möjligheter re-
spektive svårigheter samt om metoden anpassas i relation till berörda patientgruppen. De centrala te-
man som vi funnit kan också användas i liknande studier som ett underlag för enkäter i en kvantitativ 
studie.  
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5.9 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) har utarbetat etiska riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-
ning i Sverige. När forskningen bedrivs ska forskningsetiska aspekter beaktas. I denna studie har hän-
syn tagits till forskningsetiska överväganden som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Kvale och Brinkman (2014) 
har forskare ett ansvar att arbeta utifrån de etiska principerna för att kunna åstadkomma en hög kvalité, 
trovärdighet och tillförlitlighet i undersökningen. 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera studiens deltagare om studiens syfte 
och genomförande. Därför hade medverkande personerna, redan vid den första telefonkontakten in-
formerats om forskningens syfte. Därefter mejlade vi ut ett samtyckesbrev som innehöll mer informa-
tion om forskningens intentioner. Respondenterna fick också själva bestämma var intervjun skulle äga 
rum och vilken tid som passade bäst. I början av varje intervju lyfte vi att medverkan i studien är fri-
villig och att den intervjuade har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång (Vetenskapsrådet, 
2017). I samband med intervjuerna har respondenterna på nytt informerats om studiens syfte och även 
då hur studien ska genomföras. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna som medverkar i studien godkänner sin medverkan 
och att medverkan även kan avbrytas om de så önskar. Ett muntligt eller skriftligt samtycke togs i 
samband med intervjun om att intervjun får spelas in för att vidare transkriberas.  

Konfidentialitetskravet handlar om att materialet förvaras säkert så att obehöriga inte kan ta del av 
materialet (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt konfidentialitetskravet är det också viktigt att avgränsning 
till anonymitet görs. Således bestämdes det i vår studie att inte skriva ut respondenternas namn, ålder 
samt arbetsplatsens destination. Anonymitet i förhållande till utomstående anses ligga högt men tyvärr 
kan det uppstå ett etiskt problem eftersom risken finns att kollegor kan identifiera personen i intervjun. 
Vid transkriberingen har vi även kodat respondenterna så att deras identitet inte avslöjas. 

Nyttjandekravet handlar om det insamlade materialet, att det endast ska användas för denna studies 
syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Därför har det insamlade intervjumaterialet bara använts för denna stu-
die och inte för någon annan samt att materialet kommer raderas efter avslutad studie.  

Vi har i samråd med handledaren tagit fler andra etiska överväganden i beaktande. Det vill säga hur 
vi skulle gå tillväga för att beskriva respondenternas arbetsuppgifter och arbetsplats utan att röja deras 
identitet. Det då vi har respondenter från olika verksamheter med varierande arbetsuppgifter och pla-
ceringar. Vi ansåg att sådan information skulle vara intressant att veta. Att den skulle underlätta för 
läsaren samt möjliggöra en djupare analys av samtliga respondenters svar. Därför har vi valt att inklu-
dera information såsom terapeut på vårdcentral, socialstyrelsen och läkare på habiliteringen. Detta har 
också diskuterats med och godkänts av respondenterna själva. 

Vi har även diskuterat hur nödvändig den geografiska presentationen av arbetsplatsen är, det vill 
säga vilken Stockholms stadsdel som respondentens arbetsplats befinner sig inom. Vi kom fram till att 
denna information inte hade någon påverkan för att bättre förstå studiens material. Därför uteslöt vi 
denna information. 

24



5.10 Kritisk metoddiskussion 
I metodkapitlet, under respektive rubrik har vi presenterat mindre metodologiska reflektioner. Under 
rubriken metoddiskussion kommer huvudsakligen större eftertanke benämnas. Vi har funderat på hur 
studien skulle sett ut om vi byggde den på en kvantitativ metod. Enligt Bryman (2016) handlar den 
kvantitativa metoden om mätning och kausalitet där undersökningsmetoder bygger på enkäter. Den 
kvantitativa metoden tillåter forskaren att nå fler människor och få en större bredd när det kommer till 
undersökningen. Den kvalitativa metoden gjorde att vi missade många fler respondenter medan vi tror 
att enkäter hade gett oss fler respondentsvar. Med enkäter hade studiens resultat kunnat generaliseras i 
större omfattning och respondenterna kunde tillhandahålla full anonymitet. Däremot lyfter Bryman 
(2016) att med enkäter är det svårt att undersöka djupare förståelse för människans perspektiv. Den 
kvalitativa metoden gav oss möjlighet att med följdfrågorna fördjupa oss i fakta som vi annars inte 
hade upptäckt med en kvantitativ metod. 

Vi har också diskuterat hur fokusgruppsintervjuer hade påverkat vår studie. Bryman (2016) menar 
att i fokusgruppmetoden ligger fokus på samspelet i gruppen där respondenterna valts utifrån en situa-
tion som de varit delaktiga i. Här vill forskaren se hur gruppmedlemmarna diskuterar ett visst tema 
samt hur individer i gruppen samspelar och reagerar på varandras åsikter. Eftersom syftet med vår stu-
die var att å ena sidan undersöka om KBT- metoden anpassas till patientgruppen med AST eller IF, å 
andra sidan att undersöka om det råder tydlighet kring ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet uteslöts 
fokusgruppsintervjuerna. Det eftersom fokusgruppmetoden går ut på att se samspelet mellan respon-
denterna och hur de reagerar på varandras utsagor. Samtidigt upplever vi studiens karaktär som känslig 
och med det tror vi att fokusgruppmetoden skulle kunnat bidra till stimulering av konflikter. Dessutom 
tror vi att genom fokusgruppmetoden hade vi gått miste om den unika informationen som nått oss via 
individuella samtal, som inte har påverkats av andras åsikter. 

På grund av det valda tillvägagångssättet missar vi fler respondenter. Hade vi istället mejlat ut re-
spondentförfrågningar till olika vårdcentraler, likaså utfört intervjuerna per telefon skulle det förmod-
ligen resulterat i att vi fått intervjua fler respondenter. Likaså med studiens avgränsning till Stock-
holms län, hade vi inte avgränsat studien till Stockholms län utan tagit med fler andra län eller hela 
Sverige skulle det gett oss fler respondenter. 

Kap. 6 – Studiens resultat 
Vi inleder kapitlet med att presentera intervjupersonernas bakgrund i form av yrkesprofession och ut-
bildning i relation till patientgruppen. Vi har alltså uteslutit mer detaljerad bakgrundsinformation då vi 
vill skydda respondenternas identitet. 

Respondenter 1, 2, 4 arbetar samtliga inom primärvården som terapeuter och hör till yrkeskategorin 
kurator. Respondent 3 arbetar inom habiliteringsverksamhet med en anpassad KBT - metod till berör-
da patientgruppen. Respondenter 1, 2, 3, 4 har alla i botten adekvata högskoleutbildningar, med minst 
steg 1 med KBT inriktning i påbyggnadsutbildning. 
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Respondent 5 arbetar på socialstyrelsen med utformning av riktlinjer. Respondent 6 arbetar som 
läkare på habiliteringen och har en utbildnings- och samordnande roll. 

6.1 Tillämpning av KBT - metoden på patienter med AST eller IF utifrån terapeu-

ternas perspektiv  
Samtliga terapeuter förmedlar signifikansen av terapeutens personliga egenskaper och kunskaper i be-
handlingsprocessen. Att som terapeut vara nyfiken på den specifika patientgruppen och besitta tåla-
mod samt tycka om gruppen värdesätts. Det eftersom behandlingsprocessen ofta kan ta längre tid. En 
terapeut som vill ha snabba resultat passar inte in i det här arbetet menar respondent 3. Likaså att som 
terapeut inte alltid kunna förstå hur behandlingen ska utformas på bästa sätt för att den ska passa pati-
enten. Ibland kan det handla om att testa sig fram för att hitta just den specifika behandlingsformen. 
Flera terapeuter uttrycker det som att terapeuten måste vara trygg i sitt sätt för att inte bli förtvivlad 
över hinder som kan uppstå i samband med behandlingen. Att inte känna sig värdelös då det kan ske 
en motöverföring av patientens känslor och upplevelser för då kan det bli riktigt “tungt” i behandlings-
rummet. Fler terapeuter har också uttryckt att egenskaper som tålamod och förståelse uppskattas i den 
modifierade behandlingsformen. Respondent 3 menar att viktiga egenskaper hos den professionelle är 
att ha medkänsla för de svagaste i samhället. Det framgår i citatet nedan. 

Om du är en terapeut som tycker om snabba resultat, du känner dig bra när terapin går lyckat och att 
personen blir klar efter tio gånger, då passar du egentligen inte för denna patientgrupp. Utan du behöver 
ha det här tålamodet. Du behöver ha kärleken för att hjälpa de som är svagast i samhället. Att man kän-
ner för de här personerna. Det tycker jag är viktiga egenskaper (R3). 

