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Innehåll 
 

(Rubrikerna är länkade) 

 

Göra så här, eller precis hur du vill 

1. Marie-Louise (pd) (kris) 

2. Tove (pd) 

3. Alina (pd) 

4. Ali (pd) (kris) 

5. Johan (pd) 

6. Kim (pd) (kris) (soc) 

7. Arthur (pd) 

8. Arthur, kortversion (pd) 

9. Morgonens mil (bt) 

10. Lukten av sånt som brinner (bt) 

11. Multiplikation (bt) 

12. Sitta kvar (bt) 

13. Stjärnvinst (bt) (soc) 

14. Isa och pappa (bt) 

15. Milad (pd) (bt) 

16. Helen (kog) 

17 Axel (kog) 

18. Uppdrag: Rita en serie (kog) 

19. Uppdrag: Kognitiv självanalys (kog) 

20. Henry och hans familj (utv) 

21. Uppdrag: En barndom (utv) 

22. Ella (soc) 

23. Uppdrag: Socialpsykologisk fördjupning (soc) 

24. Uppdrag: Sälj nåt! (soc) (mot) 
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25. Mira (klin) 

26. Simon (klin) (bio) 

27. Erik (klin) (bio) 

28. Irka (klin) 

29. Disa (klin) (bio) 

30. Stella (klin) (bio) 

31. Elek (klin) 

32. Elvira (klin) 

33. Gustav (klin) 

34. Pär (klin) (bio) 

35. Benjamin (klin) (bio) 

36. Cinna (klin) 

37. Josef (klin) (bio) 

38. Orolig kompis (klin) (bio) 

39. En som vill lugna sina kompisar (klin) (bio) 

40. Philip (klin) (bio) 

41. Lea (klin) (soc) (kris) (bio) 

42. Lea, kortverion (klin) (soc) (kris) (bio) 

43. Malik (klin) (trm) 

44. Malik, kortversion (klin) (trm) 

45. Uppdrag: skriv ett fall (klin) 

46. Du (klin) (kris) (utv) 

47. Du, kortversion (klin) (kris) (utv) 

48. Uppdrag: Nollvision för självmord (klin) 

49. Hellin (pd) (bt) (utv) (klin) (kris) 

50. Hellin, kortversion (pd) (bt) (utv) (klin) (kris) 
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Gör så här, eller precis hur du vill 
Välkommen till den här handledningen för Fallsamling för psykologi 1 och 2 – 

Liven vi lever. Den är mer är att se som uppslag och tips än som ett facit – för-

stås. Jag har tillåtit mig att vara ganska fri i strukturen – resonemangen böljar 

lite fram och tillbaka. Det blir en smula svårare att hitta men föder förmodligen 

betydligt fler tankar hos dig som lärare. 

Korta och långa, lätta och svåra 

Fallen är olika långa och olika komplexa. Vid en del fall är meningen att man 

tränar tillämpningen av bara en teori medan andra fall går att analysera med 

hjälp av flera teorier. Ett exempel på hur man kan jobba: När man arbetar med 

det psykodynamiska perspektivet kan eleverna träna på försvarsmekanismer 

med hjälp av de korta fallen 1–5. Därefter följer två längre fall, som ställer lite 

högre krav på eleven. Efter det kanske man jobbar med beteendeperspektivet 

och först övar på de korta fallen 9–12 och sedan med två längre fall, 13 och 14. 

Efter detta kan eleverna ge sig på ett fall som ska analyseras utifrån båda per-

spektiven, fall 15. Så jobbar man sig framåt, och i slutet av kursen vill man 

kanske att eleverna ska få sätta tänderna i ett fall där man kan tillämpa en lång 

rad teorier och då finns det några sådana i slutet av samlingen. För att det inte 

ska bli alltför svårt har jag föreslagit vilka teorier eleverna kan använda, men 

man kan ju låta dem välja själva. Då kan de också passa på att berätta varför 

de väljer vissa teorier och väljer bort andra – det som i kursplanen kallas att 

värdera perspektivens förklaringsvärde. 

Många elever tycker att det är svårt att veta hur de ska skriva en ”analys”. 

Därför har jag skrivit ett exempel på hur en fallanalys kan se ut, med kommen-

tarer kring innehåll, struktur och språk. Den finns här i handledningen, fall 15. 

En målsättning har varit att skriva historier som berör, som går in och dröjer 

sig kvar hos eleverna, även om de är tillrättalagda för att passa en teori. Ett lite 

skönlitterärt anslag alltså. Kanske blir en del texter lite svårare på det sättet, 

men det är lätt avhjälpt genom att man efter första genomläsningen tillsam-

mans sammanfattar vad som står. Vid några långa fall har jag skrivit en kor-

tare version, så att man kan välja. Där har jag  försökt göra strukturen tydli-

gare, genom att till exempel inte röra mig i flera tidsplan utan använda ett 

kronologiskt berättande, även då originalfallet har en mer komplex struktur. 

Frågorna till fallen har jag lagt sist i boken. På så vis stör de inte läsningen 

om du skulle vilja ge eleverna andra uppgifter i anslutning till ett fall, men de 

är lätta för eleverna att hitta om du vill att de ska använda dem.  
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Läsa i förväg och läsa mer 

Det går att använda fallsamlingen tillsammans med vilken psykologibok som 

helst, eller utan bok. I anslutning till handledningen av de olika fallen hänvisar 

jag dock till mina egna böcker under rubriken ”Läs gärna”. Grundboken heter 

Psykologi 1 och 2a – Med olika ögon (Liber 2017). Den kallas för enkelhets skull 

hädanefter för bok 1 (2017). Den finns också i en äldre version som heter Psy-

kologi för gymnasiet (Liber 2011). Den hänvisar jag till som bok 1 (2011). Sedan 

finns en fördjupningsbok som heter Psykologi 2a och 2b (Liber 2015) och hädan-

efter kallas bok 2.  Dessutom finns en reportagebok om att leva med psykisk 

sjukdom, skriven av elever i årskurs 3 på journalistikprogrammet. Den inne-

håller intervjuer med personer som lever med psykisk sjukdom, anhöriga och 

vårdpersonal. Starka och personliga berättelser som kan lyfta undervisningen 

i klinisk psykologi. Där finns också faktarutor om olika diagnoser och behand-

lingsmetoder. Boken heter Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 

(Liber 2012) och finns i mitt namn, eftersom jag fungerade som redaktör. 

I de fall där mina böcker inte täcker ämnet, eller där det har hänt saker på 

forskningsfronten sedan de kom ut, ger jag tips på hemsidor eller sökord un-

der rubriken ”Läs mer”. Utöver det skulle jag här vilja puffa generellt för uni-

versitetens hemsidor. Det är lätt att man glömmer dem, men om man sveper 

igenom några sådana får man en rätt god bild över vad det forskas på i dag. 

De är också bra på att skriva lättfattliga pressreleaser om sin forskning. Utöver 

det tycker jag att man ska uppmuntra eleverna att höra av sig till forskare och 

ställa frågor. Om de fördjupar sig inom ett område kan de faktiskt mejla eller 

ringa en forskare och ställa några väl förberedda frågor. Det är ju ett uppdrag 

man har som forskare, att kommunicera om sin forskning med allmänheten, 

och de flesta av mina elever berättar att de har blivit mycket väl bemötta.  

Arbeta vidare – förslag på uppgifter 

Fallsamlingen är inte heltäckande för psykologikurserna, men med hjälp av 

den kanske det blir lättare att tänka kring fall som man hittar i vardagen – i 

nyheter, skönlitteratur, film, andra människors upplevelser och egna upple-

velser. Förutom fall med tillhörande frågor finns också förslag på uppgifter att 

arbeta vidare med. Ibland har jag låtit elevinstruktionen bli ganska kort och 

sedan utvecklat lite mer här i handledningen. På så vis kan du själv bestämma 

över hur uppgiften ska presenteras i detalj för eleverna. En av uppgifterna är 

att skriva ett fall och jag vill verkligen rekommendera det – till både elever och 

lärare. Det är roligt och man lär sig mycket genom att konstruera en historia 

som ska analyseras med hjälp av en viss teori eller som ska passa in i en dia-

gnos. 
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Jag hoppas att berättelserna i den här boken ska väcka intresse, tankar, frågor 

och känslor hos eleverna. Att det ska vara roligt att arbeta med dem. Och 

kanske kan det få vara lite tungt också. När jag skrev berättelsen om Malik, 

som kommer ensam från Syrien till Sverige, var jag tvungen att ta paus ibland 

och skriva annat, krama mina barn och gå ut och fånga några pokémon i solen.  

Lycka i fallarbetet önskar jag er! 

/Nadja 
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Fall 1–8: psykodynamiska perspek-

tivet 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 1, ”Kampen i vårt inre”, om det psyko-

dynamiska perspektivet. 

1. Marie-Louise 
Psykodynamiska perspektivet och kris 

Med ett freudianskt synsätt är Marie-Louises handlande och tankar ett tydligt 

förnekande av situationen. Det kan förstås vara naturligt att köpa kläder till 

ett dött barn. Man klär ju sina döda fint när de ska begravas. Men hennes tanke 

om att läkaren kan ha tagit fel visar att det hon förbereder sig för inte är att ta 

emot ett dött barn. Här passar det förstås bra att tala om kris och krisbearbet-

ning och fundera över hur det kommer att vara för Marie-Louise i de olika 

faserna. Att hon nu befinner sig i förnekelsefasen är ju tydligt.  

Andra fall som handlar om kris: 43–44 och 46–47.  

2. Tove 
Psykodynamiska perspektivet 

Toves sätt att hantera den ”förbjudna” attraktionen hon känner för sin kompis 

flickvän är att vända känslorna till dess motsats – reaktionsbildning – och att 

hävda att det är hennes kompis, inte hon, som hyser denna känsla – projice-

ring. 

3. Alina 
Psykodynamiska perspektivet 

Alinas sätt att hantera den förbjudna känslan att inte älska sin mamma är att 

beskylla sin syster för att hysa denna känsla – projicering – och att vända sina 

känslor till dess motsats – reaktionsbildning.  (Hon vänder dessutom på hela 

relationen – förvandlar sin mamma till ett barn och sig själv till hennes 
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mamma.) Mamman regredierar till slut, när hon hela tiden av dottern betrak-

tas som inkapabel att ta hand om sig själv. 

