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Sammanfattning/abstract                                      
 

Att ha diagnosen Aspergers syndrom innebär bl a sociala problem och psykisk 

sårbarhet. Denna kvalitativa studie omfattar intervjuer med fyra  

psykoterapeuter och en psykolog, som har erfarenhet av att behandla personer 

med Aspergers syndrom. Syftet med studien är att undersöka psykoterapeuters 

syn på psykodynamisk psykoterapi med personer med Asperger syndrom. 

Frågeställningarna har varit: hur lägger man upp en terapeutisk behandling för 

personer med Aspergers syndrom? Vilka aspekter inom terapin med personer 

med Aspergers syndrom är viktiga för behandlingen?  Studien visar att 

teraputerna arbetar utifrån olika psykodynamiska teorier. Terapeuten behöver 

också ha stora kunskaper om funktionshindret. Att terapeuten har kunskap om 

vilka effekter funktionshindret har på personer med Asperger syndrom medför 

att viktiga komponenter som bemötande och arbetsallians möjliggörs och som 

är grunden för ett fortsatt behandlingsarbete. Vidare anses det viktigt att ta 

hänsyn till den specifika livssituation och historia som personer med Aspergers 

syndrom har, eftersom tidigare erfarenheter har betydelse för hur patienten 

handlar, reagerar och förstår sina livsmönster i nuet. Samtliga terapeuter 

betonar att personer med Aspergers syndrom i behandlingen har förbättrat sitt 

sociala samspel. Dessutom tycks det som att det fordras mycket av terapeuten i 

behandlingen med denna målgrupp eftersom det är långa behandlingar och att 

det är känslomässigt påfrestande att arbeta med personer med Aspergers.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, psykodynamisk terapi, jagets utveckling, 

falskt själv, neurobiologi. 

 

To be diagnosed with Asperger's syndrome involves among other social 

problems and psychological vulnerability. The sample consists of four 

psychotherapists and one psychologist, who have experience in treating people 

with Asperger syndrome. The purpose of this study is to investigate the 

psychotherapists’ view of psychodynamic psychotherapy with people with 

Asperger syndrome. Questions have been; How do you set up a therapeutic 

treatment for people with Asperger's syndrome? What aspects in therapy with 

people with Asperger syndrome are important to the treatment? The study 

shows that therapists work from various psychodynamic theories. The therapist 

must also have vast knowledge of the disability. The therapist’s knowledge of 

the effects disability has on people with Asperger syndrome causes the key 

components that touch and working alliance is made possible and is the basis 

for continuing treatment work. Furthermore, it is important to take into account 

the specific situation in life and history that people with Asperger syndrome 

have, because past experience is relevant to how the patient react and 

understand their patterns of life in the present. All therapists stress that people 

with Asperger syndrome in treatment have improved their social interaction. 

Moreover, it seems that it requires a lot of the therapist in the treatment with 



 

4 
 

this audience, because it is long treatments and that it is emotionally stressful to 

work with people with Asperger's 

 

Keywords: Asperger's Syndrome, psychodynamic therapy, ego development, 

the false self, neurobiology.  
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1 Inledning 

Som socialsekreterare på funktionshinderenheten i olika kommuner, har författaren under 

många år arbetat med barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom. Under 

utbildningen till legitimerad psykoterapeut arbetade författaren med en konfident som verkade 

ha Aspergerproblematik. Tillsammans medförde detta ett ökat  intresse för vidare 

undersökning. Hans Asperger (1944) österrikisk barnläkare, beskriver barn som uppvisade 

speciella likartade personlighetsdrag och beteenden. De karakteristiska särdragen var problem 

med den sociala anpassningen, kommunikationsproblem, brist på kontroll av känslor, 

intellektualisering av känslor och speciella intressemönster. 

Attwood (2008) skriver att det var den brittiska psykiatrikern Lorna Wing som var den förste 

som började använda termen Aspergers syndrom. Hon ansåg att de mest utmärkande dragen 

vid Aspergers syndrom är begränsade intressen, tvångsmässighet samt 

kommunikationssvårigheter. Många personer med Aspergers syndrom lider även av en 

psykisk sårbarhet och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom som tvångstankar, 

tvångshandlingar, ångest och depression. Trenning (1997) menar att många forskare enbart 

har ett biologiskt perspektiv när det gäller orsaken till Aspergers syndrom. Man anser inte att 

man funnit några psykologiska faktorer som skulle kunna vara orsaken till funktionshindret 

som till exempel relationen mellan mor och barn.  

 

Syftet med studien är att undersöka psykoterapeuters syn på psykodynamisk psykoterapi med 

personer med Asperger syndrom 
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2   Teoretisk bakgrund 

2.1 Aspergers syndrom 

Vid autismspektrumtillstånd har personen annorlunda kognitiva funktioner, alltså annorlunda 

sätt att hantera och tolka information, att tänka och lösa problem. Kunskapen om dessa 

kognitiva funktioner underlättar förståelsen av symptomen vid Aspergers Syndrom och av 

personens sätt att fungera. Förståelsen för det annorlunda sättet att tänka kan vara avgörande 

för att man både skall kunna möta och förstå sig på personer med Aspergers Syndrom 

(Kadesjö, Bejerot, Carlshamre, Nylander, Råstam, Saletti, et al. 2007). De kognitiva 

funktionsområden som tycks vara drabbade är exekutiva funktioner, central koherens och 

’theory of mind’. Brister i exekutiva funktioner visar sig i funktioner som behövs för att 

bedöma nya strategier eller om flera uppgifter ska lösas under kortare tid. Central koherens 

innebär att få ihop delar till en helhet. Svårigheter med detta innebär att man ser helheten före 

delarna. Bristande ’theory of mind’ går ut på svårigheter att känna igen och förstå andras 

människor tankar, värderingar, önskningar och avsikter. Detta innebär i sin tur svårigheter att 

förstå deras beteende och kunna förutse vad som kommer att hända härnäst (Gillberg, 2000; 

Dahlgren, 2007; Attwood, 2008). 

Diagnoskriterierna för Aspergers syndrom i DSM-IV-TR (APA, 2000) omfattar sex områden, 

där två symtom krävs för området a) kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, och ett 

symtom krävs för området b) begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, 

intressen och aktiviteter. Övriga fyra områden är att c) störningen orsakar kliniskt signifikant 

nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden, d) att ingen 

kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen finns (t ex enstaka ord vid 

två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder), e) att ingen kliniskt signifikant 

försening finns av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av åldersadekvata 

vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och ingen nyfikenhet på 

omgivningen i barndomen samt f) att kriterierna för någon annan specifik genomgripande 

störning i utvecklingen eller för schizofreni inte är uppfyllda. 

 

2.2 Lacan om Jagets utveckling 

 

Den franska psykoanalytikern Jacues Lacan integrerade psykoanalytisk teori med 

språkvetenskap. Han tog ett starkt intryck av lingvistiken Ferdinand de Saussures strukturella 

lingvistik som ansåg den språkliga utvecklingen avgörande för människans utveckling. 

Lacans teorier har väldigt mycket gemensamt med Freuds men den avgörande skillnaden 

ligger i synen på vad språket är och betyder (Haugsgjerd, 1999). 

Lacan (1989) utarbetade tre ordningar eller begrepp; det reala, det imaginära och det 

symboliska. Det reala betecknar ”det omöjliga”, det som inte går att veta något om och det 

som inte går att symbolisera. Det omöjliga är kroppen, inte den fysiologiska kroppen, den som 

läkarna ägnar sig åt, utan den levda kroppen, den vi är snarare än den vi har. Den imaginära 

ordningen har sitt ursprung i spegelstadiet, då barnet vid 6-8 månaders ålder igenkänner ”den 

andre” via blicken. Det är förstås inte nödvändigt att en spegel är närvarande för barnets 

utveckling, barnet speglar sig i moderns ansikte, i den andre. Spegelstadiet ska förstås som en 

identifikation med en bild, ett imago. Barnet känner igen sin egen spegelbild i en jublande 

aha-upplevelse men befinner sig fortfarande i en motorisk hjälplöshet och är beroende av den 

andre, vilket kallas en enhet med primärobjektet (modern). Samtidigt ser barnet sin spegelbild 

i form av sin kropps helhetsform, i en gestalt, såsom något utvändigt och stelnat. Denna form 
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blir barnets ideal-jag. Det som är avgörande i identifikationsprocessen är när barnet upptäcker 

att den andre i spegeln är bara en bild och inte en verklig person. Det är en illusion. Vi 

identifierar oss med en bild som den andre har gett oss.  

Lacan (1989) menar att barnet är alienerad i denna bild av sin älskade moder, det finns ingen 

annan. Barnet njuter av modern och barnets begär är att vara allt för sin mor, att vara det hon 

begär. Barnets begär blir att vara den andres begär i syftet att få ”sitt eget” begär stillat. Barnet 

vill bli erkänt och bekräftad som den som fyller hennes (moderns) brist och stillar hennes 

begär. I och med spegelstadiet och dess imago införs barnet till en livslång ambivalens, 

mellan igenkännande och misskännande. Bilden av sig själv är både riktig och en illusion, 

förmedlande en enhet och ett bemästrande av sin kropp som det prematura barnet saknar. Den 

ambivalenta relationen till sin egen bild, imago är viktig i subjektsteorin den imaginära 

ordningen. När barnet identifiera sig med sin egen spegelbild introjicerar barnet den i sitt ego, 

men relationen till bilden är samtidigt alienerad, då barnet även identifierar sig med en bild av 

en annan. Detta medför att människans ego inriktas runt två motsatser. En bekräftande, 

förnöjsam och igenkännande bild som utgör vårat jagideal och en annan bild som kommer 

från ett splittrat misskännande subjekt, eftersom bilden inte verkligen är självet. 