En respondent lyfter vikten av att inte använda sig i alltför hög grad av fastslagna behandlingsmönster 
utan tänka mer på att anpassa metoden efter den individen terapeuten har framför sig. Att vara närva-
rande med hela sin varelse med den patienten man har framför sig. Minst lika viktigt menar terapeuten 
är att inte ha för mycket experttänk kopplat till sig själv som i vissa fall kan resultera i att terapeuten 
går in i samtalet och ger råd. En annan viktig poäng som kommer från fler respondenter är att terapeu-
ten ska ha rätt kunskap i behandlingen av patientgruppen. Respondent 1 och 3 lyfter att mer kunskap 
om patientens samtliga diagnoser behövs. Det poängterar även respondent 4 som menar att kunskapen 
behöver fyllas på. Sistnämnda respondenten behandlar för tillfället inga patienter med AST eller IF, 
men önskar att få en vidareutbildning så att individens problematik kan behandlas utifrån evidensbase-
rad terapi samt leda till bästa tänkbara behandlingseffekt. Majoriteten av tillfrågade menar att det är 
viktigt med denna kunskap därför att primärvårdens patienter kan vara så olika med mångfacetterad 
problematik.   

Att skaffa sig extra kunskap. Att inte lita på att någon annan kommer ge den där kunskapen. Men att 
också ska man jobba någonstans i offentligt finansierade vården så får man räkna med att man kommer 
möta den här patientgruppen. Det är en väldigt spännande patientgrupp att arbeta med. Det växer verk-
ligen kunskapen om det. Man ska inte vara rädd för diagnos biten. Utan bara förhålla sig till den (R1). 

  
Utifrån citatet ovan uppfattar vi att terapeuter inte alltid har tillräckligt med kunskap om berörda pati-
entgruppen. Men att det är avgörande för patientens bästa att som terapeut inte vara rädd för diagnoser 

26



utan ta för sig av den växande kunskapen på egen hand. Samma respondent menar att ingen annan 
kommer ge dig denna kunskap förutom du själv. 

Respondenten poängterar i citatet nedan att som framtida terapeut behöver hen vara öppen, nyfiken 
och intresserad. 

Var öppen, nyfiken, intresserad. Ta reda på. Hitta sårbarheten. Utgå från patientens behov. Både vad den 
säger att den har behov av och vad du antagligen förstår att den behöver också. Och fråga om det verkar 
vettigt. Samspelet, alliansen att man gör i samråd med. För vi får aldrig behandla patienten för att den 
ska passa in i metoden utan det är alltid metoden som måste anpassas efter patienten (R2). 

  
Ur citatet ovan ser vi att samspelet är viktigt, att i samråd med patienten utföra behandlingen så att den 
anpassas efter patientens individuella behov och förutsättningar. Vi tror att respondenten vill förmedla 
att en terapeut behöver besitta egenskaper som att vara anpassningsbar och lyhörd. Med det tror vi att 
det är viktigt att terapeuten anpassar sig och lyssnar till patientens unika behov. 

När respondenten talar om att terapeuten behöver “ta reda på” och “hitta sårbarheten” upplever vi 
det som att en terapeut behöver också vara undersökande och flitig. Detta tror vi eftersom patienten 
inte alltid själv kan framföra det den behöver hjälp med. Då är det viktigt att terapeuten själv försöker 
undersöka vad patienten egentligen behöver hjälp med. Fler tillfrågade lyfter vikten av vidareutbild-
ning inom aktuella patientgruppens diagnostik. 

6.2 Modifiering av den traditionella KBT - metoden  
Respondenterna tillfrågades hur det går att applicera den traditionella KBT- metoden på patienter med 
AST eller IF. De flesta svarade att den traditionella KBT- metoden grundar sig på självreflektion och 
hemuppgifter, vilket handlar väldigt mycket om att som patient vara engagerad mellan terapisessio-
nerna. Det är något flera respondenter tycker att patienter med AST eller IF inte klarar av på egen 
hand. Därför lyfte fler respondenter att nätverket utanför terapirummet är av stor betydelse för att pati-
enten ska genomföra det som hen och terapeuten kommit överens om. Att sätta upp realistiska mål och 
inte vara stenhård på att hemuppgifter fungerar anser en annan respondent är viktigt utifrån patient-
gruppens förutsättningar. 

Det visar sig att samtliga respondenter utom en anser att metoden går att anpassa till patientgrup-
pen, att det är till och med en självklarhet. En av respondenterna tolkar det som att det händer ganska 
mycket spännande bara patienten kan få en liten omtolkning av sina egna känslor och beteenden. En 
annan respondent hävdar att det handlar om kreativitet, att terapeuten på ett skapande sätt hjälper pati-
enten förstå vad som känns i kroppen. Respondenten fortsätter förklara hur viktigt det är att lära känna 
personen genom att ställa öppna frågor för att se vad patienten förstår och hur samtalet borde gå vida-
re. Samma respondent menar att det ibland är på väldigt “basic” nivå och att då gäller det att börja be-
handlingen med att förklara vad en tanke och känsla är, att andra inte har samma tankar som en. Detta 
då patienter ibland inte ens vet vad en tanke är för något, likaså att andra människor har andra tankar. 
Därför är det oerhört viktigt att först och främst få ett bra bakgrundsmaterial om patientens kognitiva 
nivå lyfter berörda terapeuten. 
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Flera respondenter påpekar att oftast behövs det anpassningar både visuellt och i det talade språket. 
Sättet att prata på är en viktig adaption för den aktuella patientgruppen för att personen inte ska känna 
sig kränkt i samtalet. En respondent uttrycker sig på följande sätt 

För annars blir det väldigt kränkande om jag dundrar på och personer låtsas förstå, för det är ju vanligt. 
Och då känner de sig ännu mer skamfyllda och ännu mer bedrövade när de kommer ut härifrån (R3). 

  
Respondenten som inte anser att metoden går att anpassa talar om att det är svårt att göra en manual-
baserad metod som passar alla. Att om metoden skulle anpassas, då behövs det ett baspaket med fär-
digheter, hjälpmedel och verktyg. För att kunna ta fram ett baspaket behövs omfattande kunskap om 
patientgruppen, inte minst tid. Samma respondent påpekar att hjälpmedel redan finns dock är det en-
dast vissa, mer specialiserade terapeuter som använder sig av det. Respondent 2 är inne på samma linje 
och lyfter att det finns mycket att lära av de terapeuter som använder sig av KBT - metoden i behand-
ling av barn. Det då där görs det anpassningar som går att hämta och anpassa till patienter med AST 
eller IF. Tydligt framkommer det att majoriteten av respondenterna lyfter att metoden behöver anpas-
sas efter patientgruppen och inte tvärtom. 

En av våra respondenter lyfter att det finns starka röster som ställer sig emot anpassning av KBT - 
metoden, som menar att om metoden anpassas att det då inte längre kan kallas för KBT utan något helt 
annat. Att inte anpassa metoden till den patient terapeuten har framför sig kallar två terapeuter för dis-
kriminering för ingen patient är den andre lik oavsett funktionsnivå.  

Jag tycker att det fungerar om man anpassar metoden. ….det är viktigt att jag anpassar metoden till den 
som jag har framför mig och inte att de måste anpassa sig efter mig. För då tycker jag att det blir en dis-
krimineringsfråga. Men jag vet säkert att det finns de som tycker att om KBT inte kan användas som 
den är så kan det inte längre kallas för KBT. Men jag, i och med att jag jobbar inom en omsorgsverk-
samhet och som tar emot denna patientgruppen så tycker jag att det är en självklarhet att det kan kallas 
KBT även om man anpassar… (R3) 

  
Flera respondenter uppger sig vara trygga i metoden och att de kan bidra med den kunskap som de har. 
En av respondenterna poängterar att om hens kunskap inte räcker till så remitteras patienten vidare till 
behandlare med mer kunskap. 

Nej. Jag är trygg i metoden. Och jag kan bidra med den verktygslåda jag har, tycker jag. Kan jag inte 
det, då remitterar jag vidare (R2). 
  

Författarna lägger märke till att de flesta respondenterna känner sig trygga i behandling med KBT - 
metoden. De anpassar den efter patienten med de kunskaper som de har byggt upp under sina år som 
verksamma terapeuter. Följaktligen känner terapeuterna en trygghet i samband med att de kan remitte-
ra patienten vidare till vårdkollegor när patientens problematik blir för svår. Vi ser positivt på att det 
verkar finnas modifiering av KBT - metoden på olika verksamheter. Att man kan hämta kunskap från 
sina kollegor inom vården och göra om det till sitt eget. Sammanfattningsvis uppmärksammar vi att 
anpassningar i olika former är viktiga för att inte köra över patientens integritet. 
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6.3 Den egna förmågan hos patienten 
Fler tillfrågade terapeuter menar att personliga egenskaper hos patienten kan påverka behandlingens 
gång. Men mest verkar dessa personliga egenskaper sammansmälta med terapeutens inkännande för-
måga om vilken problematik patienterna signalerar ut. En av respondenterna uttrycker det som att det 
kan handla om att patienten har varit med om jobbiga händelser och inte känner grundläggande trygg-
het för att kunna öppna upp sig i ett samtal. Att de har lärt sig att det inte är bra att öppna upp sig, för 
öppnar man upp sig då kan man få kritik. En annan respondent menar att terapeuter måste vara upp-
märksamma på signalementen om underliggande trauma eftersom det kräver helt andra interventioner 
än att endast arbeta med ångest eller depression, som i sig är symtom på något annat.  