4. Ali 
Psykodynamiska perspektivet och kris 

Läs gärna (utöver kapitel 1 i bok 1): 

Bok 1 (2017): kapitel 10, ”Leva lycklig?”, avsnittet som handlar om kris, 

”När tillvaron vacklar” . 

Bok 1 (2011), kapitel 11. 

Ali väntar på en positiv tilldragelse – han ska få en kusin. Han moster har gjort 

honom delaktig genom att prata om barnet och planera hur han ska få hjälpa 

henne att ta hand om det. Det får honom att känna sig ”stor” och stolt. När 

hans moster blir sjuk förstår han förmodligen inte fullt ut hur allvarligt det är, 

men hans föräldrar gråter och det måste ju göra honom orolig. Han hanterar 

sin oro genom att gå från att vara den stora, som ska ta hand om babyn, till att 

uttrycka en önskan om att själv vara som en baby för att bli omhändertagen 

av sina föräldrar – regression. Samtidigt signalerar han att detta tillstånd bara 

är tillfälligt; när babyn är född är det han som ska göra som hans mamma har 

lärt honom och stryka den över huvudet och kinderna. Han berör inte med ett 

ord att babyn kanske inte kommer att överleva, trots att hans föräldrar har 

berättat detta – förnekande. 

Alis känsla av maktlöshet inför det som händer visar sig i drömmar/tankar 

om att det ska komma en jättelik fågel och ta honom. Fågeln kan tolkas som 

mosterns sjukdom som hotar att förstöra deras lycka och ta ifrån Ali känslan 

av att vara stor och kompetent – han skulle ju bli ”storkusin” och hjälpa till att 

sköta sin lilla kusin. Nu är han istället liten, orolig och maktlös. Han behöver 

sina föräldrar mer än vanligt för att kunna känna sig trygg. Han vill ha dem 

nära hela tiden säger han. Han behöver förstås närhet för att slippa ifrån räds-

lan för jättefågeln, men förmodligen finns också en ängslan för att något ska 

drabba föräldrarna. Han har plötsligt blivit medveten om att människor kan 

bli svårt sjuka och kanske dö. 
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5. Johan 
Psykodynamiska perspektivet 

När Johan säger ”puss” till Jonna, en kund, i telefon skulle Freud förstås för-

tjust gnugga sina händer – det är ju ett riktigt skolboksexempel på felhand-

ling/felprestation. Tolkningen skulle givetvis bli att Johan attraheras av Jonna, 

trots att han har en sambo. En annan tolkning skulle dock kunna vara att det 

inte handlar om attraktion utan att Jonna snarare påminner om en del av Jo-

hans sambos funktion: Hon är en person han kan vara avspänd och skämta 

med. En del av den spänning det innebär att ha klagande kunder får sin lös-

ning genom den humoristiska ton som finns mellan dem. Humor är ju enligt 

Freud den vanligaste försvarsmekanismen, och på många plan också den 

bästa. Att Jonna ställer sig på Fredriks sida genom att parodiera den typiska 

gnälliga kunden skapar en närhet som gör att Fredrik råkar säga ”puss, hejdå” 

– den fras han använder när han avslutar ett samtal med en annan kvinna han 

känner närhet till, sambon. (Hur Fredrik ska lyckas förklara detta för Jonna är 

en annan femma …) 

6. Kim 
Psykodynamiska perspektivet, kris och socialpsykologi 

Läs gärna (utöver kapitel 1 i bok 1): 

Bok 1 (2017): kapitel 9, ”Bland andra”, om socialpsykologi, kapitel 11, 

”Leva lycklig?”, avsnittet som handlar om kris, ”När tillvaron vacklar” . 

Bok 1 (2011), kapitel 7 och 11. 

Kim är med om ett trauma i form av ett rån, som snarare går ut på att förnedra 

än att ta värdesaker. I beskrivningen av Kims reaktioner efter rånet kan man 

hitta en mängd försvarsmekanismer. Man kan använda fallet som en renodlad 

träning på just detta. Men man kan också använda fallet för att tala om krisbe-

arbetning. Försvarsmekanismer är ju en form av copingstrategier. I vilken kris-

fas befinner sig Kim? Vad kan hända om hen inte kommer vidare? Finns det 

några tecken på posttraumatiskt stressyndrom? Vilken hjälp skulle behövas? 

Mer om trauma, copingstrategier och PTSD finns i fall 44. Också fall 47 handlar 

om kris. 

Försvarsmekanismer: När Kim spelar datorspel efter rånet – eskapism. När 

Kim nästa morgon har glömt att hen blivit rånad – bortträngning. Ilskan mot 

personen som antyder att Kim varit ute och festat och senare mot personen 
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som vill att hen ska anmäla – förskjutning. Löpträningen – kompensation, sub-

limering eller självbestraffning. När Kim försvarar varför hen inte vill anmäla 

– förnekande (”det är ju ingen stor grej”). Visar inga känslor när hen talar om 

rånet – isolering. Hävdar att det inte är någon idé att anmäla för att polisen 

ändå inte kommer att göra någonting – rationalisering  (vi kan förmoda att 

motviljan mot att anmäla egentligen beror på rädsla eller på att det känslo-

mässigt vore jobbigt att tala om händelsen i detalj). 

Vill man kan man fråga om eleverna: Om det här skulle hända er, skulle ni 

anmäla då? Min erfarenhet är att förfärande många känner någon som blivit 

rånad eller pressad på pengar och att svaret blir: Nej, man anmäler inte. Man 

kan diskutera varför och vad som skulle krävas för att ungdomar ska våga 

anmäla brott. 

Man får inte veta något om gärningsmännen. Skapar eleverna sig ändå en bild 

av dem? Här kan man ta in socialpsykologin, till exempel fördomar: Om nu 

eleverna gör sig en bild av gärningsmännen, vad baserar de den på? Man kan 

också tala om vad som driver människor att göra andra illa. Zimbardos forsk-

ning kan vara intressant i detta sammanhang: hans fängelseexperiment och 

hans ”sju steg på vägen mot ondska”.  

Man kan också diskutera kring Kims könstillhörighet – som inte anges i texten. 

Hur föreställer eleverna sig Kim: kille, tjej eller inget specifikt kön? Vad är det 

i texten som gör att eleverna tänker så?  

Någon månad efter att jag skrivit detta fall läste jag tillsammans med en klass 

jag har i svenska novellen ”Kylan” av Inger Alfvén och slogs av hur mycket 

jag – helt omedvetet – lånat från denna: förnedringen och rädslan för att gär-

ningsmännen ska komma efter, stilen och att läsaren inte får veta om huvud-

personen är en tjej eller kille. Innan jag plockade fram novellen den här gången 

var det några år sedan jag läste den, men tydligen har den alltså satt sina spår. 

Novellen finns i antologin Färdlektyr från 2006, som delades ut gratis till gym-

nasieskolor av Läns- och lokaltrafiken. Jag vet inte om den går att få tag på, 

men om man har den tycker jag absolut att man ska läsa den om man ska jobba 

med trauma och krisbearbetning. 
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7–8. Arthur 
Psykodynamiska perspektivet 

I fallet om de två kusinerna Arthur och Karl ska eleverna också leta försvars-

mekanismer. Det är ganska långt och kan passa som slutuppgift i momentet, 

när eleverna kan förväntas vara ganska väl bekanta med de psykodynamiska 

teorierna. Fallet finns också i en kortare version. Kortversionen innehåller i 

stort sett samma försvarsmekanismer som originalfallet, men originalvers-

ionen är mer skönlitterär och har mer färg och nyanser – det kanske i högre 

grad inbjuder till diskussioner. Är man någorlunda läsvan tror jag att det är 

roligare att läsa den längre versionen.  

När Karl erbjuder sig att hjälpa Arthur med skolarbetet kan det eventuellt vara 

rationalisering. Arthurs brottning – kompensation för hans svårigheter i sko-

lan. I sällskap med flickorna i skärgården kompenserar han också underläget 

genom att briljera i dykning, segling och dans. En anledning till att Arthur går 

med på att lära Karl att segla är säkert att han hoppas på fördelar hos Mona – 

rationalisering alltså. Det är förstås också en kompensation, eftersom Karl bru-

kar vara den duktiga. När Karl blir arg och seglar en tur på egen hand förnekar 

han när han kommer tillbaka att han ska ha blivit rädd, men Arthur ser att han 

är svettig och darrig. Förmodligen förnekar Karl inte bara inför de andra utan 

också inför sig själv sin rädsla, och då är det ju att betrakta som en försvars-

mekanism. När Arthur hjälper Karl med att förtöja båten hoppas han att Mona 

ska dröja sig kvar med honom men intalar sig att det är ”självklart” att hjälpa 

kusinen som är i så stort behov av det – rationalisering. Det myckna simman-

det när Karl och Mona har blivit tillsammans får väl ses som sublimering. När 

han simmar iväg rakt ut, utan att bry sig om ifall han kommer orka tillbaka, 

när han har fått reda på att Mona förmodligen är gravid, kan det vara en form 

av självbestraffning. Han är arg på sig själv, som förlorat i kampen om Mona. 

Eller så är det sublimering – kanske enda sättet att hindra sig själv från att slå 

ner Karl? När han njuter av Karls skräck under båtfärden kompenserar han 

för den smärta Karl har åsamkat honom eller sublimerar sin önskan att fysiskt 

skada Karl. När han säger att abort är ”det enda vettiga” för att Karl då kan gå 

vidare med sitt liv – rationalisering. När han tänker att han ”räddat Mona” 

genom samtalet med Karl på båten – rationalisering – det var ju inte därför 

han tog med Karl ut, utan av helt egoistiska skäl. Segelbåten i Karls dödsan-

nons är naturligtvis en symbolhandling och Arthurs förnekande av att kusinen 

varit rädd för vatten är just förnekande eller bortträngning. 
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Fall 9–14: beteendeperspektivet 

Läs gärna 

Bok 1 (2017): kapitel 3, ”Vi är vad vi gör”, om beteendeperspektivet. 