Om barnet inte kommer vidare i utvecklingen, till den symboliska ordningen, förblir barnet 

kvar i spegelstadiets imaginära värld. Det är här man tänker sig att det som benämns 

Aspergers syndrom uppstår. Barnet har inte tillgång till speglande identitet, det finns ingen 

bild som kommer att sätta gränser. Barnet gör inte uppdelningen av moderns tillfredsställelse/ 

otillfredsställelse, denna uppdelning är nödvändig för att barnet skall separera från modern 

(Lacan, 1989).  

Den symboliska ordningen kan beskrivas som språkets, kulturens och lagens ordning. 

Spegelstadiet skall leda till att barnet har ett imaginärt jag, vilket är förutsättning för 

oidipusdramats triangulering, vilket innebär att barnet upptäcker fadern, Faderns namn eller 

Faderns nej. Fadersnamnets funktion är att upprätta en åtskillnad i den narcissistiska 

kontinuitet som etablerats mellan mamma och barn, vilket kallas den "symboliska 

kastrationen". Barnet skall tvingas inse att det är fadern som har fallos och därför kan bryta 

bandet mellan modern och barnet. Att fadern har fallos betyder att det är till honom som 

modern i slutändan kommer att rikta sitt begär. Denna ordning är bärare av en lag, vars 

väsentliga moment är incestförbudet, ett förbud mot att äkta modern, systern eller dottern som 

skall givas åt någon annan. Incestförbudet är detsamma som att barnet ger avkall på sitt begär 

till modern. Barnet skall acceptera kastrationen och erkänna bristen och istället underkastar 

sig den symboliska ordningen för att på så sätt inrätta sig som ett talande subjekt. Ett subjekt 

som träder in i gemenskap som innehåller hans kulturella miljö och det symboliska som är 

nödvändigt för att barnet skall kunna använda sin kreativitet och sitt lekande (Lacan, 1989). 
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2.3  Winnicott om objektrelationen 

Barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicott var en av representanterna för den 

objektrelationsteoretiska skolan. Han var den som skapade begrepp som lekområde, 

övergångsobjekt, sant och falskt själv och hållandefunktioner. Han menade att omsorgs-

personer som har fömåga att ge barnet en god omvårdnad möjliggör utvecklandet av 

objektrelationer (Havnesköld & Risholm Mothander, 1999).  

Winnicott (1993) menar att Aspergers syndrom tillhör störningar till följd av fysiska 

hjärnskador eller bristtillstånd i hjärnan och dessutom någon grad av alla slags brister i den 

tidigaste modersomvårdnad. Barnets jag har inte blivit integrerat då modern inte har haft 

förmågan att möta sitt faktiska barns absoluta beroende i början, på det stadium där barnet 

ännu inte har skiljt ut modern från sitt själv och det falska självet blir ett försvar. Modern 

tillfredsställer barnets hunger med sitt bröst och ur barnets synvinkel uppstår en illusion, att 

det är barnet som har skapat bröstet det äter av. Denna omnipotenta illusion är det 

grundläggande för att barnet skall få en tillitsfull relation med omvärlden. Detta förutsätter att 

modern svarar på barnets spontana gester, genom att barnet ”blir sett” på ett tryggt och 

tillförlitligt vis och att modern kan ta barnets driftmässiga attacker utan att hämnas. Den 

sponta gesten är det som blir personens sanna själv. Det lilla barnet speglar sig i modern. 

Barnet tittar på sin moder för att få någonting tillbaka, en bekräftelse på att ”jag finns”, 

Modern tittar tillbaka på sitt barn och visar genom sitt ansiktsuttryck, röst och kroppsspråk, 

vad hon ser. Hon bekräftar att ”jag finns” och barnet får på så sätt tillbaka något av sig själv. 

Barnet som inte får återspegling på sina känslor att ”jag finns” utan bara ser moderns egen 

sinnesstämning medför att det sanna självet tvingas gömma sig och barnet måste anpassa sig 

efter modern för att överleva. Barnet utvecklar ett falskt själv, vågar inte lita på sina egna 

känslor och behov och känner sig overklig. Barnet får svårt att separera från sina föräldrar och 

kommer även i vuxen ålder att söka bekräftelse från sina föräldrar.  

Winnicott (1993) talar om övergångsområdet, där barnet kan bearbeta förhållande mellan sin 

inre och yttre värld som består av föreställningar och minnesbilder av andra och av oss själva. 

I övergångsområdet skapas övergångsobjektet som fungerar som en länk mellan den inre och 

yttre verkligheten till exempel en nalle eller docka. Med hjälp av övergångsobjektet kan 

barnet bearbeta att det inte längre är en del av modern. När  modern inte återspeglar barnet 

känslor, utan kommunicerar med barnets falska själv, finner inte barnet övergångsområdet. 

Barnet får inte möjlighet att leka eller att bearbeta förhållanden mellan inre och yttre 

verklighet. När kommunikation har skett med barnets falska själv, har barnet som vuxen svårt 

att förstå andras känslor, handlingar och avsikter. 

   

2.4  Biologisk teori om Aspergers syndrom 

Attwood (2000) skriver att den medicinska forskningen har identifierat tre möjliga orsaker till 

Aspergers syndrom; genetiska faktorer, allvarliga händelser under förlossningen samt 

infektioner som under graviditeten eller den tidiga spädbarnsåldern påverkar hjärnan. Den 

neurologiska forskningen har bekräftat att Aspergers syndrom är förknippat med en 

dysfunktion i den ”sociala hjärnan” som består av de frontala och temporala delarna av 

hjärnbalken. Forskare har identifierade avvikelser i cerebellum även kallad lilla hjärnan som 

har betydelse för muskeltonus, rörelseförmåga, rörelsekoordination, talspråk, balanssinne och 

sinnesintryck samt för kroppshållningen. Snaprud (2006) menar att avvikande funktion hos 

spegelneuronerna kan påverka personens förmåga att förstå och imitera andras beteende. 

Spegelneuroner gör det möjligt för människor att känna medkänsla med andra, de är grunden 

för människans emotionella intelligens för empati, ”magkänsla” och förmågan att älska. 
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Gillberg (2000) menar att det inte finns någon exakt orsak till vad som orsakar Aspergers 

syndrom inte finns. En del studier visar att påverkan från miljön eller psykogena trauman 

saknar betydelse för tillståndet. Problematiken kan förknippas med en avvikelse i olika X- 

kromosomer och Y-kromosomer. Även ärftligheten är en viktig faktor i orsakskedjan av 

Aspergers syndrom. Det har i studier visats att i hälften av alla fall har en förälder eller ett 

syskon en liknande personlighetstyp. Det kan även finnas andra släktingar vars personlighet 

eller beteendebeskrivning liknar Aspergers beskrivning av syndromet. 

 

2.5 Jagstrukturerad psykoterapi 

Villemoes (1989) psykiatriker och psykoterapeut, har utvecklat en jagstrukturerad 

behandlingsmetod utifrån Lacans teori om jagets utveckling. I den jagstrukturerade terapin 

måste man få fadersnamnet att träda i kraft om man vill att patienter med tidig störning ska få 

en egen livshistoria som bär dem genom livet. Modellen består av tre faser som skall erbjuda 

klienten en jagutveckling genom ett språk, både för patientens bakgrund och inom 

relationsområdena; narcissistisk fas, arbetsfas och avslutningsfas.                                      

Narcissistisk fas: I den första fasen skall terapeuten skapa en arbetsallians med klienten. 

Terapeuten måste ha intresse och motivation att behandla klienten eftersom det är terapeutens 

motivation som ska överföras på patienten. Terapeuten har ett förhållningssätt som inte är 

polariserade, vilket innebär att man underviker ett samtal i Du - Jag dialog utan skapar en Vi-

känsla. Därefter arbetar man med klientens nuvarande livshistoria. Terapeuten riktar sitt 

intresse mot klientens vardagliga omgivning. Klienten ger terapeuten något som bara han vet 

och terapeuten tar emot det som viktig information. Detta får patienten att känna sig bekräftad 

vilket ökar patientens sekundära narcissism. Att känna sig betydelsefull för någon person 

aktiverar klientens primära narcissism. Detta medför att terapeuten blir idoliserad, vilket 

närmast kan beskrivas som en bästisrelation. Idoliseringen blir drivkraften och förutsättning 

för fortsatta terapi, eftersom intresset ska vändas mot det som inte är i nuet utan det som finns 

i patientens historia. I denna första fas flyttas fadersnamnet från föräldraauktoriteten till 

terapeuten (Villemoes, 1989).      