Två av respondenter uppger att patienter har förmågan att utifrån sina egna förutsättningar påverka 
sin behandling i hur de vill att den ska se ut. De menar på att det inte finns situationer i behandlingen 
som patienten inte får vara med och bestämma. Utan det är väldigt mycket patienten i centrum. Båda 
nämner att om sekretessen måste brytas och andra aktörer kopplas in så handlar det om fara för liv. 
Respondenten nedan menar att det är vid suicidal risk som patienten inte kan påverka sin behandling. 

Åh det är väl i så fall när jag märker att personen är suicidal och jag måste bryta sekretessen, det är ju 
inte alltid så populärt men det är väl då (R3). 

  
Men även vid behov av polisingripandet gavs patienten egenmakt att bestämma hur det ska gå till, 
menar en annan respondent. Även om i samråd med läkaren hade terapeuten bestämt att göra någon 
form av ingripande så har patienten alltid ett val, att själv med sin remiss sätta sig frivilligt i en taxi 
och åka till psykakuten. Respondenten menar att de alltid kan påverka och att det är empowerment 
som de är ute efter, att patienten gör det själv. 

Även om jag säger ”nu sätter vi dig i taxi. Skriver en akutremiss och skickar dig till psykakuten”. Så är 
det empowerment vi är ute efter. Vi är ute efter att patienten gör det själv. Inte skickas med polisen i 
handfängsel. Det undviker vi så långt det går (R1). 

  
Flera respondenter poängterar att patientgruppen har svårare än den övriga befolkningen att påverka 
sin behandling. Det utifrån den egna förmågan att se samt tolka sina behov. Därför läggs det stor vikt 
på att terapeuten ska vara inkännande och empatisk för att se var patientens faktiska behov finns. En 
respondent uttrycker det som att veta när gasa och när bromsa i ett terapisamtal för att inte köra över 
patienten. 

Respondenterna uppger att många patienter har svårigheter att uttrycka och förstå vad de behöver 
hjälp med. Men att detta nödvändigtvis inte behöver handla just om personens funktionsnivå utan att 
även normalbegåvade har svårigheter att uttrycka vilken sorts hjälp som behövs, poängterar respon-
dent 1. 

Det är svårt för oss alla ibland. Allra flesta oavsett funktionsnivå kommer och säger så här. ”Jag mår 
dåligt”. “Okej, hur mår du dåligt?” Vi försöker reda ut, är det ångest eller depression, är det utmattning 
eller är det kris. Men man uttrycker känslan. Och man uttrycker känslan ganska grovt och basalt också. 
Steg ett är ju att avgränsa. Vilken typ av känsla och vad beror den på. Och sen, vad behöver du då? Det 
är en del av behandlingen (R1). 
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Respondenterna upplever att den egna förmågan hos patienten i samband med att tolka sina känslor är 
svag. Att patienten ibland kan behöva hjälp av terapeuten för att lära sig att förstå sambandet mellan de 
olika känslorna. Fler respondenter menar att det är vanligt med psykosomatiska besvär, alltså att pati-
enter tolkar känslor av exempelvis oro och rädsla som kroppsliga besvär vilket de i första hand också 
söker hjälp för. Här kliver terapeuten in och “undervisar” patienten i vad en av respondenterna kallar 
“känsloskola” som innebär att pedagogiskt förklara sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga för-
nimmelser och beteenden. 

Absolut, det är många som har psykosomatiska besvär. men där kommer pedagogiken in...Det är natur-
ligt att också prata kring kroppen, hur kroppsliga symtom kan ge uttryck för, hur ångest kan upplevas i 
kroppen. Och där kommer rationalen och psykoedukationen in (R3). 

  
Utifrån patientens egen förmåga framkommer det att de inte kan påverka var de ska få sin behandling. 
Fler respondenter uppger att patienterna inte riktigt förstår att de kan vända sig till sin vårdcentral när 
de behöver psykologiska samtal. Utifrån respondentens svar nedan uppfattar vi det som att det är van-
ligt att patienterna vänder sig till habiliteringen. Men på habiliteringen verkar patienten inte få någon 
hjälp eftersom det inte är habiliteringens ansvar att behandla patientens lindriga till medelsvåra de-
pression och ångest. Respondenten nedan menar att när patienten kommer in med svår psykisk pro-
blematik skickas personerna vidare istället till psykiatrin där de får medicinsk hjälp för att må bättre. 

Det här med primärvården tror jag inte att våra patienter förstår riktigt att de kan vända sig till sin vård-
central, det tror inte jag. Utan jag tror att de vänder sig till habiliteringen, sen så blir de tillräckligt dåliga 
och så skickar habiliteringen till psykiatri. Och så får de mediciner och så mår de lite bättre. Så det här 
med vårdcentral tror inte jag har riktigt landat att de också får vända sig dit, inte bara med sitt onda knä 
utan också när man behöver prata (R3). 

  
Vi tolkar respondenternas upplevelse som att patienterna inte har förmågan att påverka var någonstans 
de kan få hjälp, eller också att det kan vara väldigt svårt för denna patientgrupp. Detta till följd av sin 
diagnos som gör det svårt att förstå hur de ska gå till väga och vart de ska vända sig. Ibland kan det 
vara svårt även för individer utan psykiska funktionsnedsättningar att helt och hållet veta hur gå tillvä-
ga i olika situationer. Det framstår som ännu svårare för denna patientgrupp då de dessutom har fler 
instanser än övriga befolkningen att hålla reda på. 

6.4 Möjligheter & utmaningar med KBT – metoden 
Ett fjärde tema som vi kunde urskilja är möjligheter och utmaningar. Samtliga respondenter ser stora 
möjligheter i användning av KBT-metoden med psykoedukation som dess främsta verktyg. Exempel-
vis lyfter samtliga respondenter samstämmigt hur vanligt förekommande det är att patientgruppen pra-
tar kring kroppen och kroppsliga besvär. Här kommer psykoedukationen in som ett viktigt hjälpmedel 
när det gäller att lära patienten att skilja på vad som är fysiologiska responsen och vad som är känslor 
och tankar. Det genom att pedagogiskt förklara och lära vad en känsla och tanke är samt vilka beteen-
demönster de kan leda till. Återkommande berättar fler tillfrågade att patientgruppen har en tendens att 
med en eller två känslor beskriva sina alla känslor och kroppsliga upplevelser. Exempelvis kan det 
handla om att patienten talar om att det gör ont i magen och inte riktigt förstår att det i själva verket 
handlar om att hen har ångest över att flytta hemifrån. 
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De har en eller två känslor som de på något sätt beskriver allt sådant, stress eller ångest. Och att hjälpa 
dem att stanna upp och fråga, hur känns det i kroppen nu… Men de har en tendens att tolka då allt som 
”Jag har ångest... Men är du helt säker på det?” Det ägnar vi ganska mycket tid åt, reflektion och psyko-
edukation (R1). 
  

Majoriteten av respondenterna menar att metodens struktur och allianskapandet upplevs oftast som 
positiv av de flesta patienter. Allians, som innebär att målmedvetet och med gemensamma styrkor, 
tillsammans med sin terapeut kämpa mot uppsatta terapimål är väldigt uppskattat av vår undersökta 
patientgrupp menar fler respondenter. I citatet nedan återberättas ett patientsvar om hens upplevelse 
kring terapins utformning och att gå i KBT- behandling överlag. Patienten, som har både AST och IF 
diagnoser var tacksam över att terapeuten under behandlingens gång var aktiv, lyhörd och behjälplig 
när det behövdes. Viktigt att lyfta är att terapeuten i fråga arbetar med anpassad KBT. 

Möjligheterna är ju att många mår bra av den här strukturen. För så sent som bara för någon vecka sen 
när en tjej ska sluta så frågar jag “Vad tycker du har varit bra med terapisamtal? Ja att du inte har varit 
en terapeut som bara suttit och varit tyst och att jag ska göra allt”- för det hade hon ju varit med om tidi-
gare (R3). 
  

Förutom möjligheter i form av struktur, psykoedukation och allians ser vi att det likväl råder stora ut-
maningar med att använda metoden i relation till valda patientgruppen. Samtliga respondenter var 
överens om att utmaningar kan handla om att sätta upp mål, komma ihåg saker, göra hemuppgifter, 
vara självdrivande och patientgruppens kognitiva förutsättningar. Enligt respondenten nedan är alla 
förändringar och förflyttningar i form av både mentala och fysiska väldigt utmanande och svåra för 
exempelvis patienter med Aspergers Syndrom. Därför kan terapeuten behöva använda sig mer än van-
ligt av struktur och regler. 

Jo men det finns utmaningar. Den stora utmaningen, om man nu till exempel har Asperger är ju alla ty-
per av förflyttningar och förändringar väldigt utmanande. Och att man behöver ofta ganska tydlig struk-
tur och regler kring hur man förhåller sig, alltifrån fysiska förflyttningar till mentala förflyttningar. Så 
förändring är svårt (R1). 