Bok 1 (2011), kapitel 2. 

 

Läs mer 

Bok 2: kapitel 4, ”Tummen upp”, om sociala medier. 

Sök på nätet: ”the teenage brain on social media”. 

Bok 2: kapitel 3, ”Den spelande hjärnan”,  avsnittet om gamifiering. 

9. Morgonens mil 
Beteendeperspektivet 

Operant betingning, positiv förstärkning. Att förstärkningen är oregelbunden 

(ibland får man många likes, ibland inte) bidrar till att upprätthålla beteendet. 

Det är som att spela på en enarmad bandit – om man tillräckligt ofta vinner 

kommer man att fortsätta och fortsätta. 

Här kan man också, om man vill, passa på att tala om psykologin bakom 

sociala medier och vårt behov av bekräftelse. I bok 2 kapitel 4 kan du läsa om 

detta. UCLA har publicerat en studie om vad som händer i tonåringars hjärnor 

när de får många likes och vad som styr vad de själva likear. Sök på ”The tee-

nage brain on social media”. Jag undrar om någon har undersökt vad som 

händer i vuxnas hjärnor, som jämförelse? 

10. Lukten av sånt som brinner 
Beteendeperspektivet 

Klassisk betingning. 

11. Multiplikation 
Beteendeperspektivet 

Här är det öppet för elevernas egna förslag. Kanske föreslår de saker som byg-

ger på operant betingning och i så fall blir det en naturlig övergång till Skinner 
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och hans tankar om skolan: För att få en lyckad inlärning behöver man ställa 

upp ett tydligt mål och dela upp det i delmål, ge omedelbar feedback och för-

stärka med hjälp av positiv förstärkning, hela tiden se till att eleverna har till-

gång till hjälp, men inte för mycket hjälp och gå från enkla till allt mer kom-

plexa uppgifter.  Det ska vara en utmaning och det ska kännas roligt att lyckas.  

I det här sammanhanget kan man tala om gamifiering (spelifiering, gamifi-

cation) av skolan, alltså att låna drag från spelvärlden för att få eleverna moti-

verade att lära sig saker. Det innebär oftast inte att miljön liknar ett spel eller 

att eleverna upplever undervisningen så, utan snarare att man använder 

samma motivationsmetoder som i spel. Läs gärna om detta i bok 2 kapitel 2. 

12. Sitta kvar 
Beteendeperspektivet 

Formuleringen att de disciplinära åtgärderna inte är ett straff tycker jag är in-

tressant. Att omhänderta mobiler eller be en elev gå ut kan ju ses som åtgärder 

för att uppnå en bättre studiemiljö – eleverna blir förhoppningsvis mer upp-

märksamma/det blir lugnare i klassrummet, där och då. Men att kvarsittning 

inte ska betraktas som ett straff har jag svårt att förstå. Det åtgärdar ju inte ett 

problem, till exempel att eleven stör ordningen. Det är ett straff som signalerar 

till eleven: Uppför dig i fortsättningen, annars … Oavsett vad man tycker om 

kvarsittning tycker jag att det är intressant att notera att Skolverket inte vill 

erkänna att straff faktiskt har återinförts i skolan. I dokumentet ”Mer om 

trygghet och studiero” på skolverket.se 

presenteras de olika åtgärderna. Det står ingenstans att kvarsittning är tänkt 

som ett tillfälle då eleven ska ta igen studier som hen har missat. Om det hade 

varit så hade man ju kunnat se det som en åtgärd direkt kopplad till problemet 

– att eleven missat viktiga moment på grund av sitt störande beteende.  

Skinner då? Ja, han trodde ju inte särskilt mycket på straff. Och han menade 

att rädsla är ett av de största hindren för inlärning. Jag tror att det kan bli en 

bra diskussion bland eleverna om åtgärder för studiero. Koppla gärna till 

nästa fall också. 

13. Stjärnvinst 
Beteendeperspektivet och ledarskap 

Firat använder Skinners metoder kan man säga, med tydliga delmål och posi-

tiv förstärkning. Hans ledarstil är demokratisk, vilket förmodligen bidrar till 

framgången. Han får klassen med sig eftersom han lyssnar på deras behov, 
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samtidigt som han ställer upp tydliga regler. När barnen en dag inte följer reg-

lerna blir de av med sina privilegier. Han förklarar tydligt varför han gör så. 

Svårighetsgraden ökar allt eftersom och Firat peppar dem och visar att han 

tror att de kan lyckas. I slutet går Firat över till en variant där barnen får vänta 

längre på sina stjärnor än tidigare. Enligt Skinners modell bör förstärkningen 

ges så – till en början ges förstärkning efter varje tendens till önskat beteende 

och sedan skärper man gradvis kraven och belönar inte heller varje gång det 

önskade beteendet uppträder.  

Firats belöningssystem med stjärnor som belöningar för delmål, som man 

samlar till en större belöning påminner mycket om belöningssystemet i många 

spel. Läs gärna om gamifiering som metod för att motivera elever. 

14. Isa och pappa 
Beteendeperspektivet 

I fallet Isa och pappa hittar man många exempel på inlärning:  

När pappa skäller på Isa när hon är på väg att äta en banan – straff. Att till-

rättavisa behöver förstås inte vara en bestraffning, men i det här fallet skäller 

pappan och hotar med hur pinsamt/obehagligt det kommer att bli om Isa ska-

lar bananen. Isa börjar gråta och pappa försöker med positiv förstärkning – att 

lova henne russin och att få välja middag. När det inte hjälper övergår pappa 

till att hota om att Isa inte ska få något lördagsgodis och att han ska lämna 

henne i butiken – det är förstås mycket obehagligt för Isa och är alltså ett straff. 

När pappa sätter sig på golvet och bara stirrar tomt och inte svarar Isa är det 

också ett straff. När Isa har försökt blidka honom utan att det hjälper tar hon 

till sin pappas metoder – hotar med straff av olika slag. Detta är imitationsin-

lärning. Då upphör han med det beteende som varit obehagligt för henne – 

negativ förstärkning alltså – och ger henne positiv bekräftelse. Lite senare läg-

ger han till ännu en belöning för att de tog sig ur den jobbiga situationen: sock-

erkakan, en positiv förstärkning. Han fortsätter att förstärka hennes hjälp-

samma beteende vid matlagningen genom att berömma henne.  

När Isa senare på kalaset blir illamående när hon ser sockerkakan beror det 

på klassisk betingning: Hon förknippar sockerkakan med att kräkas, trots att 

det förmodligen var vinterkräksjuka och inte sockerkakan som gjorde henne 

sjuk. 

Fråga 3, som handlar om hur Isas pappa hanterar situationen, kan man bena 

upp i flera delar: Vilka blir effekterna av pappans handlande på kort sikt, 

alltså: Hur fungerar de i stunden? Om hans handlande är typiskt för hur han 

brukar bete sig i samspelet med Isa, kan man då spekulera i vilka de långva-

riga effekterna kan bli? Kan man säga något om anknytningen mellan Isa och 
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hennes pappa? Här finns inte mycket att gå på, men man kan ändå se tecken 

på att hon är tryggt anknuten eftersom hon, trots att det är obehagligt, klarar 

av situationen när hennes pappa blir okontaktbar. Hon är ju den som löser 

situationen genom att ta pappans metoder och vända dem mot honom. 

Om eleverna har svårt att svara på fråga 5 kan man komma med exempel 

för att få igång dem, eller ställa frågor av typen: ”Hur gör du när du måste 

plugga fast du inte har lust?” (som de kanske redan har diskuterat i fall 11), 

”Har du något knep för att få en kompis att hjälpa dig eller en förälder att 

tillåta dig att till exempel åka bort med dina kompisar?” Det mesta går ju att 

betrakta i termer av operant betingning: Att tjata tills man får som man vill 

(negativ förstärkning) till exempel, eller att tala om hur underbar en person är 

om hen gör som man vill (löfte om uppskattning – positiv förstärkning). Vad 

brukar fungera bäst? Man kan också vända på frågan: Vilken typ av förstärk-

ningar är eleverna utsatta för av andra, som vill forma deras beteende? 

15. Milad 
Psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet (inklude-

rar exempelanalys för eleverna) 

Det här fallet har jag skrivit en exempelanalys på. Man kan tänka sig att ele-

verna först läser fallet och diskuterar frågan och sedan får läsa min analys. 

Tanken med att låta dem läsa en exempelanalys är att det ska hjälpa dem så 

att de själva senare kan skriva en sådan. Förutom själva analystexten har jag 

skrivit kommentarer om hur man kan bygga upp analysen och hur man kan 

använda språket för att analysen ska framstå som mer proffsig. Min erfarenhet 

är att analyserna blir markant bättre om man inte bara talar om innehållet utan 

också om struktur och språk.  

För elever som inte är så läs- och skrivvana kanske man får göra på annat 

sätt, till exempel hjälpas åt att samla in punkter man kan ta upp och sedan 

hjälpas åt att formulera några meningar. Kanske titta på en liten bit av exem-

pelanalysen, inte hela. Den håller en hög språklig nivå och det kan eventuellt 

kännas främmande och skrämmande för en del elever. Men tipsen om formu-

leringar är faktiskt inte så svåra att tillämpa. Om man bara hjälps åt med inne-

hållet, själva analysen, kan de flesta sedan peta in formuleringar som ”En slut-

sats kan vara …” och ”Om vi sedan går vidare till …” Det som förhoppnings-

vis händer då är att eleverna får syn på strukturen – vad som är vad i analysen 

och hur man behöver göra för att tankarna ska hänga ihop.  

Som lärare får du skriva ut exempelanalysen och ge till eleverna. Jag föreslår 

att eleverna har tillgång till kommentarerna på ett separat papper bredvid 

själva exempelanalysen.  
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Exempelanalys av fallet Milad utifrån det psykodynamiska per-

spektivet och beteendeperspektivet 

Fallet Milad handlar om1 23-årige Milad och hans sex år äldre flickvän Hanna. 