Arbetsfas:  Under den andra behandlingsfasen ska fadersnamnet vandra vidare till den 

personliga historien med dess subjekt, som är den berättande själv. Terapeuten börjar med att 

dela med sig av sin makt till klienten. Terapeuten ger klienten ett visst ansvar över sessionen 

som exempelvis att klienten får hålla reda på när sessionen är slut. Det är viktigt att klienten 

får sista ordet i sessionen eftersom sista ordet är, på grund av sin funktion, i nära släkt med 

fadersnamnet. Klienten får nu börja berätta om sin personliga livshistoria, alla delar ska 

kartläggas och bli begripliga. Klientens egen livshistoria skall bli en berättelse där klienten 

har sin egna plats i en generationskedja. När klientens historia börjar ta form kan det leda till 

en kris, där klienten kan uppleva att mycket tid i livet har gått till spillo och att man inte har 

uträttat mycket. Upplevelsen av ensamheten och utanförskap blir nu en besvikelse, vilket är 

yttre tecken på kastration som innebär att man kan se en personlighetsutveckling. När klienten 

får en egen historia kan han få förväntningar på framtiden det vill säga att han vill göra något 

av sitt liv (Villemos, 1989).                                                                                      

Avslutningsfas: När den personliga historien fått effekt är det dags att börja med den tredje 

fasen, vilket innebär att terapeuten introducerar avslutningen. Det är viktigt att det är klienten 

själv som får bestämma slutdatum och får därmed sista ordet. Under denna fas är det viktigt 
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att terapeuten försöker avveckla sin betydelse för klienten, då klienten ska känna att han klarar 

sig själv, att säkra klientens autonomi. Fadersnamnet är nu förankrat i klientens egna 

språklighet, då terapeuten delegerade viktiga beslut som klienten fick ta ansvar för. 

(Villemoes, 1989). 

 

2.6 Psykoterapi inriktad på ”det falska självet” 

Winnicott (1993) anser att terapeuten i början av terapin med patienter vars försvarsstruktur 

präglas av det falska självet, endast har möjlighet att få kontakt med det falska självet. Men 

först när terapeuten börjar få kontakt med patientens sanna själv kan en utvecklande process 

komma till stånd. I det skedet av terapin uppstår ett extremt starkt beroende av terapeuten. 

Därför avrådes från att påbörja en psykoterapeutisk behandling av patienter, som har ett falskt 

själv, om man inte är beredd att möta deras djupa behov av beroende. 

 

Winnicott (1993) såg faran i terapeutens tolkningar, att dessa kunde stärka patientens falska 

själv. Patienten kunde känna sig pressad att bli den ”duktiga” patienten för att uppfylla sin 

terapeuts tolkningar. Det är terapeutens psykiska närvaro och tillgänglighet som är den mest 

avgörande faktorn för att psykiska förändringar ska komma till stånd.  Den psykoanalytiska 

situationens ”hållande funktion” är viktigare än tolkningar. Terapeuten ska återskapa en 

”hållande miljö”, som påminner om modern och barnet. Det handlar om patienter med en 

tidig störning som kan utveckla en ”regression till beroende” till terapeuten, ett beroende som 

precis motsvarar barnets beroende i relationen spädbarn-mor. Det kan bli mycket plågsamt för 

patienten att åter bli beroende när han inte är ett spädbarn. Det är viktigt att terapeuten här 

uppfattat patientens djupa beroende och sårbarhet eftersom patienten har överlämnat det 

falska självets hållandefunktion till terapeuten. Här kan det ske en förskjutning till patientens 

sanna själv. Under  patientens regressionsperiod måste terapeuten orka ta patientens primitiva 

ångest och attacker när dennes aggressivitet uppbådas. 

 

Winnicott (1971) beskriver lekens betydelse för oss människor och lekens betydelse i en 

psykoterapi. Behandlingen ses som en upprepning av moder relationen och som ett försök att 

reparera några av bristerna i den första relationen mellan mamman och barnet. Lekandet är 

viktigt eftersom det är där både barnet och den vuxna kan skapa fritt och vara kreativa och det 

är enbart genom att vara kreativ som individen kan finna självet. 

 

3 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta relevant forskning om psykodynamisk psykoterapi för personer 

med Aspergers syndrom. Sökning har skett via PsycINFO och PubMed. Sökorden Aspergers 

Syndrom, Psychodynamic Psychotherapy, Psychotherapy och Individual Psychotherapy har 

använts. Totalt blev resultatet 256 träffar när sökningen inte begränsades till Psychodynamic 

Psychotherapy. Samtliga abstract har gåtts igenom. Studier som handlar om andra 

terapiformer som till exempel gruppterapi, familjeterapi och interventioner i syfte av att öka 

den sociala förmågan och kommunikationsfärdigheter är vanliga. En studie (Fangmeier, 

Lichtblau, Biscaldi-Schäfer & Ebert, 2011) tar just upp bristen på relevanta 

behandlingsprogram för vuxna personer med Aspergers syndrom. Den beskriver ett 

behandlingsprogram som även det är en gruppterapi med inslag av psykedukation. 

När sökningen begränsades till Psychodynamic Psychotherapy hittades enbart 12 artiklar som 

till stor del utgjordes av fallbeskrivningar. En av dessa, Polmear (2004), var relevant för 
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denna uppsats och redovisas under rubriken Erfarenhetsbaserade studier. Inga relevanta 

empiriska studier hittades i PubMed eller PsycINFO.  

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Vid sökning i databaser har således ingen relevant empirisk studie med psykodynynamisk 

psykoterapi för personer med Aspergers syndrom hittats. I Attwood (2008) refererades till en 

svensk modell för samtalsbehandling. Lögdahl (1994) har utvecklat en modell för 

samtalsbehandling med personer med Aspergers syndrom. Projektet finansierades av 

Socialstyrelsen och är godkänt av C. Gillberg (personlig kommunikation 14 februari 2012). 

Under flera år före projektet arbetade Lögdahl med att försöka finna en behandlingsmodell för 

Aspergers sydrom. Modellen kom att utvecklas under tre år som hon hade individuell 

samtalsbehandling varannan vecka med tre tonårspojkar. Hon började kunna skönja en modell 

som bestod av olika faser. I den första fasen talar individen om sina intressen, oftast under en 

lång tid. I denna fas byggs individens tillit till terapeuten upp och det är viktigt att terapeuten 

lyssnar och står ut.  Därefter kommer den tysta fasen som är den mest kritiska fasen. 

Individen vill fråga och berätta om saker men vet inte hur man gör. Har terapeuten byggt upp 

en tillit i första fasen övergår tystnadsfasen  till den berättande och frågande fasen. Där ställer 

individen frågor om saker som upplevs obegripliga och som kan handla om allt från ords 

betydelse till olika sociala situationer. I nästa fas kommer den självreflekterande delen som 

övergår till den sista fasen där andra personers tankar och känslor diskuteras. Terapeutens 

arbete är att på en begriplig nivå, förklara det som diskuteras och se till att patienten har 

uppfattat informationen riktigt.  

Syftet med projektet var att vidareutveckla behandlingsmodellen samt att undersöka dess 

effekt. I projektet ingick tolv pojkar mellan 10-18 år. Sex av pojkarna fick individuell 

behandling varannan vecka i 1½ år, enligt ovanstående modell, medan jämförelsegruppen 

som matchades i väsentliga variabler, inte fick någon samtalsbehandling. För båda grupperna 

gavs handledning till föräldrarna och skola kring svårigheterna kring Aspergers syndrom 

(Lögdahl, 1994). 

Pojkarna som fick samtalsbehandling var hela tiden positiva till behandlingen. De upplevde 

att de kände sig förstådda. Modellen som tidigare utarbetats visade sig fungera runt de olika 

faserna. När pojkarna hade lärt sig att uttrycka sin problem kom frågorna och funderingarna 

kring sådant som var svårt och obegripligt. Enligt föräldrarna hade samtalen gjort stor nytta. 

Det mest framträdande var ökad social kompetens samt mindre nedstämdhet. För den grupp 

som inte fick behandling redovisade samtliga föräldrar en mindre försämring. Lärarna uppgav 

en förbättring för båda grupperna, större för den som fick behandling (Lögdahl, 1994). 

I behandlingen med Aspergers syndrom är det viktigt att det utvecklas en trygg relation 

mellan patient och terapeut och utifrån den ger terapeuten stöd, förklaringar och konkreta råd. 

Det är av största vikt att terapeuten inte ger patienten föreställningar om rätt eller fel sätt att 

tänka utan visar på likheter och olikheter. Terapeuten måste ha specialkunskap om Aspergers 

syndrom, teoretisk och praktisk. Dessutom måste terapeuten ha förmåga att visa tålamod, 

eftersom personer med Aspergers syndrom inte kan skynda sig. Traditionella teorier måste 

läggas åt sidan, d v s tolkningar görs inte. Terapeuten måste inse att det inte behövs. 

Terapeuten skall även försöka tänka som personer med Aspergers syndrom för att få en 

ytterligare dimension av det annorlunda. Att visa respekt är en annan grundregel för 

terapeuten eftersom personer med Aspergers syndrom är kränkta av en oförstående omgivning 
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och det måste terapeuten kompensera för. Det är individen som helt bestämmer samtalens 

innehåll (Lögdahl, 1994). 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Polmear (2004), utbildningspsykoanalytiker i brittiska psykoanalytiska förening, beskriver sin 

behandling av personer med Aspergers syndrom. Vuxna med Aspergers syndrom föredrar 

intensiva behandlingar. De kan mycket väl fungera utifrån sina falska själv genom att förlita 

sig på uppmärksamhet för detaljer och genom att härma relationer. I den första fasen av 

behandlingen är svårigheten att terapeut och patient ska etablera och bibehålla en kontakt som 

inte utplånar dem båda. Problemet ligger i att patientens tillbakadragande inte bara är 

essentiellt för dennes överlevnad utan även att det känns så bra, så överlägset jämfört med 

något terapeuten någonsin skulle kunna erbjuda. Eftersom kontakten kan kännas så smärtsam 

för patienten kan det släppa loss ett våldsamt primitivt hat. Terapeuten måste klara av att 

härbärgera alla dessa attacker utan att själv förstöras. När terapeuten kan förstå att attackerna 

kommer från patientens primitiva och okontrollerbara del av hjärnan, som styrs av 

”fight/flight” mekanismer, kan terapeuten förenas med patienten och försöka förstå rädslan 

för förintelse och behovet att förstöra terapeuten för att överleva. Det är viktigt att terapeuten 

kan fånga önskan av kontakt men också att känna igen behovet av tillbakadragande för 

återhämtning under en session samt att förstå när språk och handling inte bara används som en 

barriär utan även ett sätt att kommunicera. Om terapeuten inte kan förstå detta kan patientens 

kommunikation missbedömas för destruktiva attacker. Att känna igen den icke-verbala 

kommunikationen är essentiellt. Samtidigt som patienten måste bibehålla sin egen tanke, 

måste denne även äntra patientens värld. Det finns dock en risk för stark motöverföring, där 

terapeutens empati utmanas, som speglar patientens självhat över att invaderas och inkräktas 

på. Den andra fasen i terapin utvecklas när terapeuten har kunnat härbärgera tillräckligt bra. 