  
Vidare har det framkommit att patienter har svårigheter i form av bristande mentaliseringsförmåga 
vilket leder till att patienten varken förstår sig själv eller den andre. Mentaliseringen är en viktig del av 
terapin och funkar med normalbegåvade patienter utan AST och IF. En av respondenterna förklarar att 
det blir en utmaning att kunna förstå hur mycket patientens mentaliseringsförmåga är nedsatt. Det som 
står fast är att både mentaliseringsförmågan och generaliseringsförmågan är för det mesta begränsad. 
Att använda sig av metaforer för att förklara, påvisa och generalisera är något respondenterna ser som 
en utmaning. Detta då patientgruppen har svårt att generalisera tankar och känslor till nya situationer 
samt tänka abstrakt. Respondenten nedan menar att det därför inte går att bara “dundra på” utan man 
måste stanna upp och anpassa till den nivå som personen behärskar. Två respondenter beskriver utför-
ligt hur patienterna har det när det gäller abstrakt tänk då varje situation för denna patientgrupp är ny. 
Ett av uttalanden går att utläsa nedan. 

Det är just deras förmåga att inte kunna generalisera. Tror varje situation är ny. Och att man gärna för-
lägger det som man tänker egentligen är känslor. Att man lägger ut det på andra och andra situationer. 
Man kan inte riktigt ta in det i sig själv och se sammanhanget (R2). 
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6.5 Ansvarsfördelningen i vårdsystemet 
I samband med att majoriteten av våra intervjuförfrågningar till olika vårdcentraler runtom i Stock-
holm resulterade med negativa eller otydliga svar konfronterades vi med flertal dilemman. Tillfrågade 
vårdgivare gav oss väldigt olika svar huruvida patientgruppen skulle få vård hos dem eller inte. När 
oroande många vårdcentraler gav oss till svar att denna patientgrupp inte tas emot på deras enheter 
utan att det är habiliteringen eller vuxenpsykiatrin som tar emot patientgruppen förstod vi snabbt att 
det råder oklarheter i ansvarsfördelningen.  

Nedanstående respondent arbetar på en av de vårdcentralerna som uppger sig inte ha patienter dia-
gnostiserade med AST eller IF. Berörda respondenten anger att aktuella vårdcentralen, i sitt dagliga 
arbete utgår från riktlinjer som tydliggör att patienter med psykiatrisk problematik inte kan få psyko-
logisk behandling hos dem. Det rör bland annat patienter med AST, IF, ADHD och ADD diagnoser. 
Respondenten uttrycker sig på följande sätt. 

Vi har en lokal överenskommelse med specialistpsykiatrin… I avtalet framgår det att vi i psykosociala 
teamet (allmänpsykiatrin) ska bedöma och behandla vissa psykiatriska diagnoser (milda till måttliga 
depressioner och ångesttillstånd) medan specialistpsykiatrin ansvarar för andra psykiatriska diagnoser 
(neuropsykiatri, bipolär, psykossjukdom m.m.) (R4). 

  
Vidare förklarar samma respondent att personalen inom psykosociala teamet inte är helt eniga hur de 
ska hjälpa patienter som beskriver att de har psykiatriska svårigheter och ännu inte har fått sin diagnos. 

Våra sjuksköterskor har fått informationen att de inte ska boka in patienter med misstänkt neuropsykia-
trisk problematik in till oss. Sjuksköterskorna hänvisar de här patienterna direkt till specialistpsykiatrin 
(egenremiss)” (R4). 
  

Samma respondent uppger att patienterna måste på egen hand göra egenremiss till specialistpsykiatrin 
om de önskar en neuropsykiatrisk utredning. Respondenten menar att det är beklämmande eftersom 
många personer med neuropsykiatrisk problematik inte har förmågan att på egen hand skriva egenre-
miss, som också godkänns av specialistpsykiatrin. Respondenten anser att allmänpsykiatrin borde 
hjälpa patienterna med detta. 

Vi får en uppfattning om att samma eller liknande tolkningar råder inom många andra vårdcentraler 
men att det inte talas om det. Vår uppfattning bygger på det faktumet att i dagsläget finns inte några 
riktlinjer på nationell nivå om vem som har ansvaret för berörda patientgruppen. 

I kontakten med fler respondenter runtom i Stockholm kunde vi se att vårdcentralerna har olika 
rutiner. Vårdcentraler som tar emot patientgruppen talar om att den tolkningen som flertal vårdcentra-
ler beskrev inte stämmer. Intervjuade respondenter menar att patientgruppen ska först och främst till 
primärvården. Vi ville klargöra vem som har ansvar för vår aktuella patientgrupp och var de ska först 
och främst vända sig enligt lagar och riktlinjer. För att reda ut dessa motsatta uttalanden kontaktades 
Socialstyrelsen och en läkare på habiliteringen. Nedan redovisas socialstyrelsens svar. 

Så här är det att inom det här området så har vi ju idag inga nationella riktlinjer...vi uttalar oss vanligtvis 
inte om vilken vårdgivare exakt som ska ta hand om enskilda patientgrupper. Våra rekommendationer är 
lite mer övergripande... Däremot är det här ett område som vi vet är intressant utifrån ett antal perspek-
tiv, det vill säga att det finns kunskapsluckor, det finns mycket i vården som kanske kan bli bättre och 
det är fullt möjligt att vi framöver kommer att få nationella riktlinjer för området neuropsykiatri. Så ex-
akt vilken avgränsning kan jag inte än uttala mig om utan det förs diskussioner och så får vi se vart det 
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landar. Men det är ingen tvekan om att vi förstår att här finns det ett behov utav vägledning på det här 
området (R5). 

  
Läkare på habiliteringen uppger att personer med AST eller IF med lindrig till måttlig psykisk ohälsa 
ska i första hand vända sig till primärvårdens verksamheter. Om primärvården upptäcker att en person 
behöver utredning av en diagnos ska personen remitteras vidare till vuxenpsykiatrin. Det är också psy-
kiatrins uppdrag att behandla svårare form av depression och ångest som gått över till en svår psykisk 
ohälsa. Här menar läkaren att det är nivån på den psykiska ohälsan som avgör om patienten ska få sin 
behandling inom primärvården eller specialistpsykiatrin. 

De med lindrig till måttlig psykisk ohälsa ska vända sig till primärvården i första hand. De som har svå-
rare psykisk ohälsa ska till psykiatrin. Nivån på den psykiska ohälsan, och vilken kompetens som krävs 
för att ge fungerande behandling avgör om man ska få behandling inom primärvården eller inom specia-
listpsykiatrin (R6). 

  
Vi ser att vårdcentralernas uppfattning om vem som ska ge psykologisk behandling skiljer sig i svar 
från habiliteringens uttalande. Enligt habiliteringsläkare är det vårdcentralens ansvar att ta emot pati-
enter med psykisk ohälsa. Om vårdcentralerna i sin tur bedömer att behandlingsalternativ inte räcker 
till för att hjälpa den enskilde kan de remittera vidare till andra mer specialiserade instanser. 

Det blir liksom ett annat uppdrag. Det är en annan sak om den enskilde behöver samtalsbehandling för 
sin ångest eller depression. Då är det primärvårdens uppdrag att behandla personen (R6). 
  

Vi kontaktade socialstyrelsen för att reda ut om vi tolkat rekommendationerna rätt att samtliga patien-
ter ska till primärvården först och främst.  

Det är ju självklart att så många gånger är primärvården första hjälpinstans för väldigt många olika 
grupper och då är det övergripande viktigt att veta hur man ska hantera patienter på rätt sätt (R5). 

  
Det vi utifrån ovanstående svar ser är att även vår patientgrupp patienter ska till primärvården. Det 
redogörs också i citatet nedan, där beställarna på hälso- och sjukvården menar att patientgruppen ingår 
i första linjens uppdrag när de drabbas av psykisk ohälsa. 

När man pratar med de som beställer primärvård på hälso- och sjukvårdens förvaltning menar de att det 
är självklart att de här personerna ingår i första linjens uppdrag när de drabbas av psykisk ohälsa (R6). 

  
Fler respondenter menar att personer med AST eller IF har behov aven längre psykoterapeutisk be-
handling än den övriga befolkningen. Vi upplever bilden som väldigt akut då patientgruppen är mer 
sårbar än andra. De har lättare på grund av sina diagnoser att hamna i depression och ångest. Det har 
även regeringen för många år sedan fastställt i sina prioriteringsgrunder. Där har de framfört att denna 
patientgrupp i hälso- och sjukvården tillhör priogrupp ett vilket innebär att patientgruppen ska ges fö-
reträde till vården (Regeringen, 1996). Det går att utläsa i respondentens uttalande nedan. 

Regeringen har fastställt prioriteringsgrunder i vården för många år sedan. Och där står det att personer 
med nedsatt autonomi och nedsatt kommunikationsförmåga tillhör priogrupp ett i hälso- och sjukvår-
den. Men det går man inte efter i verkligheten (R6). 

  
Riktlinjerna samt flera respondenter talar om att patientgruppen inte ska söka psykologisk behandling 
vid habiliteringen eller specialistpsykiatrin. Eftersom det råder skilda beskrivningar från våra respon-
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denter undrar vi vad som behöver göras för att patientgruppen ska få rätt psykologisk vård vid rätt in-
stans. Flera respondenter anser att riktlinjerna behöver förtydligas eftersom patienterna i dagsläget bol-
las mellan olika verksamheter. 