Milad och Hanna träffades på ett tåg för två år sedan, då Milad fick en pani-

kattack. Hanna, som är sjuksköterska, hjälpte honom och följde med honom 

till sjukhuset. Ganska snart efter det blev de tillsammans. Milad bor fortfa-

rande hemma hos sina föräldrar. Hanna försöker övertyga honom om att han 

borde flytta, men han säger att han måste ta hand om sin pappa, Reza, som 

inte klarar sig själv efter en stroke som han drabbades av när Milad var fem år 

gammal. Så blir Hanna med barn och de måste besluta om de vill föda barnet 

eller om de vill göra abort. Det blir stormiga diskussioner där båda beskyller 

den andra för att inte vilja ha barnet. Här följer en analys av Milad och perso-

nerna runt honom utifrån det psykodynamiska perspektivet och beteendeper-

spektivet. 

Först kan vi titta på Milad2. När han var fem år gammal blev han vittne till hur 

hans pappa fick en stroke när de åkte buss tillsammans, en mycket obehaglig 

upplevelse. När Milad långt senare åker tåg får han en panikattack. Man kan 

tänka sig att3 upplevelsen när han var fem år genom klassisk betingning har lett 

till att han förknippar miljöer som liknar bussen –  till exempel tåg – med den 

skräck han då kände. Inom beteendeperspektivet skulle man alltså anse att 

Milad har drabbats av en fobi.4 När Milad berättar för Hanna om hur det var 

när hans pappa fick stroken gör han det dock helt utan känslor, något man 

inom det psykodynamiska perspektivet skulle kalla isolering eller affektisole-

ring. Om man ska behandla Milads fobi skulle man inom beteendeperspekti-

vet göra det genom att han gradvis fick utsätta sig för det han har fobi för, för 

att en utsläckning ska ske. Inom det psykodynamiska perspektivet skulle man 

försöka fiska upp de känslor som är förknippade med händelsen ur det omed-

vetna och jobba med dem. 

Sedan stroken är Reza rullstolsburen och behöver hjälp med att klä på sig och 

sköta sin personliga hygien. Han har också svårt att tala – det är bara Milad 

och hans mamma, Susanne, som förstår vad han säger. Man kan alltså säga att 

Milad i ganska stor utsträckning förlorade sin pappa när han befann sig i det 

som Freud kallar den falliska fasen. Under denna utvecklingsfas är mamman 

det främsta kärleksobjektet för en pojke. Han vill ha henne för sig själv och ser 

pappan som en konkurrent som han vill bli av med. Man kan tänka sig att 

Milad inte fick detta mammabehov tillfredsställt när hans pappa blev sjuk, ef-

tersom mamman förmodligen blev upptagen med att vårda pappan. Inom det 

psykodynamiska perspektivet skulle man säga att detta har lett till ett kvardrö-

jande oidipuskomplex hos Milad – omedvetet dras han till kvinnor som antingen 

är lika hans mamma på något sätt, eller som kan fylla rollen som omhänderta-

gande person i relationen.5 Milads mamma och flickvän är lika på så sätt att 
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de båda har vårdande yrken, och Milads och Hannas relation började dessu-

tom med Hanna tog hand om honom när han fick en panikattack. I slutet av 

den falliska fasen är det meningen att pojken ska släppa mamman som kär-

leksobjekt genom att i stället börja identifiera sig med pappan och utveckla en 

könsidentitet. Vi får också veta att Hanna tycker att Milad är ganska ”klängig 

och osjälvständig” i deras relation. Det kan förstärka teorin om ett kvardrö-

jande oidipuskomplex – han är som ett barn i relation till henne – eller så kan 

det tyda på en störning i den orala fasen. Under Milads första tid i livet låg ju 

hans mamma på sjukhus och om det till exempel innebar att han inte blev am-

mad skulle Freud kalla det ett trauma som kan ha lett till en oral personlighet. 

Den utmärks av att man antingen blir väldigt klängig (man försöker omed-

vetet tillfredsställa de behov man inte fick tillfredsställda som baby) eller att 

man skjuter folk ifrån sig (man tror omedvetet att närhet inte är möjligt, eller 

att det gör ont för att det kan ske en separation). 

Milad och hans mamma vårdar Reza tillsammans. Han har hemtjänst, men de 

åker hem på lunchen för att se till honom och morgnar och kvällar vårdar de 

honom utan hjälp. Hanna tycker att Milad borde flytta hemifrån, men han sä-

ger att det skulle bli för tungt för hans mamma att vårda pappan ensam. Det 

är dock en bortförklaring – inte bara inför Hanna utan också inför sig själv – 

eftersom han egentligen inte riktigt vill flytta. Freud skulle kalla det rational-

isering. Milad klagar aldrig på att han måste ta hand om sin pappa, trots att 

det innebär att han måste sköta sina tandläkarstudier sent på kvällarna. Han 

tycks alltså ha ett starkt överjag – hans moral säger honom att det är självklart 

att han ska ta hand om sin pappa. Hans yrkesval är intressant – han ska bli 

tandläkare, precis som hans pappa var innan han fick sin stroke. Man kan säga 

att Milad använder försvarsmekanismen kompensation – han har en pappa som 

inte kan jobba och då väljer han att själv rikta in sig på att utföra det jobb pap-

pan skulle ha gjort. Denna försvarsmekanism ser vi också i att Milad alltid har 

velat ha många barn. Hans mamma drabbades av komplikationer när Milad 

föddes och sedan vågade de inte skaffa fler barn. Detta tycker Milad är tråkigt, 

men det är ju inget han kan göra något åt. Han skulle dock kunna försöka 

skaffa många egna barn. 

Hur känner Milad inför graviditeten då?6 Jo, han är både glad och orolig. Det 

blir många gräl mellan honom och Hanna och här tar han till försvarsmekan-

ismen eskapism, han börjar gå ut med sina kompisar i stället för att ta ansvar 

som han brukar. I ett gräl beskyller han Hanna för att vara omogen – trots att 

det kanske lika gärna kan beskriva honom, som har bott kvar hemma så länge. 

I så fall är det enligt det psykodynamiska perspektivet ett exempel på projice-

ring. 
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När det gäller Hanna får vi inte veta något om hennes bakgrund och inte heller 

så mycket om hennes tankar och känslor. Vi kan se att hon brottas med frågan 

om barnet. Hon tänker på saker som talar för att inte föda barnet – Milad är 

osjälvständig och dessutom är han inte klar med sina studier – när det kanske 

i själva verket handlar om att hon inte känner sig redo för barn. Hon försöker 

alltså komma med en sort bortförklaringar inför sig själv till varför hon inte 

borde föda barnet. Detta kallar man inom det psykodynamiska perspektivet 

för rationalisering. Senare påstår hon att det är Milad som inte vill ha barnet, 

vilket är en projicering. 

När Reza får veta att Milad ska flytta hemifrån använder han försvarsmekan-

ismen regression. Han är förmodligen orolig för vad förändringen kommer att 

innebära, vilket gör att han går bakåt i utvecklingen och plötsligt behöver 

mycket mer hjälp än tidigare, som ett barn. 

Om vi till slut7 funderar över Milads och Hannas framtid då: Hanna säger att 

Milad måste söka hjälp för sin fobi och det vore förstås bra. Där brukar som 

sagt beteendeterapi ge bra resultat. Förmodligen skulle de ha nytta av att gå i 

någon form av parterapi också, helst innan barnet föds. De behöver lära sig ett 

sätt att kommunicera med varandra utan att det blir stora gräl som inte leder 

någon vart. Eftersom de båda faktiskt är ganska ansvarstagande människor i 

grunden, har hållit ihop i två år och gemensamt kommit fram till att de ska 

behålla barnet borde det finnas goda förutsättningar för dem att lösa sina pro-

blem och bli en fungerande familj.8 
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Kommentarer till exempelanalysen av fallet Milad 

1 Börja gärna med att sammanfatta fallet. Berätta sedan vad det är du ska göra. Om du vill att 

analysen ska framstå som mer formell kan du skriva till exempel ”Här följer en analys …” i 

stället för ”Jag ska göra en analys …” 

2 Var tydlig med vem som analyseras och utifrån vilken teori eller perspektiv. Använd uttryck 

som:  

”Först kan vi titta på Milad …” 

”Sedan …” 

”När det gäller Hanna…”  

”Låt oss nu gå över till …”  

”Utifrån det psykodynamiska perspektivet …” 

”Om vi i stället använder beteendeperspektivet …” 

”Avslutningsvis …” 

”För att sammanfatta …” 

Sådana uttryck hjälper läsaren genom texten och gör att hen lättare hänger med i dina tankar. 

De bidrar också till en proffsig stilnivå. 

3 För att på ett elegant sätt uttrycka att det du skriver just här är en tolkning (man kan alltså 

inte veta säkert, men du tror att det är så här och vill att dina läsare ska tycka likadant) kan 

man använda uttryck som: 

”Man kan tänka sig att …” 

”Man kan säga …” 

”Man kan förmoda att …” 

”Vi kan tänka oss att detta innebär att …” 

”Detta innebär troligen …” 

”Det är sannolikt att …” 

”En rimlig tolkning är …” 

Återigen: Stilnivån blir högre om du undviker att skriva ”jag tror” och i stället använder dig 

av uttryck som de ovan. ”Man” och ”vi” är vanliga pronomen när man skriver analyser. 

4 Berätta hur du tänker och inte bara vilka slutsatser du drar. Här berättar jag först att jag 

föreställer mig att det Milad upplevde som femåring var obehagligt och att ”man kan tänka 

sig” att detta har lett till att han förknippar den skräck han då kände med miljöer som liknar 

bussar. Jag använder en term från beteendeperspektivet – klassisk betingning – och levererar 

sedan en slutsats, där jag är tydlig med att det är beteendeperspektivet jag använder här: 

”Inom beteendeperspektivet skulle man alltså anse att Milad har drabbats av en fobi.” 

När jag alldeles efter detta byter perspektiv talar jag tydligt om det: ” … något man inom 

det psykodynamiska perspektivet skulle kalla isolering eller affektisolering.” 