När terapeuten tillsammans med patientens väl har etablerat en tillräckligt fungerande 

relation, börjar patienterna komma ikapp de utvecklingssteg som tidigare missats. När 

anknytningen blir starkare blir det lättare att prata om separationen. De våldsamma attackerna 

blir allt kortare men total anknytning är svårt att åstadkomma. 

Zenka (2002) psykolog och psykoterapeut, har lång erfarenhet av terapier med personer med 

Aspergers syndrom. Det viktigaste är att terapeuten har ingående kunskaper om 

funktionshindret, både för att förstå den terapeutiska processen och för att förstå hur tanke- 

respektive lekförmågan hos patienten påverkas. Psykodynamisk psykoterapi är ofta ifrågasatt 

för denna klientgrupp. Förklaring är att terapeuten måste förstå att det inte går att tolka 

eftersom personer med Aspergers syndrom tänker konkret. Personer med Aspergers syndrom 

har samtidigt en ”tidig störning” och sambandet blir tydligt när man utgår ifrån att den 

gemensamma nämnaren är jagsvaghet. Detta betyder att personer med Aspergers syndrom 

inte har kunnat utveckla viktiga jagfunktioner som är en förutsättning för en normal 

individuationsutveckling. Minnes- och lekförmågan kan vara outvecklade. Personer med 

Aspergers syndrom skulle ha nytta av en jagstödjande terapi men terapeuten måste inse att 

terapin med denna målgrupp har ett annat förlopp än terapin med patienter som kommer för 

att bearbeta en olöst konflikt. Målsättningen för terapin måste vara att förbättra tanke- och 

lekförmågan så att en känsla av sammanhang och personlighet kan utvecklas. Även 

hållandefunktionen hos terapeuten är viktig, då terapeuten måste kunna härbärgera klientens 

tankeförvirring, kaos och ångest. Utöver hållandefunktionen är bekräftandet och 

gränssättandet något av det viktigaste i terapin med personer med Aspergers syndrom.  
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Stenberg (2007), psykolog, presenterar problem som uppstår hos barn med Aspergers 

syndrom. Hon konstaterar att Aspergers syndrom är en autistisk störning med problem med 

kommunikation, social interaktion och stereotypiska beteendemönster. Personer med 

Aspergers syndrom har svårt med kognitiva uppgifter som kräver planering, mental 

flexibilitet och arbetsminne. Bedömning av kognitiva funktioner är en viktig faktor när man 

planerar en behandling för barn med Aspergers syndrom. Olika behandlingar har undersökts 

och kommit fram till att barn med Aspergers syndrom kan dra nytta av psykosociala metoder 

och organisation av miljön, och att de även kan dra nytta av anpassad terapi. Barn behöver 

hjälp att kompensera för svårigheter med organisation och mental flexibilitet i det dagliga 

livet. Detta kan leda till en ökad känsla av egenmakt och förbättrad livskvalitet och minska 

sekundära problem som depression och förvirring. Barn behöver hjälp att göra en kaotisk 

värld mer strukturerad, så att de kan fungera bättre i vardagen. 

 

4 Frågeställningar  

- Hur lägger man upp en terapeutisk behandling för personer med Aspergers syndrom? 

 

- Vilka aspekter inom terapin med personer med Aspergers syndrom är viktiga för 

behandlingen? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Urvalet består av fem psykoterapeuter, som har erfarenhet av att behandla personer med 

Aspergers syndrom. Två är manliga legitimerade psykoterapeuter 60 år och 42 år, två  

år kvinnliga legitimerade psykoterapeuter 57 år och 60 år samt en är manlig legitimerad 

psykolog på 39 år. Samtliga har en lång yrkeserfarenhet, mellan 10 och 40 år. Två av 

informanterna arbetar inom offentlig vård och tre har privata mottagningar.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). Då syftet med 

uppsatsen är att beskriva och förstå psykoterapeuters syn på psykodynamisk psykoterapi med 

personer med Asperger syndrom lämpar sig en kvalitativ forskningsansats. 

 

5.3  Reliabilitet 

Enligt Kvale (1997) handlar reliabilitet om hur tillförlitligt resultatet är av en undersökning. 

Resultatet skall bli likartat när samma undersökning görs av någon annan. Reliabiliteten i 

kvalitativa studier påverkas av hur intervjuerna har utförts, hur utskrifterna hanterats och hur 

materialet analyserats. Det finns sätt som höjer tillförlitligheten i en intervju. Ett sätt är att 

spela in intervjun på en diktafon för att senare kunna återgå till den hur många gånger som 

helst för att försäkra att man uppfattat saker på ett korrekt sätt. Samtidigt framhålles att det i 

kvalitativa studier är svårt att uppnå reliabilitet, då människor är förändliga.  

För att få en god reliabilitet i studien spelades intervjuerna in med diktafon, för att senare 

kunna transkiberas. Vid analysen gicks intervjuerna igenom i flera omgångar för att inte 

analysen skulle bli godtycklig. Såväl under intervjuerna som vid analysen har ett objektivt 

förhållningssätt eftersträvats. Efter bearbetning av materialet återgick författaren till de 
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transkriberade intervjuerna för att se att resultatet stämmer överens med det som 

informanterna sagt. I en kvalitativa intervju kan inte svaren på frågorna bli samma om studien 

upprepas eftersom människan inte är statisk. Vid denna studie är det viktigt att ta med i 

beräkning att intervjupersonerna har beskrivit sina individuella tankar om att behandla 

personer med Aspergers syndrom med psykodynamisk psykoterapi utifrån sin teoretiska 

förståelse om Aspergers syndrom. Det finns en möjlighet att dessa intervjupersoners åsikt om 

psykodynamisk psykoterapi med Aspergers syndrom skiljer sig från andra terapeuters tankar 

om psykodynamisk terapi med Aspergers syndrom, vilket medför begränsningar i att 

resultatet skulle bli liknande när den görs av någon annan.  

 

5.4  Validitet 

Kvale (1997) anser att validitet handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker det den 

avser att undersöka. Intervjucitat är ett av de vanligaste sätten att presentera kvalitativa 

undersökningars resultat. 

Studien handlar om psykoterapeuters syn på psykoterapi med personer med Aspergers 

syndrom. För att det skulle bli en bra validitet på studien genomfördes intervjuer med 

informanter som har en lång erfarenhet av att arbeta med personer med Aspergers syndrom i 

terapi samt att de har kunskap om funktionshindret. Arbetet med intervjuguiden var ett sätt att 

höja validiteten genom att noggrant se till att så många områden som möjligt täcktes in. Att 

använda öppna frågor var ett sätt att öka validiteten genom att på så sätt inte styra 

informanterna. Då gavs deras syn en möjlighet att komma fram och mindre påverkas av 

intervjuaren. Genom att lägga fram informanternas citat i uppsatsen stärks också validiteten. 

5.5 Datainsamlingsmetoder 

Enligt Hartman (1998) har en halvstrukturerad intervju en hög grad av standardisering men en                

lägre grad av strukturering. Det innebär att ett antal frågor ställs i ordning men att den 

intervjuade har möjlighet att formulera sig fritt. Innan intervjuerna påbörjades gjordes en 

intervjuguide som omfattade teman som behandlingsupplägg, förkunskaper om Aspergers 

syndrom, samspel mellan personer med Aspergers syndrom och terapeut, terapins påverkan 

på den sociala förmågan, bakomliggande problem och målsättning med terapin. 

Studien byggde på en halvstrukturerad intervju med öppna frågor, i en bestämd ordning. Det 

medförde att det fanns möjlighet för informanterna att utveckla sina tankar, erfarenheter och 

resonemang. Intervjun följde intervjuguiden (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på samma 

sätt med varje informant.  

 

5.6  Bearbetningsmetoder 

Kvale (1997) skriver att den vanligaste formen av intervjuanalys är ad hoc, vilket innebär att 

det inte finns någon standardmetod för analysen av hela materialet utan det växlas fritt mellan 

olika tekniker. Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för 

närmare analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig början till en 

analys.  

 

Intervjuerna skrevs ut i stort sett ordagrant efter varje möte. De skrivna intervjuerna lästes 

igenom flera gånger. Informanterna numrerades från 1-5 för att det senare i analysen skulle 

framgå vem som har sagt vad.  Därefter lästes varje intervju om och material som inte hade 

betydelse för uppsatsen togs bort. Sedan undersöktes likheter och olikheter från intervjuerna 

för att hitta mönster och teman utifrån författarens aktuella frågeställningar. Vid 
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bearbetningen av materialet framkom det sex teman med underrubriker. Slutligen lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom igen för att se att resultatet stämmer överens med det som 

informanterna sagt. 