Respondent 6 poängterar att vår undersökta patientgrupp är i behov av olika vårdkontakter. I da-
gens samhälle måste de själva vara aktiva i samordningen av sina vårdkontakter. Dock kan det vara 
väldigt svårt för patientgruppen att hålla reda på alla vårdkontakterna samt förstå vem som gör vad. 
Respondenten menar på att de faller mellan stolarna då ingen ansvarar att samordna vården åt dem. 
Det bekräftar även respondent 3 som tror att vårdsystemet inte riktigt fungerar som det ska. Men också 
att patienterna själva inte vet till vilken vårdinstans de ska vända sig till. Samma respondent påpekar 
att patientgruppen måste fångas upp tidigt så att psykiatrisk problematik inte hinner utvecklas till en 
svårare grad. 

Sammanfattningsvis pekar respondenternas svar på att det råder olika syn på vem som ska ta hand 
om patientgruppens psykiska ohälsa. Flera respondenter anser att det finns ett behov av förtydligande 
av nuvarande riktlinjer och lagar. Respondenterna talar också om att personer med AST och IF “faller 
mellan stolarna” eftersom de verkar skickas mellan olika instanser. Socialstyrelsen säger att de är 
medvetna om kunskapsluckor på området och att omständigheterna i vården kan fortfarande bli bättre. 
Vi uppfattar det som att socialstyrelsen ser nu över behovet av att ta fram anvisningar till beslutsfattare 
som sedan för ut stödet till vårdsystemet. Socialstyrelsen nämner också att nationella riktlinjer för om-
rådet neuropsykiatri kommer förmodligen verkställas. Dock går det inte att säga på rak arm varken när 
ändringarna kommer ske eller var de kommer ligga. Vi upplever dock att diskussionen på området och 
dess förändringsarbete fortfarande befinner sig i ett väldigt tidigt stadie. Troligtvis kan det handla om 
många år framåt tills vi ser en ändring i nationella riktlinjer med förhoppningsvis tydliga avgränsning-
ar för olika vårdinstanser. 

Kap. 7 – Analys 
I detta kapitel redovisar vi analys utifrån de teman som presenterats under kapitlet studiens resultat. 
Temana har analyserats utifrån tidigare forskning som vi har redogjort för i första uppsatsdelen samt 
den valda Empowermentteorin som finns under kapitlet Teoretiskt perspektiv. Teman Tillämpning av 
KBT på patienter med AST eller IF utifrån terapeuternas perspektiv samt Den egna förmågan hos pati-
enten har slagits ihop i Alliansskapande. Det eftersom dessa två teman i mångt och mycket integrerar 
med varandra. I övrigt fortsätter analyser i samma tematiska ordning som presenteras i ovanstående 
kapitel. 

7.1 Analys av modifiering av den traditionella KBT – metoden 
Vad gäller temat Modifiering av den traditionella KBT- metoden framträder det en bild att den inte går 
att använda om den inte modifieras efter patientgruppens individuella förutsättningar. Det eftersom 
samtliga tillfrågade respondenter hävdar att alla metoddelarna inte passar vår patientgrupp. Men det är 
fullt möjligt att anpassa metoden till patienten man har framför sig, vilket dessutom är en nödvändig 
och självklar åtgärd uppger respondenterna. I de fall metoden inte anpassas till patienten utan tvärtom, 
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att patienten modifieras så den passar in i metodens mall handlar det om diskriminering av den enskil-
de. Att metodanpassningarna görs ser vi som ett tecken på att terapeuterna vill hjälpa patienten att vara 
delaktig i behandlingen. Det är även ett tecken på att terapeuterna hyser tilltro till patientens inre för-
mågor vilket enligt Starrin (2007) är grundaspekter i empowerment. Även Tengqvist (2007) resonerar i 
samma linje och lyfter att en viktig utgångspunkt i empowerment är att möjliggöra rätt förutsättningar. 
För om rätt förutsättningar ges kan alla människor ses som kapabla att utöva empowerment. 

Att vara engagerad, självreflekterande samt göra hemuppgifter mellan terapisessionerna är hörnste-
nar i den traditionella KBT- metoden skriver Kåver (2016). Med andra ord är det ett tydligt exempel 
på empowerment implementerad i KBT- metoden. Svårigheterna ligger dock i att patientgruppen har 
svårt att komma ihåg hemuppgifter samt att gruppens kommunikationsförmåga och självreflektion 
funkar sämre jämfört med övrig befolkning uppger respondenterna. En respondent uttrycker det som 
att det är avgörande att utifrån patientgruppens förutsättningar ”inte vara stenhård på att hemuppgifter 
fungerar”. Enligt Öst (2013) är meningen att metoden hjälper patienten till självhjälp och för att det 
ska bli en verklighet är hemuppgifterna en viktig del i behandlingsprocessen. Payne (2015) uppger 
däremot att denna process kan förankras i dagens individfokuserade samhälle där självständighet prio-
riteras. 

En annan respondent lyfter att kartläggningsprocessen måste först och främst handla om att lära 
känna patienten för att ta reda på var den intelligensmässigt befinner sig. Minst lika viktigt enligt 
samma respondent är att vara kreativ och att på ett skapande sätt hjälpa patienten förstå hur tankar och 
känslor fungerar för att i vidare tur lära se ett samband mellan dem. Tengqvist (2007) skriver att med 
rätt uppmuntran kan individen finna sina egna svar och se nya öppningar i de situationer som av indi-
viden tidigare upplevdes som stängda. 

En framträdande bild är att anpassningarna i KBT- metoden görs, både visuellt och i det talade 
språket. Vikten läggs på att terapeuten ska uttrycka sig på ett vardagligt, enkelt språk samt inte prata 
för snabbt menar flera respondenter. Det faktum att patientgruppen är i behov av anpassningar både 
skriftligt och visuellt kan upplevas som ett hinder i terapirummet enligt forskning gjord av Cooper, 
Loades & Russell (2018). En respondent poängterar att det är extra viktigt att vara ödmjuk och anpas-
sa nivån på språket så att personen förstår. Risken finns annars att hen känner sig kränkt och går däri-
från ännu mer skamfylld.  

7.2 Analys av Alliansskapande 
Flera respondenter talar om att terapeutens personliga egenskaper och kunskaper spelar viktig roll i 
behandlingsprocessen. Respondenterna menar att terapeuten behöver vara nyfiken på den aktuella pa-
tientgruppen och besitta egenskaper som tålamod. Vi upplever också att det handlar om att terapeuten 
behöver besitta inkännande förmågor för att kunna fånga upp patientens problematik. Detta för att pa-
tienten ska få rätt hjälp i god tid och på så sätt undkomma bli för dålig i sin problematik. Terapeuten 
ska alltså stödja patienten i känslo- och tanke bearbetningsprocessen i mening att aktualisera patien-
tens egen återhämtningsförmåga. Detta för att patienten i vidare tur ska återfå sitt självförtroende samt 
en bättre självbild (Askheim, 2007). 
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Men det finns starka röster som ställer sig frågande huruvida Empowermentteorin är applicerbar på 
patienter med redan befintliga försvagningar. Kritiker hyser tvivel om vår patientgrupp överhuvudtaget 
besitter eller för den delen kan utveckla de personliga förutsättningarna och den emotionella styrkan 
som krävs för att empowerment ska kunna aktualiseras (Payne, 2015). Här uppfattar vi utifrån respon-
denternas utsagor att det är viktigt med terapeuters personliga egenskaper i form av empati, lyhördhet 
och ödmjukhet. Det handlar om att terapeuten tycker att det är ok att behandlingsprocessen tar längre 
tid än vanligt. Att terapeuten inte försöker snabba på behandlingsprocessen utan anpassar sig till pati-
entens individuella förmågor, detta för att möjliggöra för patienten att aktualisera sin empowerment. 
När Askheim (2007) redogör om empowerment menar han att teorin bottnar i att stärka individen ini-
från genom att avsiktligt förändra livsvillkoren som ursprungligen försvagade individen och försatte 
henne i en maktlös position. Vi tolkar det som att terapeuten behöver vara patientens ledstjärna i pro-
cessen att lära sig se och förstå sambandet mellan känslor, tankar och beteendet. Det ser vi också uti-
från respondenternas svar som påpekar att eftersom patientgruppen har svårt att tolka sina egna käns-
lor behöver terapeuten kliva in för att överbrygga hinder för lärande. Askheim (2007) anger att patien-
ten med rätt stöd kan komma igång med egen återhämtningsförmåga vilket i en vidare mening skulle 
stärka patientens empowerment. Flera respondenter lyfter emellertid att det kan uppstå hinder i sam-
band med behandlingen som kan göra att terapeuten känner sig misslyckad och maktlös. Därför är det 
avgörande att terapeuten känner sig trygg i sig själv för att rätt stöd ska kunna ges till patienten. Det vi 
uppmärksammade i resultatdelen är att både patienter och terapeuter anser att för mycket manualstyrda 
rutiner i behandlingen inte uppskattas av patientgruppen. Respondenterna lyfter att den behandlande 
terapeuten behöver tänka mer på individnivå samt vara närvarande med hela sin varelse med den pati-
ent den har framför sig. Det har framkommit att behandlingen blir mer givande när terapeuten inte ut-
övar en alltför mallbaserad metod utan anpassar den till den enskildes förutsättningar. Payne (2015) 
lyfter att det kan uppstå svårigheter med KBT- metoden eftersom den uppkommer från fastslagna be-
handlingsmönster. Med det menas att metodens angreppssätt passar patienter som trivs med manual-
styrda, problemlösande metoder men att den inte passar alla. Payne uttrycker att det till och med kan te 
sig avhumaniserande att behandla alla efter en fastslagen manual. Det visar på att den traditionella 
KBT- metoden inte kan appliceras på patienter med AST och/ eller IF utan att den först anpassas. Det-
ta då vår patientgrupp har svårt med förändringar, att generalisera, tänka abstrakt och det kognitiva. 