5 Ibland behöver du lite kort förklara de teorier eller termer du använder. Här skriver jag om 

att Milad kan ha en störning i den falliska fasen och att detta kan ha lett till ett kvardröjande 

oidipuskomplex. Då är det bra om jag förklarar vad det innebär. Men jag sätter inte igång och 

berättar om hela Freuds psykosexuella stadieteori från början till slut. Det din lärare vill se är 

ju att du har förstått teorierna och kan tillämpa dem, inte att du kan skriva av ur läroboken 

eller klippa från internet. 

Obs: Du får citera en källa om du vill, om du till exempel hittar en väldigt bra förklaring av 

en term, men då ska du ange med citattecken att du citerar och varifrån citatet kommer. An-

vänd inte alltför många citat dock. Det här är din analys, där du ska visa din kunskap, inte 

någon annans. 
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6 När man ställer en fråga som man själv tänker besvara kallas det retorisk fråga. Det är ett 

smart sätt att fösa läsaren vidare i texten och signalera vad man tänker berätta om härnäst. 

7 Nu går vi in för landning, snart är det slut, berättar jag för läsaren. 

8 Om du vill att texten ska upplevas som fullständig är det bra om läsaren får känna att texten 

verkligen har landat, har ett tydligt slut. Det är lite olika vad som passar som avslutning. Här 

gör jag en framåtblick. Man kan tänka sig att i stället blicka bakåt och göra en sammanfattning 

av sin analys. Eller något annat, kanske avsluta med ett citat eller en fråga. Om det inte är 

viktigt att texten är formell eller stilmässigt elegant kan du strunta i att grubbla på ett snyggt 

slut. Bara sluta.  
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Fall 16–19: kognitiva perspektivet 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 4, ”Tankarnas betydelse”, om det kog-

nitiva perspektivet.  

 

Läs mer 

Bok 2: Här finns mer om kognitiv psykologi, till exempel kapitel 6, ”Tecken i 

skyn – lockelsen med konspirationsteorier”, och kapitel 11, ”Vitsen med att veta 

och förstå”. Dessa kapitel går dock inte att koppla till fallen i fallsamlingen. 

16. Helen 
Kognitiva perspektivet 

Helen visar prov på inlärd hjälplöshet när hon får veta att hon riskerar att bli 

uppsagd. Många av hennes arbetskamrater börjar se sig om efter nytt arbete 

redan innan beskedet om vilka som måste gå har kommit, men Helen känner 

att hon inte kan påverka sin situation över huvud taget. När så beskedet väl 

har kommit blir katastroftankarna ännu starkare. Trots att företaget erbjuder 

kurser för att hjälpa henne vidare är hon övertygad om att hon inte kan göra 

någonting för att påverka sin situation. Hon har orimligt negativa tankar om 

sin brist på kompetens, trots att hennes chef är tydlig med att det inte är bris-

tande kompetens som ligger bakom uppsägningen.  Hon klandrar sig själv för 

att hon inte har arbetat hårdare. När hon blir påmind om sina framgångsrika 

projekt attribuerar hon framgångarna utanför sig själv – det berodde på hen-

nes arbetskamrater. Vi ser alltså att hon har en attribueringsstil där fram-

gångar tillskrivs yttre orsaker och motgångar inre – den mest negativa/själv-

kritiska av de fyra attribueringsstilarna. Använder man Albert Ellis ABC-mo-

dell ser man att hennes orimliga tankar om att hon inte är kompetent, inte har 

jobbat hårt nog och aldrig kommer att klara av att lära sig nya saker leder till 

ett mönster av handlingsförlamning och känslor av hjälplöshet. Helen skulle 

förmodligen vara hjälpt av att granska sina tankar och vad som blir följden av 

dem i kbt. 
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17. Axel 
Kognitiva perspektivet 

Också Axels fall handlar om icke konstruktiva tankemönster och följderna av 

dem. Man skulle kunna strukturera dem genom att rita in dem i Ellis ABC-

modell och sedan granska rimligheten i tankar som att han inte har något att 

tillföra som pappa, att Rasmus kommer att genomföra det hela även om Axel 

inte är med på det, att Rasmus kommer att göra slut och att kompisarna redan 

vet detta och att han erbjuds en mellanchefstjänst för att hans chef tycker synd 

om honom. Attribueringsstilen är pessimistisk – framgångar tillskrivs andra 

och motgångar honom själv. Allt detta skulle han kunna arbeta med i kbt.  

Frågan om vad Rasmus kan hjälpa Axel med är öppen. Det skulle kunna 

handla om att försöka skapa ett klimat där Axel vågar berätta hur han tänker 

och känner. I ett sådant samtal skulle Rasmus kunna peka på att ”Det där är 

dina tolkningar av hur du tror att jag tänker och känner. Nu vill jag berätta 

hur jag tänker och känner.” Alltså vara så tydlig det bara går. Kanske kan par-

terapi vara aktuellt – där skulle de kunna få hjälp med just den sortens samtal. 

18. Uppdrag: Rita en serie 
Instruktionen till eleverna är att de ska rita två seriestrippar: en med ett icke-

konstruktivt kognitivt schema och en med hur man skulle kunna tänka i stäl-

let. I bok 1, kapitel 4 finns exempel på icke-konstruktiva scheman. Inte som 

serie, men det kan ändå hjälpa eleverna att komma igång med uppgiften. Om 

de inte lyckas hitta på något kan de använda fallen Helen och Axel.  

19. Uppdrag: Kognitiv självanalys 
Uppgiften liknar den föregående, men här ska eleverna använda egna erfaren-

heter. Uppgiften går att göra på olika svårighetsnivåer: Man kan nöja sig med 

att bara rita två figurer med stegen A, B och C, eller så kan man skriva lite 

löptext också, där man till exempel resonerar kring hur mönstret kan ha upp-

stått och lite utförligare om hur det påverkar en. Ellis ABC-modell finns i bok 

1, kapitel 4. 
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Fall 20 och 21: utvecklingspsykologi och 

arv-miljö 
Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 6, ”Bli den man är”, om temperament, anknyt-

ning och utvecklingsteorier.  

Bok 2: kapitel 8, ”Den stressade musens arv”, om epigenetik och annan forskning om 

hur arv och miljö samspelar.  

Bok 2: kapitel 9, ”Hjärnans härmapor”, om spegelneuroner och utvecklandet av theory 

of mind, empati och förmågan att förstå sig själv.  

Bok 2: kapitel 10, ”Leken nyskapar världen”, om hur lek utvecklar kognitiva och 

känslomässiga förmågor hos barn och hjälper dem att hantera olika situationer de ställs 

inför. 

20. Henry och hans familj 
Utvecklingspsykologi, anknytning och temperament 

I fallet om Henry och hans familj kan man tala om faktorer som formar en 

personlighet och om faktorer som påverkar hur vi reagerar på psykisk belast-

ning.  

Henry är till en början ett ganska nöjt barn. Anknytningen till familjemed-

lemmarna är god. Men han är blyg, vill inte vara med någon utanför familjen. 

I former av temperament är Henry en lätt tillfredsställd baby men med hög 

grad av tillbakadragenhet. Använder man Eriksons psykosociala utvecklings-

teori kan man säga att Henry får en bra start – han får den uppmärksamhet 

och kärlek som han behöver. Alltså borde han forma en grundläggande tillit 

till omvärlden. Men när han är ett år gammal och fortfarande befinner sig i 

den första fasen skiljer sig föräldrarna och allting förändras. Nu har han inte 

längre tillgång till sin mamma. Anknytningen störs förstås och med det följer 

att Henry får känslan av att människor när som helst kan försvinna. Det är inte 

bara anknytningen till mamman som påverkas, utan anknytningen till pappan 

blir alltså också otrygg, vilket gör att Henry inte vill släppa honom. Med Erik-

sons termer har Henry utvecklat en grundläggande misstro till omvärlden. Att 

en av hans grundläggande temperamentsfaktorer dessutom är tillbakadragen-

het gör det förmodligen extra svårt. Henrys trygghet blir den tre år äldre bro-

dern Isak.  

De andra syskonen då? Julia är den som klarar skilsmässan bäst. Hon är, precis 

som Henry var i början, lätt tillfredsställd och nöjd (temperamentsfaktorn hu-
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mör) och har hög grad av öppenhet (temperamentsfaktorn öppenhet – tillba-

kadragenhet) och anpassningsförmåga. Hon är lugn och har lätt att koncen-

trera sig (temperamentsfaktorerna aktivitetsnivå och distraktibilitet). Allt 

detta hjälper henne vid skilsmässan. Hon knyter an till andra vuxna och barn 

och uttrycker både muntligt och via teckningar sin längtan efter sin mamma 

och lillebror. Hon är initiativrik – skickar teckningar och föreslår Skype-samtal 

till exempel. Hon har haft ett positivt utfall i alla Eriksons faser så här långt 

verkar det som: en grundläggande tillit till omvärlden, självständighet, initia-

tivförmåga och kompetens, vilket förstås också hjälper henne. 

 

Tvillingbröderna Isak och Martin är höga i aktivitetsnivå och känslointensitet 

(två temperamentsfaktorer). De har en god anknytning till alla i familjen och 

man kan förmoda att det har blivit ett positivt utfall i Eriksons två första faser. 

I den tredje fasen ska en känsla av mening utvecklas. Martins sätt att ta sönder 

allt lego han byggt tyder på att han är full av svåra känslor som raseri, saknad 

och övergivenhet. Man kan tolka det hela symboliskt om man vill – att förstöra 

det han tidigare byggt upp är en parallell till vad föräldrarna har gjort med 

hans värld. Eller så uttrycker det en känsla av just meningslöshet – det är ingen 

idé att försöka bygga något, det går ändå i kras. 

Isaks sätt att börja beskydda Henry kan vara kompensation – att ta hand 

om lillebror kanske håller borta känslan av hjälplöshet och meningslöshet. 

Han är också arg, på sin mamma, men säger tydligt att det viktigaste för ho-

nom är Henry. Där får han villkorslös kärlek och har kontroll på ett sätt som 

han inte har i relation till de vuxna. 