 

5,7 Genomförande 

Kontakt med intervjupersonerna kunde etableras genom hjälp från psykoterapiutbildningen, 

arbetsplatsen och författare som skrivit om Asperger syndrom. Tre av intervjupersonerna 

kontaktades via e-post och två ringdes upp. Alla accepterade att bli intervjuade. Syftet med 

uppsatsen beskrevs liksom konfidentialiteten, innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna 

gjordes på respektives informants arbetsplats i deras terapirum, vilket innebar att 

informanterna kände sig bekväma och det var inga störande moment under intervjuerna. 

Intervjuverna spelades in med diktafon. Varje intervju tog mellan 35-60 minuter.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådet (1991) har formulerat etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning vilka utgår från ett grundläggande individskyddskrav som består av fyra allmänna 

huvudkrav för forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att deltagarna skall få information om 

sin uppgift i studien och veta villkoren för sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att ge 

deltagarna största möjliga konfidentialitet, att privat data som identifierar informanterna inte 

kommer att redovisas. Nyttjandekravet avser att uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål.  

Informanterna fick information om syftet med intervjuerna inför att en c-uppsats skulle 

skrivas under utbildning till legitimeradpsykoterapeut i St. Lukas regi. Information lämnades 

också om att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst samt 

att presentationen i uppsatsen sker anonymt. Således har informanternas ålder ändrats för att 

inte kunna identifieras. Slutligen meddelades att intervjuerna enbart kommer att användas för 

denna uppsats och att samtliga bandupptagningar och utskrifter av intervjuerna kommer att 

förstöras efter det att uppsatsen har examinerats och godkänts. 

 

7 Resultat  

7.1 Hur lägger man upp en terapeutisk behandling för personer med 

Aspergers syndrom ? 

7.1.1 Terapeutisk behandling 

En behandling för Aspergers syndrom är inte alltid given. Utifrån patientens symptom sker 

ibland en utredning och därefter följer ett uppläggande och en anpassning av behandlingen. 

Det är viktigt att terapeuten anpassar det språkliga innehållet i terapin. Utöver att 

behandlingen har en psykodynamisk inriktning behöver behandlingen även bygga på 

information till patienten, hur deras funktionshinder påverkar dem.  

Kvinna 60 ” Vid upptäckt av kognitiva svårigheter hos patient läggs arbetet upp; först måste 

jag kunna ställa diagnosen, vilket man endast kan göra genom en ordentlig utredning. När 

jag har fått diagnosen så anpassar jag behandlingen, beroende på vilken diagnos det än må 

vara” 
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Man 42 ” Dels så kan man ju tänka den lite mer klassiska insiktsterapi och det kan jag ju 

tänka så här med Asperger att ”ta reda på vad det är för bekymmer som påverkar dom i 

deras livssituation” alltså att komma i förståelse i hur man fungerar själv [...]Men hur det 

samtalet går till det uppstår nog i stunden med den patienten jag har framför mig och 

eftersom personer med Asperger förstår världen på ett väldigt konkret, mekaniskt sätt – det är 

väldigt mycket orsak-verkan på mekaniska sätt, det är ingen förståelse som grundar i det 

känslomässiga samspelt [...]Alltså hur beskriver jag den gemensamma upplevelsen som har 

skett, väldigt konkret – inte känslomässigt. [...]Där tror jag vad man kan hitta vad som är 

verksamt, anpassa det språkliga innehållet.  
 

Behandlingen kan också anpassas efter patientens personlighetsstruktur och utifrån Lacans 

personlighetsstruktur är personer med Aspergers syndrom psykotiskt strukturerade. Enligt 

Lacan uppstår en psykotisk pesonlihetstruktur, om modern inte haft förmåga att hänvisa 

barnet till en annan instans, fadern i symbolisk ordning, vilket innebär att fadersnamnet är inte 

reglerat utanför mor- barndyaden. Efter bedömning av personlighetsstruktur är behandlingen 

en improvisation mellan terapeut och patient vilket innebär att terapierna kan se mycket olika 

ut. 

 

Man 39 ”jag lägger inte upp några terapier men alltså någonstans kan men säga att viktigt 

när man jobbar psykoterapeutiskt är snarare improvisation[…]däremot finns det några 

utgångspunkter, jag har några gånger i början där jag undersöker hur personen fungerar och 

där utgår jag vanligtvis ifrån ett Lacanianskt tänkande med vissa tillägg. Och detta sätt har ju 

tre huvudgrupper; psykotiska gruppen, den perversa gruppen och den neurotiska 

gruppen[…]ur ett Lacanianskt perspektiv så är i princip alla patienter jag träffar psykotiskt 

strukturerade. Alltså inte psykotiskt enligt ett normalt psykiatriskt tillstånd dvs DSM, men 

psykotiskt fungerande i den mening hur den personen kan hantera känslor, hur personen 

klarar kommunikationscykler, hur personen affektreglering fungerar, hur personer förhåller 

sig till språket, relationen till den store andre ser ut, hur fadersnamnet om det är reglerat 

eller ej. Det är den här typ av aspekter[…]jag har ingen planering, men istället så 

positionerna jag starten för terapin, på lite olika platser beroende på den bedömningen[…] 

sedan är terapin min improvisation mellan två personer, men det är också så att beroende på 

det gör att terapierna kan se väldigt olika ut. Men har jag en patient som jag upptäcker klarar 

väldigt få kommunikationscykler jobbar vi med det”. 

 

7.1.2 Terapeuternas förkunskaper om funktionshindret 

Informanter uppger att det är viktigt inom terapin att ha kunskap om aktuella diagnoser som 

ger kunskap om funktionshindret. Det anses vara viktigt att kunna göra en utredning, för att 

ställa rätt diagnos. I behandlingen måste terapeuten ta hänsyn till vilken inverkan 

funktionshindret har på patienten. 

Kvinna 60 ”Det måste man ha definitivt. Man måste kunna ställa en korrekt diagnos annars 

så är det så går behandlingen åt skogen[…]det kan bedömas som en personlighetsstörning 

och det är omoraliskt. De blir kränkta. Det är jätteviktigt med en ordentlig utredning innan 

man kör igång med en behandling. Man ska inte bara träffa dem en gång, dessutom kan man 

mycket väl tro att handlar om traumaterapi det handlar om[…]korrekt diagnos.” 

Man 42 ”Absolut, jag tror att all terapi utgår ifrån att jag har en god och gedigen kunskap 

om hur den andra människan upplever sin situation Och då med Asperger gäller då, att jag 
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har god kunskap om hur funktionshindret påverkar deras uppfattning om sig själv, andra och 

världen.” 

 

7.2 Vilka aspekter inom terapin med personer med Aspergers syndrom är 

viktiga för behandlingen ? 

7.2.1  Arbetsprocessesen i terapin 

7.2.1.2  Patientens historik 

 

En viktig del i den psykodynamiska psykoterapin är att de problematiska livsmönster som 

patienten bär med sig synliggörs i den aktuella livssituationen Genom att psykoterapeuten 

hjälper patienten att bli medveten om det, blir det möjligt för patienten att nå en känslomässigt 

grundad förståelse som underlättar en förändring. Att förstå patientens bakomliggande 

relation till sina föräldrar var vikitgt för alla informanter, hur har föräldrarna bemött sitt barn 

med Aspergers syndrom. Det var viktigt för informanterna att få information om hur personer 

med Aspergers syndrom fungerat från barndom och framåt, eftersom de bakomliggande 

orsakerna ger en grund för hur patientens aktuella livssituation ser ut 

Kvinna 57 ” Det är som är viktigt är att få information om hur den här personens situation 

har sett ut. Livssituationen, vad är det som har gjort att personen har stängt sin kontakt med 

sina känslor, men om man inte kan få det så får man ju jobba med det man har helt enkelt ” 

Man 39 ”Det är klart att historien är ju enormt viktig och relationen till sina 

föräldrar[…]det här var ju en kille som inte hade ett fungerande fadersnamn, han har 

fortfarande en far som inte har kunnat fungera som symbolisk far. Och en mor som har varit 

enormt inträngande. Lacan beskrev ju ofta moders begär som en krokodilkäft och 

fadersnamnet som en träpinne en liknelse fadersnamnet skyddar från moders begär. Han var 

alltså inte skyddad från moders begäret och mycket av hans problem hade ju att göra med 

hans mor. Och en av processerna som man genomgick var separationen från hans mor, där 

jag istället blev så att säga ett substitut för fadersnamnet. Jag började upprätta ett mer 

fungerande fadersnamn för honom”. 

 

7.2.1.3 Viktiga faktorer 

Det tycks som viktiga faktorer i behandlingen ser olika ut för informanterna. Personer med 

Aspergers syndrom har ofta svårigheter att uttrycka känslor eller att reflektera över andras och 

sina egna känslor.     

En informant ansåg att det väsentliga var att patientens inre värld förmedlas i en affektbetonad 

och kroppslig form för att på så sätt lära sig att förstå sina känslor. Att terapeuten hjälper 

patienten att sätt ord och benämner patientens känslor. 