Något flera respondenter samstämmigt poängterar är att det behövs mer kunskap om samtliga dia-
gnoser. I mening att ge patienten en bra behandling behöver terapeuten ständigt utvecklas och på egen 
hand införskaffa sig kunskap om samtliga diagnoser. Vilket också poängteras i forskning gjord av 
Cooper, Loades & Russell (2018) som talar om att terapeuterna är osäkra på om deras kunskaper räc-
ker till för att hjälpa personer inom autismspektrum. Samma forskningsresultat visar också på att tera-
peuter med högre utbildningsnivå kände sig mer självsäkra i arbete med autistiska personer. Vi tolkar 
det som att mer kunskap om aktuella diagnoser skulle ge terapeuterna större självförtroende i behand-
ling av patientgruppen. 

 Utifrån den information som hade framkommit från respondenter uppfattar vi att vår patientgrupp 
har svårt att på egen hand komma åt sin empowerment. Men terapeuterna däremot kan vara bryggan 
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som hjälper patienten att övervinna det problematiska genom att påvisa sambandet mellan problemens 
orsaker och dess konsekvenser. Därför är det för en framgångsrik behandling avgörande att terapeuten 
är kvalificerad eftersom terapeuten i behandling av vår patientgrupp har dubbla roller. Den ena rollen 
är behandlande och den andra stödjande och vägledande. Det går att koppla till det som Askheim och 
Starrin (2007) lyfter som viktiga aspekter i Empowermentteori, att stötta människor i utsatta situatio-
ner för att hjälpa dem förbättra sin hälsa och välbefinnande. Men också för att i en vidare bemärkelse 
förändra sitt liv till det bättre. 

Det vi ser utifrån ovanstående är att samspelet mellan terapeuten och patienten är en viktig be-
ståndsdel. Terapeuten behöver besitta egenskaper såsom att vara empatisk, flexibel och lyhörd för att 
inte köra över patientens faktiska behov. Vår tolkning är att patienten kan med rätt stöd och behand-
ling återfå sin inre kraft samt kontrollen över sitt liv. 

7.3 Analys av Möjligheter och utmaningar med KBT – metoden 
Respondenterna uppger att de ser stora möjligheter i användning av KBT - metoden. De ser psykoedu-
kation och allians som kärnan bakom en framgångsrik behandling av patientgruppen. Fler uppgav att 
struktur, som metoden bygger på uppskattas och gynnar många patienter. Patienterna trivs med tydlig-
het och regler i termer av att veta vad som härnäst kommer hända. Att terapeuten inte är passiv utan 
aktiv framkommer vara en enorm resurs då det upplevs av patienter som att terapeuten är engagerad. 
Psykoedukation beskrivs vara det främsta arbetsverktyget som möjliggör att terapeuten, på ett förståe-
ligt sätt kan förklara för patienten i syfte att lära samt påvisa olika tanke- och känslomässiga processer. 
En avgörande del av psykoedukation är att få patienten att både se men också förstå sambandet mellan 
alla dessa processer. Att lära individen om de tanke- och känslomässiga processerna som försiggår i 
den egna kroppen kan enligt Askheim hjälpa att frigöra sig från problematiska beteendemönster. För 
att frigöra sig måste individen först och främst medvetandegöra sin livssituation för att kunna se ett 
samband mellan problemens orsaker och dess konsekvenser (Askheim, 2007), vilket vi tror psykoedu-
kation kan åstadkomma. I Payne (2015) lyfts en förändringshypotes som säger att eftersom våra tankar 
är kända för oss och styr våra relationer måste vi vara kapabla att modifiera våra reaktioner som kon-
sekvens av tankar. Enligt samtliga respondenter syftar KBT- behandlingen till att möjliggöra och för-
bereda grund för förändringar av tanke- och beteendemönster. Payne (2015) menar att om förändring-
en ska vara möjlig måste patienten först vara villig att förändras. Vi tror att alliansen kan göra de nöd-
vändiga förändringarna hos individen möjliga, att alliansskapande är till och med en avgörande aspekt. 
Det eftersom alliansen syftar till att få patienten att känna sig trygg och lita på att terapeuten menar 
väl. Det bekräftas av Kåver (2016) som poängterar att den terapeutiska alliansen innebär ett förhåll-
ningssätt där båda parterna har lika stort värde och patienten känner sig respekterad. 

Emellertid uppger samtliga respondenter att gruppens mentalisering- och generaliseringsförmåga 
brister. Kåver (2016) lyfter sokratisk dialog som viktig del av KBT- behandlingen. Den sokratiska dia-
logen syftar till att ställa så öppna frågor till patienten som möjligt för att få denne att reflektera. Kåver 
skriver att det är avgörande att kunna mentalisera och generalisera för att på så vis ta in även andra 
perspektiv i mening att få en mer varierad bild av hur saker och ting förhåller sig. Studien gjord i Stor-
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britannien lyfter att patientgruppen kan ha svårt att känna igen och förstå känslor samt sensoriska pro-
blem. Därför är det nödvändigt med att tydligt lägga fram att en beteendeändring är önskvärd (Cooper, 
Loades & Russell, 2018). 

7.4 Analys av ansvarsfördelningen av vårdsystemet 
Utifrån flera respondenters utsagor framträder det en bild att arbetsrutiner i vårdsystemet inte är fören-
liga med lagar och riktlinjer. Det visar sig att respondenterna har olika upplysningar om vilken vårdgi-
vare patientgruppen ska vända sig till vid lindrig depression och ångest. Flera respondenter menar att 
patientgruppen först och främst ska till primärvården som är en del av första linjens psykiatri. Det 
stöds i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30) som säger att: 

Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning 
när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläg-
gande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhu-
sens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens (6 §). 

Ändå uppger flertal vårdcentraler att personer med AST och/ eller IF, med lindrig depression och ång-
est ska till psykiatrin. Vi ser tydligt att det råder oklarhet kring ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet. 
Socialstyrelsen uppger att olika tolkningar kan bero på att det för tillfället inte finns några nationella 
riktlinjer eftersom de befintliga riktlinjerna är skrivna mer övergripande. Det innebär att det inte finns 
uttalat vem som ska ta hand om den enskilda patientgruppen. Socialstyrelsen uppger att kunskapsluc-
kor på området finns och att de kommer ses över samtidigt som de lyfter att det är primärvården som 
är många gånger första hjälpinstansen.  

Läkaren på habiliteringen bekräftar att alla med lindrig till medelsvår depression och ångest ska till 
primärvården. Personer med svårare psykisk ohälsa ska till psykiatrin. Beställare på hälso- och sjuk-
vården betonar också att patientgruppen vid lindrig till medelsvår depression och ångest ska i första 
hand till primärvården. Det är till och med stadgat i prioriteringsgrunder där det framkommer att denna 
patientgrupp i hälso- och sjukvård tillhör priogrupp ett. “Vården ska ges med respekt för alla männi-
skors lika värde och för den enskilda människans värdighet ”. Likaså den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (Regeringen, 1996).  

Tengqvist lyfter två centrala förhållningssätt i empowerment “Att se alla människor som kapabla 
om de ges rätt förutsättningar” samt “Att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter” (s.81). 
Enligt Tengqvist (2007) är dessa två förhållningssätt grundläggande för att individen ska kunna kom-
ma åt sin empowerment.  

Payne (2015) betonar att individen ska ges möjlighet att delta i beslutsprocessen samt kunna välja 
bland vårdtjänster. Payne menar att det är viktiga delar av empowerment då individen får möjlighet att 
kunna uttrycka sina åsikter och välja bland det som erbjuds på marknaden. 

Emellertid upplever flera respondenter att så ser inte vården ut i verkligheten och upplever att pati-
entgruppen faller mellan stolarna. Respondenterna menar att det är en svag grupp som kan ha svårt att 
hålla reda på samt förstå vem som gör vad och var de ska vända sig. Enligt Askheim (2007) genomsy-
ras begreppet empowerment av tre centrala aspekter styrka, makt och kraft. Respondenterna beskriver 
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patientgruppen som svag och att de inte har förmågan att hitta rätt i vårdsystemet. Dessutom fram-
kommer det olika tolkningar av lagar och riktlinjer vilket försvårar för patientgruppen att komma 
igång med sin empowerment. Det får oss att tro att patientgruppen inte har den eftersträvade inre kraf-
ten och styrkan som krävs för att kunna strida för sin sak och få den vård de behöver. 

Som bakgrund till detta diskuterar Balogh i sin forskning om vilka svårigheter personer med IF 
upplever i kontakten med hälso- och sjukvården, framförallt när det gäller psykisk ohälsa. Det har vi-
sat sig att patientgruppen har svårt att få likvärdig vård i jämförelse med övriga befolkningen. Det då 
gruppen har svårare att hitta och få rätt vård vid rätt instans (Balogh et al. ,2008). 