Vad som är intressant att diskutera är väl just arv och miljö i samspel. Sysko-

nen är sinsemellan ganska olika, när det gäller de grundläggande tempera-

mentsfaktorerna. När de drabbas av uppbrott och separation är de dessutom 

i olika utvecklingsfaser och resultatet blir att de alla reagerar olika. Vad kan 

de vuxna göra för att hjälpa barnen i deras kris? Man kan också diskutera 

huruvida det finns några ”skyddande” medfödda temperaments-/personlig-

hetsfaktorer – Julia klarar sig ju bättre, till exempel. 
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21. Uppdrag: En barndom 

Instruktionen lyder:  

 

Beskriv din uppväxt med hjälp av någon eller några psykologiska teorier. Du kan till exempel 

ta upp anknytning, temperament och Eriksons psykosociala stadieteori. Om du hellre vill kan 

du hitta på en person, alltså skriva ett eget fall, eller välja en karaktär ur en bok, film, tv-serie 

eller liknande.  

 

Eftersom uppgiften att analysera sin barndom kan vara känslig – man kanske 

inte vill tänka på vissa saker eller man vill inte berätta personliga saker för sin 

lärare – finns alternativet att välja en påhittad karaktär.  
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Fall 22–24: socialpsykologi 
Läs gärna  

Bok 1 (2011): kapitel 9, ”Bland andra” om socialpsykologi. 

Bok 1 (2011): kapitel 7. 

Bok 2: kapitel 4, ”Tummen upp”, avsnittet som handlar om näthat, ”Lättare att kränka 

utan ögonkontakt”.  

22. Ella 
Nätmobbning 

Förutom en fråga om mobbningens mekanismer (det finns mycket forskning 

– eleverna kan googla) handlar frågorna till fallet om Ella mycket om vad la-

gen säger och vilka åtgärder man kan vidta. Jag tycker att det är viktigt att 

eleverna vet vilka skyldigheter skolan har att arbeta med de här frågorna och 

att kränkningar faktiskt är lagbrott. Om en skola säger att mobbningen sker på 

fritiden och därför inte är skolans ansvar – det verkar faktiskt vara vissa sko-

lors svar när föräldrar rapporterar om mobbning – är det helt oacceptabelt. 

Om mobbningen sker i ett sammanhang som har koppling till skolan – till ex-

empel att både offer och förövare går där – har skolan ett ansvar, även om 

mobbningen sker ”utanför skoltid”. Eleverna kan kolla upp skollagen och sko-

lans åtgärdsplan och utifrån det diskutera om skolan gör tillräckligt och på ett 

bra sätt. Om de har egna idéer om hur man kan förbättra arbetet är det förstås 

jättebra. (Skriv ner, visa rektor, återkoppla till eleverna.) Det kan till exempel 

handla om sådant som att kartlägga var på skolan eleverna känner sig otrygga 

eller vid vilka aktiviteter (omklädningsrum och idrott brukar komma högt 

upp på sådana listor) och vidta åtgärder. Eller det kan handla om hur man tar 

upp de här frågorna i undervisningen eller hur lärare beter sig i klassrummet 

om elever ”skämtar” på ett sätt som kan uppfattas kränkande. De har säkert 

många erfarenheter och idéer att dela med sig av.  

En sak jag tycker att man sällan talar om är vilken skillnad en grupp män-

niskor kan göra om de bestämmer sig för att sluta upp runt den mobbade. Det 

behöver inte handla om att säga emot mobbarna – ibland kan det ju kännas för 

svårt eller riskabelt. Men om man är ett gäng kan man bestämma sig för att 

hålla sig i närheten av den mobbade, säga vänliga saker och lite allmänt ”vara 

i vägen” för mobbarna. Det finns en kraft i detta, att – även om man inte vågar 

ta striden – signalera till den mobbade: Du är inte ensam, vi håller oss i när-

heten. Jag tror verkligen att vi behöver tala om sådana saker, skapa en karta 

med tänkbara möjligheter att agera, som finns redo om det händer något. Om 

man har pratat om det på psykologin kanske det är lättare att säga till sina 
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kompisar: ”Kolla vad de går på NN. Vi gör så där som vi pratade om på psy-

kologin, håller oss i närheten.”  

Det är klart att det kan uppfattas som ett svek av den drabbade om männi-

skor inte säger ifrån till mobbarna. Men om alternativet är att inte göra någon-

ting för att man är så rädd för att då bli nästa offer, så kan den diskreta sluta-

upp-kring-den-drabbade-och-vara-i-vägen-för-mobbarna-varianten kanske 

ändå vara bättre.) Det ligger en kraft i att tillsammans göra gott, som man inte 

ska underskatta. Miljön blir förgiftad där mobbning förekommer, inte bara för 

den drabbade utan för alla som ser det. Men goda handlingar kan också sprida 

sig. Eleverna kan googla ”prosocialt beteende”, ”prosocial behaviour studies” 

och ”altruism research” om de vill titta lite på forskning om hjälpsamhet. 

Prosocialt beteende tycks ju inte bara påverka den miljö där vi gör gott utan 

också oss själva på ett positivt sätt. 

På urskola.se finns  ”Lärarlabbet – Se mobbning”, en serie med halvtimmes-

långa program om mobbning som jag bara har sett små delar av, men den 

verkar intressant.  

23. Uppdrag: Socialpsykologisk fördjup-

ning 
Uppgift 1 ger två alternativ, ett vidare (a) och ett mer avgränsat (b). När jag 

har använt den första frågan som skrivuppgift har instruktionen till eleverna 

varit: 

Vilka tycker du är de viktigaste lärdomarna vi kan dra från socialpsykologin? Varför tycker 

du att just dessa är viktiga? Hur kan vi använda dem? Koppla det du skriver till experiment 

och teorier som finns i boken, men om du satsa på högre betyg än E behöver du också leta 

egna källor. När du refererar till sådant som finns i boken behöver du inte förklara hur expe-

rimentet är gjort, men du måste naturligtvis vara tydlig med vad experimentet visar, varför 

du tycker att det är viktigt och hur man ha nytta av kunskapen det ger oss. Ange dina källor, 

både i en källförteckning (gärna klickbara länkar) och inne i texten med hjälp av noter eller 

referatmarkörer. En källa med hjälp av referatmarkör inne i texten kan se ut så här: 

 

Karin Svensson hävdar i sin artikel ”Terror – så funkar det” (Dagbladet 2015-12-12) att … 

Man kan förstås justera instruktionen och kraven efter elevgrupp. Ovanstå-

ende instruktion använder jag till elever på studieförberedande program, och 

kompletterar med kunskapskraven och förklaringar av vad de innebär vid just 

den här uppgiften. 
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Fråga b är lättare att ta sig an, tänker jag mig. Det är ganska lätt att välja två 

experiment och sen är man igång. Både a och b handlar om att eleverna ska 

resonera om det som i kunskapskraven kallas ”psykologiska samband”. Här 

får man också in det här med ”perspektivens förklaringsvärde”. 

Instruktionen för uppgift 2 är:  

Fördjupa dig i ett ämne och analysera det med hjälp av socialpsykologiska teorier. Redovisa 

som artikel, radioinslag, tv-dokumentär, fallbeskrivning med tillhörande analys, bilder med 

tillhörande muntliga eller skriftliga kommentarer, dramatisering eller på annat kreativt sätt. 

Högst omärkvärdig uppgift. Men man kan trycka på det kreativa och plötsligt 

få betydligt piggare redovisningar. – Men det får ju inte bara vara en snygg 

yta. Jag tycker att man ska kräva att de har med någon typ av analys/tillämp-

ning av en teori. I allra bästa fall leder kravet på en kreativ redovisningsform 

till att de faktiskt sätter sig in i området djupare.  

24. Uppdrag: Sälj nåt! 
Läs gärna 

Bok 2: kapitel 7, ”Allting går att sälja”. 

Uppgiften är att göra en marknadsföringskampanj. Här är det förstås bra om 

man har talat om hur vi påverkas av andra människor (masspsykologi, kon-

formitet o.s.v.) och man kan också läsa motivations-/behovsteorier, t.ex. Mas-

lows. I bok 2 finns ett kapitel om marknadsföringens psykologi, bland annat 

om socialpsykologiska aspekter och om neuromarknadsföring, som bygger på 

att man mäter konsumentens respons med hjälp av hjärnröntgen. Området är 

tacksamt på så sätt att man ständigt mäter effekt för att veta om man använder 

rätt metod. Många av studierna säger något generellt om hur människor fun-

gerar, inte bara som konsumenter. Här kan man passa på att diskutera forsk-

ningsmetoder och tillförlitlighet. Om detta kan man läsa, mycket kort, i bok 2, 

kapitel 2. 

En alternativ uppgift är att eleverna väljer någon befintlig marknadsförings-

kampanj och analyserar den med hjälp av teorier från socialpsykologin och 

behovsteorier. 
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Fall 25–48: klinisk psykologi 
Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 12–15 ger en bra grund. Observera att 2017 

års upplaga är uppdaterad enligt DSM-5 och innehåller ny forskning kring ett antal 

diagnoser och behandlingsmetoder. 

Bok 2: kapitel 8, ”Den stressade musens arv” handlar bland mycket annat om samspe-

let mellan arv och miljö när det gäller psykisk sjukdom. 

 

Läs mer 

Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (Liber 2012): Boken innehåller 

25 reportage om personer som antingen själva lever med psykisk sjukdom, har en an-

hörig som gör det eller arbetar med vård av människor med psykisk sjukdom. Det är 

elever i årskurs 3 på journalistikprogrammet som har gjort intervjuerna och skrivit 

reportagen, men jag måste säga att de har gjort det lika bra som proffs! Det finaste 

med boken är hur nära intervjupersonerna har låtit skribenterna komma, och hur 

mycket ljus och hopp som trots allt finns i deras berättelser. I boken finns också fak-

tarutor om diagnoserna och om olika typer av behandling, och på det sättet kan boken 

fungera som en sorts fallbaserad lärobok. Boken finns på Liber i mitt namn, eftersom 

jag fungerade som redaktör.  