Kvinna 57” Det som är viktigt är ju att definiera vilken känsla det är som finns egentligen i 

situationerna att det låter som ilska, det låter som ledsnad, vilka känslor är det egentligen 

som personen inte kan ta sig an[…]men affekterna är ju upphov till kroppsrörelser om dom 

inte kan förnimmas som känslor så finns dom alltid i en kroppsrörelse, genom en 

gestaltning[…]till slut börjar personen att själv känna igen sina rörelser som affekterna ger 

upphov till och sen kan man sätta känslor på detta” 
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En annan informant anser att kommunikation, symbolisering och gestaltning kan vara en 

avgörande faktor för en behandlingen. Det är viktigt att terapeuten är uppmärksam på 

patientens verbala och icke verbala kommunikation. Informanten menar att det är terapeuten 

som får benämna patientens beteende- och tankemönster, till något som patienten kan förstå. 

Man 60 ”Det är alltid samtalet, relationen, kommunikation, symbolisering,  gestaltningar, 

formuleringar som jag tror på. Som jag delar med mig av och som jag märker på något sätt 

av att de blir mottagliga. Att kommunicera är ju alltid kroppsligt, verbalt, handlingsmässigt 

gestaltande. Så att det blir jag som får försöka samla ihop, formulera mig, översätta det till 

någonting bemötande, svarande eller en kommentar”  

Det kan också handla om att lära personer med Aspergers syndrom att förstå sin problematik, 

att dom har ett annat sätt att förhålla sig till saker och ting. 

 

Man 42” Men sett väldigt brett med en Asperger patient så är det väl att stötta patientens 

förståelse av sitt eget annorlundaskap” 

 

7.2.3  Problem i arbetsprocessen 

Det flera informanter beskriver som problem i arbetsprocessen är att som terapeut stöter man 

på svårigheter som att bibehålla tron och tålamodet med patienter med Aspergers syndrom. 

Behandlingen är lång och det är ett känslomässigt tungt arbete för terapeuten. Terapeuten 

måste vara beredd på att arbeta på en ihållande behandlingsprocess. 

 

Man 60 ”Vad är svårt, allt är svårt. Det är väl svårt att bedriva, driva å ta ansvar för en 

sådan svår behandling. Med så stora insatser och långvariga och långsamtverkande resultat. 

Att bibehålla en tro, en koncentration, en uppmärksamhet” 

En informant ser inte någon svårighet att arbeta med personer med Aspergers syndom utan att 

det är omgivningen till patienten som ställer till problem 

Man 39 ”jag tror ju att jag tycker inte det är så svårt. Däremot kan det ju finnas yttre 

faktorer som kan störa, personers omvärld som gör dumma saker; föräldrar, boende 

personal, LSS handläggare. Det är den typen av saker, kan störa, det kan skapa så stora 

störningar att det kan störa vårt arbete.” 

7.2.4.  Socialt samspel 

Personer med Aspergers syndrom har bristande ”theory of mind” som innebär att de har svårt 

att förstå andras människor tankar, värderingar, önskningar och avsikter. Genom terapi kan 

det sociala samspelet utvecklas för personer med Aspergers syndrom. Utvecklingen kan ske 

genom att arbeta pedagogiskt. Man lär personer med Aspergers syndrom att utveckla olika 

strategier för problemlösning. 

 

Man 42  ”Jag det går, man får använda undervisningsmetoder för det kommer inte spontant 

man får lära dem hur de skall göra i olika situationer[…]rent mekaniskt.” 

 

Utifrån psykodynamiska modeller kan denna förmåga utvecklas genom att terapeuten arbetar 

med att utveckla patientens förmåga att kommunicera. Terapeuten utökar sina frågeställningar 

i samtalet, vilket understödjer patientens tal. 
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Man 39 ”Absolut, cyklarna är starten. Psykoterapin uttryckt på engelska ”is a talkning here” 

och kan man inte tala kan man inte göra psykoterapi[...]en konversation: Han kommer in och 

sätter sig och startar som han gör i princip varje gång ”den här veckan har varit både bra 

och dålig” säger ja ”vad har varit bra då?” (en kommunikationscykel) IFK vann” ”Jaha” 

säger jag – här är det så att eftersom den här personen är autistisk han hade velat, han kan 

sitta och prata hur länge som helst om att IFK vann och matchen och vilka andra som vann 

och hur många mål det var, men det blir ingen kommunikation. Personen kan sitta och prata 

hur länge som helst om specialintresse, jag vill ju ha kommunikation. Vad jag då kanske 

säger är ”var någonstans spelar dom?” ah, dom spelar på Ullevi kanske” ”jaha, Ullevi har 

jag varit några gånger på, har du varit på Ullevi?” ”aha, det har jag” ”Ullevi, ligger inte det 

nära Valhalla badet?” säger jag då, ”jaa”, ”ja Valhalla där har jag varit har du varit där 

och badat någon gång?”. På det här sättet försöker jag då öka antalet cykler och jag är totalt 

ointresserad av innehållet.” 

 

Dessa personen har även brister i exekutiva funktioner som visar sig i deras svårigheter att 

planera och genomföra sociala aktiviteter. Detta ansågs vara svårare att lösa, då det ligger i 

Aspergers syndroms kognitiva problematik. Det går att förbättra svårigheterna genom att lösa 

konfidentens känslomässiga problematik. 

 

Kvinna 57 ” Då det gäller att planera och genomföra aktiviteter. Saken är att det finns 

mycket frågor som har med motivation och då kommer vi in på det känslomässiga. Och 

väldigt ofta med dessa personer så är det ofta problem inom de känslomässiga förhållandena 

och kan man lösa dem börjar också det kognitiva fungera.”  

 

7.2.5  Terapeuternas teoretiska grund  

Informanterna arbetar utifrån olika psykodynamiska teorier. Det gemensamma i teorierna är 

att de utgår från utvecklingspsykologin. Betydelsefulla teoretiker för informanterna var 

Winnicott och Klein. En annan teoretiker som nämndes var Lacan. 

Man 60 ”Det är ju väldigt mycket Klein och dom moderna ”Kleinianerna”[…]Winnicott 

givetvis, det finns ju väldigt många namn. Harold Searles är ju en gigant.” 

Man 39 ”Det är ganska många egentligen. Lacan är viktig för mig.” 

Informanterna betonar även vikten av att ha kunskap om neurobiologi för att förstå 

funktionshindret.  

Man 42 ”När man har en patient med Asperger får jag läsa på den senaste forskningen om 

hjärnans koppling till social interaktion/samspel och då får man läsa på intersubjektivitetens 

neurologiska bas ungefär. Ren hjärnforskning/neurologisk forskning. 

7.2.6 Arbetsallians 

Arbetsalliansen innebär att terapeuten tillsammans med patient skapar en känsla av att man 

samarbetar, att terapeuten lyckas förmedla till patienten att den vill den väl och att patienten 

får känsla av att terapeuten klarar av att samtala om och möta deras smärtsamma inre.  

Informanterna anser att terapeuten bör vara väl förtrogen med funktionshindrets grund-

läggande problematik för att en arbetsallians skall skapas i terapin med personer med 
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Aspergers syndrom. En arbetsallians kan växa fram genom att terapeuten rättar sig efter 

vilken effekt funktionshindret har på patienten, att terapeuten anpassar sig efter patienten och 

att terapeuten inte tolkar så mycket i samspelet i terapin. Det är även viktigt att terapeuten 

förstår patientens lidande av funktionshindret för att en arbetsallians skall skapas.  

Man 42 ”Ja, fast det är bekymmersamt. En person med Asperger är ju oftast oerhört upptagen 

och intresserad av socialt samspel, det är ju det de lägger mest tid att fundera på[…]man får 

anpassa sitt sätt att samspela med patienten och inte tolka så mycket på det. Man får 

anstränga sig själv, jag får förändra min förmåga till socialt samspel, jag kan inte begära att 

patienten ska förstå mig.”  

MAN 60”Absolut. Patienten har ju någon slags omedveten motivation eller relation, upppfattning om 

sitt lidande och hjälpen som är meningen med att komma. Att man bygger på den och försöker 

utveckla den, det är ju ett arbete,  ett samspelet är ju absolut. Jag skulle inte kunna träffa och ta mig 

an en patient som jag inte tyckte om och respeketerade och kände någonstans, på något plan, vilja att 

få hjälp.” 

 

7.2.6.1 Bemötande 

Även vid bemötande betonar informanterna vikten av att terapeuten har kunskap om 

funktionshindret. Att terapeuten kan bemöta personer med Asperger syndrom utifrån deras 

funktionshinder, att förstå att de har ett annorlunda tänkande. Terapeuten måste lära sig att 

kommunicera utifrån deras sätt att tänka annars förstå de inte terapeutens avsikt av frågorna. 

Det är också viktigt att inte ställa krav i relationen.  

 

Man 42 ” Man kan inte förvänta sig att att personer med Asperger syndrom förstår frågor på 

ett vanligt sätt, terapeuten kan inte fråga ”vad önskar du av mig” funktionshindret medför att 

personer med Aspergers syndrom inte kan föreställa sig vad det är för intentioner terapeuten 

har” 

Man 39 ”Ja det är det. Det är väldigt ofta väldigt annorlunda. Jag är nog, när jag träffar en 

person med autismspektrum, och jag tänker hellre i dessa termer, jag är inte på normalt sätt 

trevligt mot denna person.  Man tenderar att hamna i ett imaginärt herre-slav-relation 

tänkande kring relationen; där jag då frågar dig någonting, uppfattar vi som ett krav att 

fråga någon något är ett krav ”vill du hänga med ut och gå” är ett krav. Men en person med 

en sådan här personlighets strukturering uppfattar det som våld, krav som våld. Så personen 

uppfattar det som att den blir utsatt för våld. Så i början med en patient så undviker jag 

trevligheter, och ha gardiner och ha saker på väggarna, saker som vi skulle säga är trevligt. 