Respondenterna menar också att det uppstår svårigheter för patientgruppen som har många kontak-
ter de själva måste samordna kring eftersom ingen har ansvar att samordna vården åt dem. Flera re-
spondenter är överens om att patientgruppen tidigt behöver fångas upp för att förebygga utveckling av 
svårare grad av psykisk ohälsa. Ett exempel på det är Storbritannien som har kompletterat den ordina-
rie sjukvården med specialiserad vård och omsorg bestående av professionella med rätt utbildning som 
är inriktad mot patientgruppen. Personer med IF har då både möjlighet att söka vård genom den ordi-
narie sjukvården samt få specialanpassad vård om det skulle behövas (Balogh et al., 2008).  

Vår upplevelse är att såsom nuvarande vårdsystemets utformning ser ut är att det försvårar istället 
för att underlätta för individen att komma igång med sin empowerment.  

Kap. 8 – Slutsats och vetenskaplig diskussion 
8.1 Slutsats 
Studiens frågeställningar har varit att ta reda på vilka möjligheter respektive svårigheter det finns i 
KBT-behandlingen i relation till berörda patientgruppen. Att undersöka hur primärvårdens terapeuter 
ser på ansvarsfördelningen i vårdsystemet samt om metoden anpassas till den valda patientgruppen. 
Det har framkommit att terapeuterna inom primärvården utgår från en traditionell KBT - metod, dock 
anpassas den alltid efter den man har framför sig. Terapeuterna anpassar kommunikationen för att 
gruppen ska kunna ta till sig terapeuternas förmedling av kunskap, så kallad psykoedukation. Psykoe-
dukation som ibland kan handla om att förklara vad en tanke och känsla är och att andra människor 
inte har samma tankar och känslor som en själv. Studien gjord av Cooper, Loades & Russell (2018) 
poängterar att sådana metodanpassningar är nödvändiga om terapeuten ska lyckas motivera patienten 
till en förändring. 

Respondenternas utsagor tyder på att det är avgörande att terapeuten har tålamod, är nyfiken samt 
engagerad i strävan att uppnå ett samarbete med patienten, så kallad allians. Även Kåver (2016) po-
ängterar att terapeutens viktiga uppgift är att stödja patienten i känslo- och tanke bearbetningsproces-
sen. Syftet är att hjälpa den enskilde att komma igång med sin egen återhämtningsförmåga samt aktua-
lisera empowerment. Det eftersom denna process kan upplevas som ett hinder i terapirummet på grund 
av gruppens bristande förmåga att känna igen samt förstå känslor (Cooper, Loades & Russell, 2018).  

Majoriteten av respondenter är positiva till användning av KBT- metoden på den aktuella gruppen 
bara den modifieras. Samtidigt lyfter fler respondenter om aspekter som talar emot användandet av 
KBT- metoden. Aspekter som att patientgruppen inte klarar av att på egen hand reflektera, mentalisera 
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eller tänka abstrakt (Glant, 2017, American Psychiatric Association, 2014). Hemuppgifter är inte heller 
något patientgruppen klarar av på egen hand men en viktig del om individen ska lyckas med KBT- 
metoden skriver Kåver (2016). Utifrån det vi ser är terapeuten den centrala punkten i terapin därför att 
terapeuten är den som hjälper patienten att överbrygga fler hinder i KBT - metoden. 

Som det gäller ansvarsfördelningen i vårdsystemet framkommer det råda oklarhet kring vem som 
har ansvar att behandla patientgruppens psykiska ohälsa. Det visade sig att respondenterna har olika 
upplysningar om vilken vårdgivare gruppen i första hand ska vända sig till. Av socialstyrelsen har det 
framkommit att det idag inte finns några nationella riktlinjer som talar om vilken vårdinstans som har 
ansvaret vid psykisk ohälsa. Däremot har Stockholms Läns Landsting tagit fram hemsidan Viss.nu 
enbart för primärvårdens arbete. Där går det att utläsa vem som har ansvar för den enskilde patienten. 
Det har också framkommit information från beställningsenheten som betonar att patientgruppen i förs-
ta hand vid lindrig till medelsvår depression och ångest ska till primärvården. Det är även stadgat i 
prioriteringsgrunder att denna patientgrupp tillhör priogrupp ett. Dock menar respondenterna att så ser 
inte vårdprioriteringarna ut i verkligheten. I det verkliga livet faller patienter “mellan stolarna” då de 
är en svagare grupp i samhället som inte klarar av att strida för sin sak (Payne, 2015). Utifrån forsk-
ning ser vi att samordnade hälso- och sjukvårdsinsatser leder till positiva resultat för personer med IF 
(Balogh et al., 2008).  

Under studiens gång var det flera kontaktade vårdcentraler som inte kunde bekräfta om patient-
gruppen skulle få psykologisk vård hos dem. En del vårdcentraler nekade patientgruppen vård med 
hänvisning till antingen vuxenpsykiatri eller habilitering. Ändock säger hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL, SFS 2017:30) att “Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen” (§1, kap. 3) samt att “Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohäl-
sa” (§2, kap. 3). 

Vidare beskrivs det hur sjukvårdsverksamheten ska bedrivas så att en god standard uppnås. Hälso- 
och sjukvårdsverksamheten ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, vara 
lättillgänglig samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (Hälso- och sjuk-
vårdslagen, (HSL), SFS 2017:30, §1, kap. 5). 

8.2 Vetenskaplig diskussion 
Syfte med denna studie har varit att undersöka om terapeuter inom primärvården anpassar KBT- me-
toden till patientgruppen med AST och/ eller IF. Vi ville även ta reda på om det råder tydlighet kring 
ansvarsfördelningen ute i vårdsystemet om var patientgruppen ska vända sig när behovet av vård vid 
depression och ångestsyndrom uppstår. 

Studien visar på att kunskapsluckor finns vad det gäller vilken vårdinstans som patientgruppen ska 
vända sig till när behovet av vård vis psykisk ohälsa uppstår. Det är en viktig aspekt eftersom nuva-
rande nationella riktlinjer inte beskriver tydligt vilken vårdinstans som har ansvar för patientgruppens 
psykiska hälsa. Det är samma riktlinjer som vårdgivare utgår från i utformningen av sina lokala rutiner 
och riktlinjer. 
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Vad det gäller anpassningar i KBT- metoden har det visat sig att intervjuade terapeuter anpassar 
den till individens unika behov och förutsättningar. Samtliga terapeuter poängterar att metodanpass-
ningar är nödvändiga om behandlingen ska lyckas. Det eftersom berörda gruppen saknar styrkan som 
krävs för att aktualisera empowerment hos sig. Dock undrar vi var gränsen går för att KBT - metoden 
med anpassningar fortfarande är att betrakta som KBT. 

När det kommer till terapeuternas kunskapsnivå om grupperernas diagnoser visar det sig att kun-
skapen inte räcker till. Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt med specialkompetens, 
det vill säga inriktad kunskap mot patientgruppen. Det är något som bekräftas även av tidigare gjord 
forskning (Balogh et al. ,2008). 

För att analysera studiens resultat har vi utgått från Empowermentteorin som vilar på antagande att 
alla människor har samma förutsättningar att komma igång med sin inre kraft. Detta i mening att få ett 
bättre självförtroende och börja strida för sin sak med syfte att upphöra vara ett objekt där andra be-
stämmer över en (Askheim, 2007). Enligt Trägårdh (2000) kan empowerment beskrivas som ”ta grepp 
om sitt eget liv” genom en uppnådd självacceptans. Inne på samma spår var Askheim (2007) som po-
ängterade att människan kunde endast bli fri då hon medvetandegjorde sin situation. Medvetandepro-
cessen skulle ske genom att först begreppsligt förstå sin omgivning för att sedan kunna urskilja ett 
samband mellan problemens orsaker och dess konsekvenser (Askheim, 2007). De metoddelar som så 
tydligt kännetecknar KBT- metoden är arbetsallians som möjliggör ett fortsatt behandlingsarbete. I 
metodens grunder ingår att bearbeta och modifiera negativa tankar och känslor för att en beteendeför-
ändring ska överhuvudtaget kunna ske. Det är här hemuppgifterna och psykoedukationen kommer in. 
Allt detta kräver att patienten har en normal kognitionsförmåga samt förmågan till abstrakt tänkande. 
Det leder i mångt och mycket till ökade krav på empowerment hos en patientgrupp som redan i grund 
och botten fungerar på annat sätt än den övriga befolkningen. 

Vår uppfattning är att gruppen varken har samma förutsättningar eller den egna förmågan som den 
övriga befolkningen. Ytterligare en bild av den aktuella situationen är att gruppen inte har tillgång till 
alla samhällstjänster på lika villkor som den övriga befolkningen. Det bekräftas av Payne (2015) som 
problematiserar gruppens förutsättningar till empowerment. Payne menar att individer utsatta för 
långvarigt förtryck inte har de eftersträvade personliga förutsättningar för att överhuvudtaget ha en 
chans att komma igång med sin empowerment. Även Balogh bekräftar gruppens utsatthet i sin forsk-
ningsstudie (Balogh et al. ,2008). 