 

Mer specifika läsanvisningar ges i samband med respektive fall. 

I samband med den kliniska psykologin tycker jag att det känns naturligt att 

ta upp det biologiska perspektivet. I innehållsförteckningen i själva fallsam-

lingen har jag markerat några fall där jag tycker att det passar extra bra. Det 

avspeglar sig också i kommentarerna här i handledningen, men de är ganska 

korta. Kanske kan de fungera som ingång till fördjupningar, till exempel ge-

nom att ge termer eller namn att googla på. 
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25. Mira 
Paniksyndrom med agorafobi 

Läs gärna 
Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): Man kan läsa om definitionen av psykisk sjukdom i 

kapitel 12, ”Sjuk eller inte?” och ångestsyndrom i kapitel 14, ”Ångestens många an-

sikten”. 

 

Läs mer 

Leva med psykisk sjukdom: Läs reportaget ”Med hundarna som trygghet” om en 

kvinna som lider av panikångest, agorafobi och social fobi. Här finns också en dagbok 

från en person som går i behandling för panikångest, ”I huvudet på en reporter”. 

Frågan om Mira lider av en psykisk sjukdom kan kanske tyckas lite underlig 

– hon har ju ett tydligt paniksyndrom med agorafobi. Förmodligen anser ele-

verna också detta (om inte annat är fråga 2 ganska ledande). Men vad grundar 

de detta på? Det jag vill åt är att eleverna påminnas om definitionen för psy-

kisk sjukdom: att tillståndet orsakar lidande eller skada för den drabbade eller 

dennas omgivning, att funktionen i till exempel arbetsliv eller sociala sam-

manhang är nedsatt och att beteende/tankar/känslor avviker från det normala 

eller från hur personen tidigare har fungerat. 

När man har konstaterat detta kan man övergå till att tala om symtom för 

paniksyndrom och agorafobi. Mira uppvisar de typiska fysiska symtomen och 

känslan av att hon kommer att dö om hon inte kommer bort från folkmassan. 

Hennes undvikandestrategi är typisk – på grund av paniksyndromet har hon 

utvecklat en fobi mot att befinna sig i folksamlingar, alltså agorafobi, och kan 

därför absolut inte tänka sig att utsätta sig för ställen med mycket folk, trots 

att det gör hennes tillvaro krånglig.  

Vad ska Mira göra för att hantera den här situationen då? Någon kanske 

föreslår att hon kan handla julklapparna på nätet. Då kan man tala om hur den 

copingstrategin, undvikarbeteende, underhåller agorafobin. Men man kan ju 

också se det som ett rimligt sätt att klara av något som är mycket svårt och 

kanske i stället exponeringsträna i lugn och ro när det inte är så mycket folk i 

affärerna och när man inte är pressad att hinna handla mycket. Detta skulle 

hon kunna få hjälp med i kbt.  
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26. Simon 
Depression 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 13, ”En annan verklighet”, om depression. 

Handledningen för fall 46 och 47. 

 

Läs mer 

Bok 2: kapitel 8, ”Den stressade musens arv”, om hur miljön kan åstadkomma epige-

netiska förändringar. 

Leva med psykisk sjukdom: Reportaget ”Lång väg till rätt diagnos” handlar om att det 

kan vara svårt att få rätt diagnos vid affektiva sjukdomar och hur detta kan bidra till 

ökad självmordsrisk. ”Min mamma och syster går på antidepressiva” handlar om att 

vara barn till en deprimerad förälder.  

Karolinska institutets hemsida ki.se: artikeln ”Ett pussel med många okända bitar” om 

depressionsforskningen just nu. 

socialstyrelsen.se: sök på ”riktlinjer för vård vid depression 2016” 

Sök på nätet: ”Linköpings universitet dTMS Markus Heilig”för att läsa om transkra-

niell magnetisk stimulering. 

 

Jag tycker att det är viktigt för eleverna att läsa om vad som händer i hjärnan 

på en neurobiologisk nivå när man drabbas av en depression. Det gör det lät-

tare för dem att acceptera depression som en ”riktig” sjukdom, som det inte 

bara är att ”rycka upp sig” för att komma ur. Det gör det också lättare att förstå 

sådant som att depression inte bara innebär nedstämdhet utan att det är en 

rad funktioner som påverkas, till exempel de kognitiva. Lika viktigt att för-

medla är förstås att hjärnan kan läka. Och naturligtvis ska man också tala om 

miljöfaktorer, till exempel uppväxt, livshändelser och livsstil (särskilt sömn 

och stress). I bok 2 kan du läsa om hur råttor får epigenetiska förändringar om 

de inte tas om hand väl av sina mammor. På ki.se finns en artikel, ”Ett pussel 

med många okända bitar”, som sammanfattar den forskning som just nu på-

går kring orsaker till depression. Det handlar bland annat om inflammationer 

och glutamat. 

Behandling: Socialstyrelsen har helt nyligen uppdaterat sina riktlinjer för 

behandling av depression. Nu rekommenderar man, utöver de välkända me-

toderna medicin, elbehandling och psykoterapi, också transkraniell magnetisk 

stimulering. Sök på ”riktlinjer för vård vid depression 2016” på socialstyrel-

sen.se. Kort om hur det fungerar kan man hitta genom att söka på ”Linköpings 

universitet dTMS Markus Heilig”. 

Fall 46-47, ”Du”, handlar också om depression. 
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27. Erik 
Psykos 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 13, ”En annan verklighet”, om psykossjukdo-

mar. 

Bok 2: kapitel 8, ”Den stressade musens arv”, innehåller en del som handlar om orsa-

ker till schizofreni och om den genetiska kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjuk-

dom och schizofreni, ”Hög ärftlighet för psykisk sjukdom”. 

 

Läs mer 

Leva med psykisk sjukdom: I ”Man känner en sådan otrolig maktlöshet” berättar en 

man om sin syster som är schizofren. ”Jag har börjat prata igen” handlar om en kvinna 

som tillfrisknat från schizofreni och är på väg tillbaka till arbetslivet igen. 

Sök på nätet: ”schizofreni Ullén” för att hitta den svenske forskaren Fredrik Ulléns 

forskning om dopaminets roll i schizofreni. 

De symtom Erik uppvisar i den akuta fasen är vanföreställningar, främst av 

förföljelsekaraktär – onda människor, som planerar att ta över världen, vill 

spionera på honom och döda honom. De är ute efter honom eftersom han har 

förmågan att se på människor om de är onda eller goda – en vanföreställning 

av storhetskaraktär. Han drar sig undan världen helt och vidtar åtgärder för 

att de onda inte ska komma åt honom. På nätterna hör han ibland hur de för-

söker bryta sig in – hörselhallucination.  

Andra vanliga symtom under akut psykos är påtagligt desorganiserat tal 

eller beteende, något som vi inte får veta något om i fallet Erik. Eftersom vi 

inte vet hur länge sjukdomen har pågått kan vi inte veta om det är schizofreni 

eller inte. 

Eleverna uppmanas att hitta på hur Eriks insjuknande skulle kunna se ut. Jag 

tycker att det är viktigt att understryka att psykoser vanligen inte kommer 

över en natt, som många tycks tro – plötsligt bara är man ”knäpp”. (Undantag 

är drogpsykoser och vissa psykoser som utlösts av tydliga psykiska stressorer. 

Man kan också få plötsliga psykossyndrom vid vissa typer av läkemedelsför-

giftningar.) Man kan tänka sig att eleverna beskriver hur Erik blir trött och 

håglös, drar sig tillbaka från socialt umgänge, känner sig tom på känslor, eller 

tvärtom rädd på grund av paranoida föreställningar som börjar smyga sig på. 

Koncentrationsförmågan blir sämre och ibland är det svårt att hänga med i 

vad en person som långsamt är på väg in i en psykos säger. Associationerna 

är underliga eller så är talet fragmentariskt. Ofta ger personen uttryck för en 

del av sina underliga idéer – folk börjar undra hur det egentligen står till. 

Långsamt förvrids verkligheten. Eleverna kanske kan dela sina berättelser om 



 

• 
 

 

Eriks första psykosfas med varandra. Syftet med uppgiften är dels att upp-

märksamma det gradvisa insjuknandet, dels att skapa inlevelse. Paranoida 

idéer kan alla ha, men hur skulle det kännas att fastna i ett mardrömsliknande 

tillstånd där man hela tiden är jagad eller missförstådd? 

 

Olika typer av psykossjukdomar och behandling kan man hitta i bok 1 eller 

förmodligen vilken psykologibok som helst, eller på nätet. När det gäller or-

saker pågår ju mycket forskning. I bok 1 beskriver jag kort de avvikelser i hjär-

nan man hittills har funnit och hur de påverkar den drabbades sätt att fungera. 

Jag nämner förstås också psykosociala faktorer, infektioner och skador under 

fosterliv och förlossning. I bok 2 kan man läsa om varför avvikelser i thalamus 

(färre dopamin D2-receptorer) kan leda antingen till att personen blir så kallat 

högkreativ eller att personen drabbas av vanföreställningar. Den som har fors-

kat kring detta är den svenska forskaren Fredrik Ullén. Sök på ”schizofreni 

Ullén”. En annan som forskat om kreativitet och psykisk sjukdom är Simon 

Kyaga – artiklar om detta är också lätta att hitta. Man kan också lyssna på hans 

sommarprat från 2014. Han har dock haft störst fokus på bipolär sjukdom, ef-

tersom det är där den tydligaste kopplingen har visat sig. Se fall 29, ”Disa”. 

28. Irka 
Tvångssyndrom 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 14, ”Ångestens många ansikten”, avsnittet 

”117 steg till bussen – att lida av tvångssyndrom” 

 

Läs mer 

Jag vill tipsa om Cammie McGoverns ungdomsroman Tala är guld (på engelska Say 

what you will), som handlar om tonåringarna Amy, som har cerebral pares, och Matt-

hew, som lider av tvångssyndrom. I fokus står deras framväxande vänskap och senare 

kärleksrelation. Boken väjer inte för de hinder deras respektive svårigheter medför. 