För att jag inte ska ställa onödiga krav.  Vill du gå ut och gå? Ja gå ut och gå är bra? Men 

vem är det som ska gå ut och gå? Det är du som ska? Vem är du? Tänka tänka tänka. Jaha 

det är jag som är du! Vänta nu vad var frågan nu igen osv[…] hon avslutar så här ”Att om 

man istället frågar i form av ett påstående har jag chans att förstå frågan ex ”man skulle  

kunna gå ut och gå”. Hon säger själv här att det som är jag-strukturerande pratar om, det 

föredrar jag, det har jag chans att förstå – påstående. Här är ju också något som går stick i 

stäv med hur vi tänker normalt av ditt sociala samspel.  
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7.2.7 Målbild 

7.2.7.1  Mål i början av terapin 

Terapeuterna har lite olika inställningar till hur man arbetar med målsättning i terapin. Det 

gemensamma målet är att till stor del försöka förbättra patientens livskvalité.Utöver det kan 

målet vara mer specifikt där behandlingen inriktas på ett uppbyggnad av kognetiva funktioner 

som att arbeta med att reflektera över skillnaden mellan hur man själv och andra människor 

upplever världen. 

Man 60 ”Jag försöker skapa en idé, en inriktning, ett syfte med att träffas. Det är lite 

bredare, det kanske inte är så mätbart. Men det är någonting som ändå måste handla om 

deras lidande och svårigheter. Ett bättre innehållsrikare liv, som dom har mer utbyte av eller 

så dom kan ge mer bidrag av de dom har själv som personer att bjuda på, komma med.” 

Kvinna 60 ”Att träna upp känsligheten i iakttagelseförmågan i omgivning och sig själv, men 

främst i om givningen[...]och då handlar det ju om att träna upp mentaliseringsförmågan 

7.2.7.2 Avslutande av terapi 

Vid avslutandet av terapin sker en utvärdering och informanterna anser att det har skett en 

utveckling med patienterna under terapin och även patienterna brukar vara nöjda.  

Kvinna 57 ”Ja det tycker jag, de flesta är nöjda och de vill sluta. De väljer själv att sluta och 

då avsluta vi. Livet är ju inte i ett terapirum utan det är ju där ute, så vi inte blir ett skydd mot 

livet utan ett steg till livet.”  

Man 60 ”Jag uppfattar nog att på något sätt har man alltid vunnit någonting och frågar vad 

de tycker vi har kommit fram till och jag berättar vad jag tycker. En utvärdering gör man helt 

enkelt.” 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens intention var att intervjua psykoterapeuter som arbetade psykodynamiskt med 

personer med Aspergers syndrom. Detta var inte helt enkelt, då många terapeuter menade att 

de inte arbetade med målgruppen. Den uppfattningen ledde till att det blev en lång söktid. 

Eftersom det var begränsat med informanter som kunde tänka sig att deltaga i studien,  

genomfördes ingen provintervju, vilket kan vara en svaghet i studien.                       

Intervjuerna har utförts på ett sätt som höjer reliabiliteten i kvalitativa studier genom att   

intervjuerna har spelats in på diktafon samt att analysen har utförts på ett noggrant och 

medvetet sätt. Vid bearbetningen av materialet har författaren återgått till de inspelade 

intervjuerna många gånger för att se att resultatet stämmer överens med det som 

informanterna sagt. Studiens intervjuform bygger på en halvstrukturerad intervju som har 

givit informanterna utrymme för personliga reflektioner och spontana beskrivningar av sitt 

arbete, vilket gör att det blir bra validitet. Den kvalitativa forskningsintervjun som metod 

gjorde det genomförbart att anpassa intervjuerna utifrån syfte och frågeställningar. Genom att 

lägga fram informanternas citat i uppsatsen stärks validiteten. Intervjuaren har ställt frågor 

och följdfrågor. Vissa av frågorna överlappar varandra och i samband med bearbetningen av 

materialet framkom också att vissa frågor hade kunnat fördjupas och att fler följdfrågor hade 

kunnat ställas, vilket kan ha påverkats av intervjuarens ovana vid att genomföra intervjuer. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Hur lägger man upp en terapeutisk behandling för personer med Aspergers syndrom? 

 

Det som framkommer av studien är att det inte tycks finnas någon allmängiltig 

psykodynamisk behandling vid Aspergers syndrom. Utöver att behandlingen har en 

psykodynamisk inriktning var alla informanter eniga om att det är viktigt att ha en god 

kunskap om Aspergers syndrom. Har inte terapeuten god kunskap om funktionshindret kan 

det medföra att behandlingen inte kommer till stånd. Detta bekräftas av Zenka (2002) och 

Lögdahl (1996) vilka betonar vikten av att terapeuten har kunskap om funktionshindret, för att 

förstå hur de kognitiva funktionerna påverkar personen med Aspergers syndrom. Att 

terapeuten har kunskap om funktionshindret medför också att terapeuten kan förklara för 

patienten, hur deras funktionshinder påverkar dem, vilket kan vara ett viktigit inslag i 

behandlingen. I behandlingen är det även betydelsefullt att terapeuten anpassar det språkliga 

innehållet i terapin, att terapeuten är konkret, vilket även överensstämmer med Lögdahl 

(1996) och Zenka (2002) behandling av Aspergers syndrom.       

 

Om terapeuten vid mötet med patienten får en  misstanke om Aspergers syndrom gör några av 

informanter först en utredning för att ta reda på om det går att ställa en diagnos för att se 

patientens hinder, vilket sedan kan resultera i förslag till behandling.  Behandlingen kan även 

utgå från vilken personlighetsstruktur patienten uppvisar i mötet med terapeuten. Fokus ligger 

på att undersöka hur personen fungerar, snarare än att följa en i förväg uppställd manual. Det 

är en liknande uppfattning som Stenberg (2007) har. Hon menar att personer med Aspergers 

syndrom kan dra nytta av anpassad terapi, vilket även styks av Zenka (2002). 

 

Vilka aspekter inom terapin med personer med Aspergers syndrom är viktiga för 

behandlingen? 

 

Arbetsallians:  

Informanterna anser att arbetsalliansen är extremt viktig när man arbetar med personer med 

Aspergers syndrom. För att en arbetsallians skall skapas i terapin måste terapeuten ha kunskap 

om hur funktionshindret påverkar personer med Aspergers syndrom. Terapeuterna anpassar 

sitt sätt att samspela med personer med Aspergers syndrom på lite olika sätt. En terapeut 

väljer att inte tolka så mycket, vilket Winnicott (1993) har skrivit om. Han menar att 

terapeutens tolkningar kan förstärka patientens falska själv. Zenka (2002) menar, att om 

terapeuten har kunskap om funktionshindret så tolkar inte terapeuten eftersom personer med 

Aspergers syndrom tänker konkret.  

Det är även viktigt att terapeuten förstår patientens  lidande av funktionshindret för att en 

arbetsallians skall skapas. Winnicott (1993) menar att det är terapeutens hållandefunktion som 

är avgörande för att arbetsalliansen skall komma till stånd, vilket även Zenka (2002) 

uttrycker. Polmear (2004) beskriver hur hon i första fasen i behandlingen bygger upp en 

arbetsallians med personer med Aspergers syndrom genom att kunna härbärgera patientens 

destruktiva attacker mot terapeuten. Det är mycket smärtsamt för dessa patienter att bygga 

upp en relation. Det är jämnförbart med Villemoes (1989) jagstrukturerade terapi, där 

terapeuten i den första fasen skall skapa en arbetsallians med patienten genom att terapeutens 

motivation skall överföras på patienten. Terapeuten måste då ha intresse och en drivkraft för 

att behandla patienten.  

 

Bemötande: 
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Ett gott bemötande är speciellt viktigt i behandlingen med personer med Aspergers syndrom, 

att förstå att de har ett annorlunda tänkande utifrån sitt funktionshinder. Terapeuten måste  

ställa frågor på ett annat sätt än vad man vanligen brukar göra, annars förstår inte  personer 

med Aspergers syndrom terapeutens avsikt med frågorna. Denna förståelse skapar tillit mellan 

patient och terapeut, som gör att patienten inte känner sig kränkt och missförstådd. Lögdahl 

(1996) understryker detta genom att påtala terapeutens grundregel att visa respekt. Det är en 

liknande attityd som speglas i Villemoes (1989) jagstrukturerade terapi, där den första fasen 

handlar om att patienten laddas med narcissism för att öka patientens självkänsla. Detta 

uppnås genom ett bemötande där patienten känner sig sedd, bekräftad och betydelsefull.  

   

Patientens historik:  

Att förstå patientens bakomliggande relation till sina föräldrar var något alla informanter 

ansåg vara viktig att samtala om i behandlingen med personer med Aspergers syndrom, då 

orsaker till problematiken också kan förstås av bakomliggande faktorer, hur föräldrarna har 

bemött sitt barn med Aspergers syndrom. Den psykodynamiska teorin handlar om att förstå 

interaktionen mellan den inre och yttre världen och hur problemen hänger ihop med 

livssituationen. Det är samma syn som i Villemoes (1989) jagstrukturerade terapi, där 

patienten i andra fasen skall berätta sin historia. Patient och terapeut skall tillsammans 

sammanfoga patientens historia till en berättelse. När patienten kan identifieras sig med sin 

egen historia börjar patienten ha framtidsperspektiv. Då patienten kan se en utveckling i sina 

livsmönster ökar det patientens självständigheten, så att patienten i framtiden kan göra egna 

val som påverkar patientens tillvaro positivt. 