Sammanfattningsvis ser vi ett vårdsystem som inte är anpassat efter patientgruppens individuella 
förutsättningar. Till följd av det slussas patienterna runt i vårdsystemet utan att få adekvat hjälp. Det är 
tydliga tecken på en låg empowerment hos patientgruppen som inte klarar av att strida för sin sak eller 
bestämma över var de ska få sin psykologiska vård. Således anser vi att det är avgörande med ett fun-
gerande nätverk utanför terapirummet som företräder individens behov. Med tanke på hur vårdsyste-
met ser ut just nu får vi ett intryck av att det varken är skapt eller adekvat anpassat efter personer med 
samtidiga diagnoser. Det framgår snarare att de själva måste anpassa sig efter vårdsystemets struktur. 
Vi ser dessutom ett tydligt behov av mer forskning om hur KBT - metoden funkar specifikt på perso-
ner med samtidiga diagnoser vilket bekräftas av fler gjorda studier (Vereenooghe & Langdon, 2013, 
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Gustafsson, C., Öjehagen, A., Sandlund, M., Nyström, M., Cruce, G., & Jonsson, A-K., 2009). Det 
brister kunskapsmässigt på denna front vilket får oss att tänka på att hälso- och sjukvården inte är på 
lika villkor för alla medborgare.  

8.3 Förslag till framtida forskning 
I vår studie har det blivit bekräftat att KBT- metoden anpassas men att det är upp till var och en be-
handlare att utifrån sin professionella erfarenhet och kunskapsnivå göra individuella anpassningar. 
Studien visar även på att vårdsystemet har olika riktlinjer när det kommer till patientgruppens psykis-
ka ohälsa. 

Det behövs mer forskning inom detta område för att skapa ett bättre underlag för berörda besluts-
fattare inom hälso- och sjukvården. Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie utifrån pati-
enternas perspektiv. Här kan forskare till skillnad från vår studie undersöka patientens syn och upple-
velse av KBT - metoden. Ett förslag på framtida studie kan också vara att ställa en anpassad KBT- me-
tod mot en icke anpassad KBT- metod.  
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Bilagor 
Frågeguide 1, Original 
Allmän information om arbetsplatsen och intervjupersonen 
Kan du berätta lite om din arbetsplats ? 
  
Vad har du för grundutbildning? 
  
Hur länge har du arbetat som KBT terapeut? 
·       Vad har du för typ av KBT utbildning? 
  
Hur lång arbetserfarenhet som KBT terapeut har du i relation till patienter med Intellektuell funktions-
nedsättning, IF och patienter med Autismspektrum, ASD? 
·       Hur ser erfarenheten ut? 
  
Tema 1 
Applicering av den traditionella KBT metoden 
  
Hur upplever du att den traditionella KBT metoden går att applicera på patienter med IF och på patien-
ter med ASD? 
• Finns det några hinder? 
• Finns det några positiva effekter? 
  
Tema 2 
Empowerment 
  
Utifrån KBT metodens ramar, har patienter möjlighet att bestämma själva i anpassning av insatserna? 
-Kan du ge exempel på situationer patienten är med och bestämmer? 
-Kan du ge exempel på situationer patienten inte får vara med och bestämma? 
  
Utifrån patientens egna förutsättningar, anser du att denna målgrupp patienter har förmågan att påver-
ka sin behandling, hur den ska se ut? 
  
Kan det vara svårt för patienten att uttrycka samt förstå vad han/hon behöver hjälp med? 
·       Anser du att själva kärnan i KBT-metoden går förlorad om patienten inte har förmåga att ta det 

stora ansvaret med att arbeta själv och vara delaktig? 
  
Utifrån patientens egenmakt kan han/hon påverka var någonstans han/hon ska få sin behandling? 
-Om inte, varför? 
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Tema 3 
Möjligheter/ Utmaningar 
  
Vilka möjligheter upplever du med KBT metoden i relation till patienter med IF samt i relation till pa-
tienter med ASD? 
·       Vilka utmaningar? 
  
Finns det personliga egenskaper hos terapeuten som underlättar behandlingen? 
·       Försvårar behandlingen? 
  
Finns det personliga egenskaper hos patienten som underlättar behandlingen? 
·       Försvårar behandlingen? 
  
Tema 4 
Räcker terapeuters KBT kunskaper/ Metodanpassning 
  
Har ni på något sätt anpassat KBT metoden så den även passar patienter med IF och patienter med 
ASD? 

• Hur har ni/ du anpassat metoden? 
·       Om inte anser ni/ du att det behövs? 
  
Anser du att terapeuters KBT kunskaper i behandling av patienter med IF samt patienter med ASD 
räcker som de är? 
• Behövs det mer kunskap i behandling av målgruppen? 
·       Vad för slags kunskap saknas? 
  
Vad är ditt råd till framtida KBT-terapeuter som jobbar med denna målgrupp? 

49



Frågeguide 2 
Hej! Vi är två studenter på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola som i vårt pro-
jektarbete under termin sex ska skriva C-uppsats. 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Vi sparar inga personuppgifter och det material som vi redovisar i vår rapport kommer att avidentifie-
ras så att citat eller liknande inte kan identifieras eller härledas till en specifik person.   
Vårt insamlade material kommer ej att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra veten-
skapliga syften. Vi har inga andra dolda intressen med vårt projektarbete. 
  
Vid eventuella frågor kring detta projektarbete kontakta oss på:   
Katarina Pantic, katarina.juni@hotmail.com, 076 098 34 97. 
Svetlana Kozlova, svetlana_koz@hotmail.com, 070 773 17 24. 
Vår handledare är Anna Mankell, mailadress: anna.mankell@esh.se 
  
Här kommer våra frågor: 
  
1. Kan du berätta lite om din arbetsplats? 
1a Vad är dina arbetsuppgifter? 
  
2. För att förtydliga nuvarande Nationella riktlinjer, vilken vårdgivare i första hand ska denna mål-
grupp vända sig till för att få hjälp när de drabbas av ångest och depression? 
2a. Min tolkning av dina svar i vårt tidigare telefonsamtal kring ämne psykisk ohälsa hos personer som 
går under autismspektrum, AST samt intellektuell funktionsnedsättning, IF blev att när denna mål-
grupp patienter drabbas av ångest och depression hamnar de mellan stolarna på grund av olika tolk-
ningar av nationella riktlinjer. Och det är något Socialstyrelsen har uppmärksammat och utveckling av 
aktuella riktlinjer är på gång, stämmer detta? 
2b. Vi är intresserade hur länge ni har vetat om att denna problematik finns? 

3. När förväntas ändringar i Nationella riktlinjer sättas i bruk? 
  
4. Eftersom Socialstyrelsen rekommenderar att KBT metod ska i första hand prioriteras inom primär-
vården, detta utifrån evidensbaserade metoder, anser du att KBT passar även denna målgrupp? 
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Samtyckesbrev 
Vi är två studenter på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola som i vårt projekt-
arbete under termin sex ska skriva C-uppsats. Det vi vill undersöka med vår forskningsfråga är 
huruvida den traditionella KBT behandlingen går att applicera på LSS målgrupps patienter, mer speci-
fikt personer med Intellektuell funktionsnedsättning, IF samt om KBT terapeuterna inom primärvården 
känner sig tillräckliga i behandlingen av aktuella målgruppen. 
Alltså det vi vill undersöka är å ena sidan om ”ren” KBT metod funkar på IF patientmålgrupp samt om 
terapeuters KBT kunskaper räcker i behandling av personer med IF eller om det behövs påbyggnads-
utbildningar inom det aktuella området för att rätt hjälp ska kunna ges. Vår forskningsstudie är även en 
jämförelsestudie eftersom vi kommer att utgå från psykoterapimottagning Lindens arbets- och förhåll-
ningssätt, som då redan är specialiserade på LSS målgrupps patienter och har anpassat KBT metoden 
efter målgruppen. 
För att få svar på vår forskningsfråga kommer vi att samla in data via semistrukturerade intervjuer då 
vi kommer att intervjua terapeuter samt kuratorer som jobbar inom olika vårdcentraler i Sverige. 
  
 •    Du som deltagare i vår studie är fri att svara så personligt och privat som du önskar på våra inter-
vjufrågor.   
  
    •    Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
  
    •    Vi sparar inga personuppgifter och det material som vi redovisar i vår rapport kommer att avi-
dentifieras så att citat eller liknande inte kan identifieras eller härledas till en specifik person.   
  
    •    Vårt insamlade material kommer ej att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 
vetenskapliga syften. Vi har inga andra dolda intressen med vårt projektarbete.  
  
    •    Vi önskar kunna ta kontakt med våra intervjupersoner efter avslutad intervju vid eventuella 
kompletterande frågor.  
  
Vid eventuella frågor kring detta projektarbete kontakta oss på:   
Katarina Pantic, katarina.juni@hotmail.com, 076 098 34 97. 
Svetlana Kozlova, svetlana_koz@hotmail.com, 070 773 17 24. 
Vår handledare är Anna Mankell, mailadress: anna.mankell@esh.se  
  
  
Samtycke av intervjuperson:  
Namn och namnförtydligande:  
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_____________________________________________  
Ort och datum:  
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