 

Viktiga faktorer:  

En informant framhäver betydelsen av att ge patienten en ökad förståelse kring det egna 

fungerandet, vilket stämmer med Lögdahls (1996) metod. Denna bygger på att man ska lära 

personer med Aspergers syndrom att fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur 

man uppfattar sig själv och sin omgivning. Andra viktiga faktorer att arbeta med är hur 

patienten förmedlar sin inre värld genom olika symtomen. Det är terapeuten som får 

medvetandegöra patientens olika beteende- och tankemönster till något som patienten kan 

förstå. På så sätt kan personer med Aspergers syndrom utveckla sina känslor. Denna 

uppfattning har också Winnicott(1971) som menar att terapeuten måste försöka reparera 

moderns brist i omvårdnaden till sitt barn genom att terapeut och patient tillsammans finner 

patientens lekområde. Vidare anses det vara viktigt att vara väl förtrogen med den 

neuropsykiatriska kunskapen om problematiken som även Stenberg (2007) bekräftar. Hon 

anser att det är viktigt att kunna bedöma patientens kognitiva funktioner i en behandling.   

 

Problem i arbetsprocessen:  

Det som tycks vara ett problem i arbetsprocessen är att terapeuterna upplever att det är långa 

behandlingar och att det är känslomässigt tung att arbeta med personer med Aspergers 

syndrom. Det är en liknande inställning som Winnicott (1983) beskriver i sin behandling. 

Även Polmear (2004) beskriver att behandlingen med målgruppen, är ett smärtsamt arbete för 

terapeuten, då den måste klara av att härbärgera patientens attacker utan att själv omintet-

göras.  

 

En informant har motsatt åsikt, att det inte är ett betungande att arbeta med personer med 

Aspergers syndrom. Ett liknade synsätt beskrivs i Villemoes (1989) jagstrukturerade terapi, 

där det i första fasen är mycket viktigt att skapa en Vi-känsla som medverkar till en 

interaktion mellan terapeut och patient som öppnar vägen till kommunikation och på så sätt 

undviks motsättningar i behandlingen. 
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Socialt samspel:  

Samtliga informanter ansåg att man genom terapi kan utveckla det sociala samspelet för 

personer med Aspergers syndrom. Utifrån psykodynamiska modeller kan denna förmåga 

utvecklas genom att terapeuten arbetar med att utvecklar patientens förmåga att kommunicera. 

Terapeuten ställer följdfrågor för att understödja patientens tal. Det överensstämmer med 

Villemoes (1989) jagstrukturerad terapi där tanken är att terapeutens intresse skall flyttas över 

till patienten, så att den själv vill föra sin egen talan och utforska sitt eget liv, dels i nuet, dels i 

sin historia.  

 

Utvecklingen kan också ske genom att arbeta pedagogiskt genom att lära personerna med 

Aspergers syndrom hur de skall bete sig i olika situationer. Lögdahl (1996) bekräftar denna 

behandlingsmetod. Om patienten får en tillit till terapeuten kommer den att våga ställa frågor 

om saker som inte förstår och det är terapeutens arbete att förklara dessa frågor på ett 

pedagogiskt sätt så att patienten förstår och lär sig något. 

 

Personer med Aspergers syndrom har också brister i exekutiva funktioner som betyder att de 

har svårt att planera och genomföra aktiviteter. Informanterna tyckte att detta var svårare att 

behandla, då det ligger i Aspergers syndroms kognitiva problematik. En informant ansåg dock 

att det kan gå att förändra om man kan lösa deras känslomässiga brister. Denna uppfattning 

har  Polmear (2004) som menar att personer med Aspergers syndrom fungerar utifrån sina 

falska själv genom att förlita sig på uppmärksamhet för detaljer och härma relationer. 

Winnicott (1993) menar att det går att behandla det falska självet. När patienten regredierar 

måste terapeuten uppfatta patientens beroende till terapeuten. 

 

Terapeutens teoretiska grund:                                                                                                              

Vid behandling med personer med Aspergers syndrom framkommer det i studien att 

informanterna arbetar utifrån olika psykodynamiska teorier. Det gemensamma i teorierna är 

att man ser människan i samspel med andra i olika sammanhang. Några informanter ansåg att 

kunskap om den moderna forskningen i neurobiologi är viktigt för att både förstå 

funktionshindret och samtidigt kunna anpassa sin psykodynamiska teori utifrån 

funktionshindret och den enskilde patienten.  

 

Mål i början av terapi: 

Det viktigaste för alla informanter var att behandlingen skulle förbättra patientens livskvalitet. 

Utgångspunkten för behandlingen kunde inledas från patientens återkommande besvärande 

upplevelser som påverkade deras livskvalitet. Det överenssämmer med Stenberg (2007) 

slutsats. En förändring som framkommer i studien är att alla informanter anser att en 

utveckling i det sociala samspelet förbättras för personer med Aspergers syndrom i den 

psykodynamiska behandlingen. Det är samma resultat som Lögdahl (199) uppvisar i sin 

studie. 

 

Avlutande av terapin:  
Informanterna ansåg att det skett en utveckling med patienten och att patienterna vanligtvis 

var nöjda och ville sluta. I Villemoes (1989) jagstrukturerade terapi, är det viktigt att det är 

patienten som själv som får bestämma slutdatum och därmed får sista ordet. Terapeuterna i 

denna studie verkar vara på samma linje. 
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9 Slutsatser 

Slutsatser av studien visar på vikten av bredd i psykodynamiska teorier samt kunskaper om 

funktionshindret. Det sociala samspelet utvecklas i behandlingen genom att patientens 

förmåga att kommunicera stärks. Utveckling kan också ske genom pedagogiska insatser. Det 

läggs också vikt vid patientens historia, eftersom tidigare erfarenheter har betydelse för hur 

patienten handlar, reagerar och förstår sina livsmönster i nuet. Dessutom tycks det som att det 

fodras mycket av terapeuten eftersom det är långa behandlingar och att det är känslomässigt 

påfrestande att arbeta med personer med Aspergers. 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle kunna vara mycket intressant med fortsatt forskning om psykodynamisk terapi med 

Aspergers syndrom, där både terapeuter och personer med Aspergers syndrom intervjuas. 
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Terapeutens kön och ålder 

Grundutbildning 

Terapeutens yrkeserfarenhet efter legitimationen 

Arbetsförhållande (privat, landstinget, eget företag) 

Terapin ; Hur ser upplägget ut av behandlingen. 

- vad är det som är verksamt och inte verksamt i mötet med AS 

-vad är det för faktorer som du bedömer är viktiga i terapin med AS 

-vilka områden är viktiga  

- är det viktigt att terapeuten har förkunskaper om AS; varför är det i så fall viktigt eller inte 

viktigt 

-är samspelet mellan AS och terapeut viktigt /svårt 

-om det var någon speciell svårighet; vad gjorde du för att komma vidare 

-går det att öka deras förmåga att fungera i sociala sammanhang 

-går det att lösa deras förmåga att lösa problem, att planera och genomföra aktiviteter 

-är det viktigt att ta upp bakomliggande problem; varför är det i såfall viktigt eller inte viktigt 

-vilken teoretiska inriktningar inspirerar och påverkar dig i ditt arbetet med AS 

-har du känt behov av komplettera metoden med andra teorier, behandlingsinslag; i såfall 

vilka och hur 

-är det viktigt att terapeuten har förkunskaper om AS; varför är det i såfall viktigt eller inte 

viktigt 

-är samspelet mellan AS och terapeut viktigt, varför är det i såfall viktigt eller inte viktigt 

-är bemötandet från terapeut speciellt viktigt när man har terapi med AS, varför är det i såfall 

viktigt eller inte viktigt 

Målsättning med terapin  

-hur ser målsättningen ut i början av terapin -tycker du att målsättningen brukar uppfyllas vid 

avslutning av terapin 

 

Bilaga 2  
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Hej 

Mitt namn är Margareta Olson och jag läser till legitimerad psykoterapeut på St: Lukas i 

Göteborg.  Jag skall skriva en C- uppsats där syftet är att undersöka terapeuters syn på terapi 

med personer med Aspergers syndrom. 

För att kunna få en uppfattning om terapeuters behandling av personer med Aspergers 

syndrom skulle jag vilja komma i kontakt med terapeuter som arbetar med målgruppen och 

skulle kunna tänka sig att deltaga i en intervjun. 

Platsen för intervjun kan ske på S:t Lukas på Backa Kyrkogatan 23 Hisings Backa eller på en 

plats som passar dig bäst. Intervjun tar ca 45 minuter. 

Det är helt frivilligt att deltaga och man kan när som helst avbryta deltagandet, även under 

själva intervjun. Du är helt anonym som deltagare och inga personuppgifter kommer att finnas 

med i uppsatsen. Du kan självklart få ett exemplar av uppsatsen när den är klar. Jag planerar 

att göra intervjuerna på dag och kvällstid, under vecka 23 -27. 

Jag vore mycket tacksam om någon som är legitimerad terapeut som arbetar med personer 

med Aspergers syndrom skulle kunna ställa upp och medverka i intervjun 

Om det är något Ni undrar över eller behöver komma i kontakt med mig, når Ni mig på: 

Mobil; arbete: 031-62 27 92 

Meiladress; margareta.olson@tele2.se 

Tacksam för svar 

Med vänlig hälsning 

Margareta Olson 
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