Men Amy och Matthew är också smarta, roliga, omtänksamma, oroliga, arga, kära, 

osäkra, lyckliga ... som "vanliga" personer. Jag har inte provat att läsa boken med en 

klass än, men om man har möjlighet att till exempel samarbeta med svenskämnet eller 

engelskan tror jag att den kan fungera mycket bra. Eller om man bara vill tipsa en elev 

om en bra bok. 

 

John Greens ungdomsroman Sköldpaddor hela vägen ner är också en fin skildring av 

en person som är mer än sitt tvångssyndrom, även om det påverkar hennes liv mycket. 
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Sök på nätet: ”Patric Blomstedt dbs” för att läsa om deep brain stimulation som be-

handling vid tvång. 

Många människor har ritualer för sig som de ”måste utföra” eller nojar över 

någonting, till exempel bakterier och virus, utan att det är ett tvångssyndrom. 

När tvångshandlingarna är ett sätt att hantera en underliggande ångest, och 

denna ångest blir så stark om den drabbade inte utför handlingarna att det 

känns ”omöjligt” att låta bli kan man tala om tvångssyndrom. Hur handikap-

pande ett tvångssyndrom är beror förstås på hur krävande tvångshandling-

arna är. I det här fallet kan man förmoda att de är ganska tidskrävande, och 

dessutom drabbar de Irkas familj, då hon kräver att de ska följa samma ritual.  

När det gäller orsaker så är risken för tvångssyndrom vanligare hos perso-

ner med hög ångestbenägenhet. Irka har alltid varit noga med hygienen, men 

tvångsritualerna startade när hon fött sitt första barn, en psykisk stressor. 

Andra faktorer som kan bidra till att utlösa tvångssyndrom, till exempel in-

fektioner och brister i immunförsvaret. (Läs om detta i bok 1.)  

En ny studie visar att risken för att dö i självmord är 10 gånger högre för 

personer med tvångssyndrom. Det är alltså mycket viktigt att behandla. 

Förstahandsvalet är oftast kbt. Ibland använder man även SSRI-preparat i be-

handlingen. På DBS-enheten vid Norrlands universitetssjukhus har man bör-

jat behandla tvångssyndrom med deep brain stimulation. Sök på enhetsche-

fens namn, Patric Blomstedt. 

29. Disa 
Bipolär sjukdom typ 2 

Läs gärna  

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 13, ”En annan verklighet”, avsnittet ”Bipolär 

sjukdom – berg- och dalbana genom livet”. 

 

Läs mer 

Bok 2: I kapitel 8, ”Den stressade musens arv” kan du läsa om forskning kring det 

genetiska sambandet mellan kreativitet och bipolär sjukdom. 

I Leva med psykisk sjukdom finns två reportage om bipolär sjukdom, ”Under sina ma-

niska perioder är han väldigt manipulerande och övertygande” och ”Det kan vara job-

bigt med någon som kör dammsugaren tre på natten”. 

Sök på nätet: ”Simon Kyaga” som forskar om kopplingen mellan kreativitet och bipolär 

sjukdom 
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Disa uppvisar symtom på bipolär sjukdom typ 2. Hon är inte manisk på ett 

sådant sätt att hon gör helt orimliga saker eller förlorar kontakten med verk-

ligheten (jämför Pär i fall 34), men hon uppvisar klara symtom på hypomani. 

Hon sover väldigt lite och är igång hela tiden. Hon har vidlyftiga idéer och 

projekt.  Hon får vredesutbrott på ett sätt som omgivningen inte är van vid 

och hon tar också för mycket plats i det sociala samspelet, hon kör över andra. 

Hon blir mycket frustrerad om någon försöker bromsa henne. En tid senare är 

hon i depressionsfas, med klassiska symtom som orkeslöshet och nedstämd-

het. Hon har också ångest för sådant hon gjorde i den hypomana fasen – van-

ligt vid bipolär sjukdom. Disas grundpersonlighet karaktäriseras av driv och 

engagemang och det är ganska vanligt att varken omgivningen eller den drab-

bade förstår att det är en sjukdom som styr svängningarna. Man tänker att 

man har ”kört för hårt” och därför blir utmattad. Ibland sjukskrivs den drab-

bade för utmattningsdepression. Primärvården har inte varit så bra på att upp-

täcka och remittera misstänkt bipolär sjukdom, eftersom patienten oftast bara 

söker hjälp under depressionsfasen. Kanske – en gissning bara – håller detta 

på att ändras då bipolär sjukdom har blivit en uppmärksammad diagnos de 

senaste åren.  

Behandling vid bipolär sjukdom: Humörstabiliserande läkemedel. Ibland be-

hövs också andra mediciner, till exempel ångestdämpande och sömnmedel. 

Ibland ger man ett tillägg av SSRI, men man är försiktig med det, eftersom det 

ökar risken för mani/hypomani. Vid svår depression där medicineringen inte 

hjälper använder man ibland elbehandling.  

Framtida behandling: Man forskar på om elbehandling direkt i hjärnan, deep 

brain stimulation, är en möjlig behandlingsmetod. Då opererar man in ungefär 

som en liten pacemaker i hjärnan. Hittills har man sett goda behandlingsresul-

tat vid Parkinsons och detta används kliniskt på vissa håll. Vid svåra depress-

ioner är resultaten lovande, men ännu används det inte kliniskt för detta. Yt-

terligare en metod man undersöker är stimulering med ljus direkt i hjärnan.  

Fördjupning: Den svenska forskaren Simon Kyaga har forskat om sambandet 

mellan kreativitet och psykisk sjukdom och funnit att det finns ett sådant när 

det gäller bipolär sjukdom – både de sjuka själva och deras släktingar har i 

högre grad kreativa yrken. Det går att hitta hur mycket som helst om detta på 

nätet och man kan också lyssna på Kyagas sommarprat från 2014. I en artikel 

i DN 2016-05-31, ”Kreativitet kan kopplas till psykisk sjukdom”, talar Kyaga 

inte så mycket om den forskningen, men om hur han ser på människor med 

psykisk sjukdom som en resurs i arbetslivet, att man måste individanpassa 

behandlingen och berättar att han har ett nytt forskningsprojekt om adhd och 

kreativitet på gång. Kan fungera som underlag för hur vi ser på människor 

med psykisk sjukdom i vårt samhälle. 
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30. Stella 
Emotionellt instabil personlighetsstörning/borderline  

Läs gärna 

 Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011) : kapitel 15, ”Bland psykopater, damp-ungar och mif-

fon”, avsnittet ”Borderline – med brännsår i själen”. 

 

Läs mer 

Bok 2: kapitel 9, ”Hjärnans härmapor” om bland annat mentaliseringsförmåga och 

mentaliseringsbaserad terapi, mbt. 

I Leva med psykisk sjukdom finns en intervju med en dbt-terapeut, ”DBT – vad är 

det?” 

sahlgrenska.se – sök ”emotionellt instabil personlighetsstörning”. 

lakartidningen.se: ”Behandling vid icke-suicidalt självskadebeteende kräver struktur” 

apa.org: ”Treatment for the ’untreatable’”.  

 

Stella har levt med ett känslomässigt kaos, särskilt under tonåren. Hon har 

varit deprimerad och har haft ett självskadebeteende.  Hon har haft svårt att 

hantera relationer – velat ha människor nära men varit rädd för att de ska 

lämna henne och därför ömsom skjutit dem ifrån sig, ömsom knutit dem hårt 

till sig. När människor inte har haft tid med henne exakt när hon har velat har 

hon blivit arg. Under detta ligger ångest och en rädsla för att vara oönskad och 

betraktad som jobbig. Hon har inte kunnat hantera dessa känslor. Att hon ger 

sig iväg just på studentdagen för att eventuellt göra ett självmordsförsök är 

nog ingen slump – det är en dag fylld av starka känslor, glädje men också av-

sked. Allt detta – självskadebeteendet, svårigheten att hantera relationer och 

känslor, depressionen och ångesten – är vanligt vid emotionellt instabil per-

sonlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetsstörning. Stella har också 

bytt gymnasieutbildning flera gånger, vilket kan tyda på ett impulsivt bete-

ende och en bristande uthållighet. 

Personer med EIPS kan framstå som uppmärksamhetssökande och melo-

dramatiska, rent av manipulativa. Jag tycker att det är viktigt att eleverna för-

står att personer med EIPS lever med ett känslomässigt kaos med stark ångest, 

rädsla för att bli övergivna, nedsatt impulskontroll och ofta ett stort själv-

förakt. Och att de saknar redskap för att reglera och hantera dessa känslor. 

Men det går ju att få hjälp med detta, och trots att termen ”personlighetsstör-

ning” antyder att det sitter så djupt i personligheten att det inte går att bota så 

har man numera en sådan framgång med behandlingarna att många faktiskt 

blir fria från sin EIPS. De behandlingsmetoder som används är dialektisk be-

teendeterapi (dbt), mentaliseringsbaserad terapi (mbt) och en ganska ny me-

tod, en korttidsterapi i grupp, emotion regulation group therapy (EGRT). Om 

mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi kan du läsa i bok 2, kapitel 9, 
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”Hjärnans härmapor”. På sahlgrenska.se kan du läsa om alla tre metoderna; 

sök på emotionellt instabil personlighetsstörning. På lakartidningen.se kan du 

i artikeln ”Behandling vid icke-suicidalt självskadebeteende kräver struktur” 

också läsa om behandling, och på apa.org finns artikeln ”Treatment for the 

’untreatable’”.  

31. Elek 
Fobi 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 14, ”Ångestens många ansikten”, avsnittet 

”När rädslan styr – att lida av fobi” 

 

Läs mer 

Leva med psykisk sjukdom: ”Sådana djur är fjärilar – vidriga och okontrollerbara” om 

en kvinna som har insektsfobi. 

Skillnaden mellan fobi och vanlig rädsla är att fobin är ”oproportionerlig” och 

handikappande. Man kan också se vissa skillnader i reaktionsmönster i hjär-

nan vid en fobisk reaktion och en känsloreaktion. Vid en fobisk reaktion är 

aktiveringen i amygdala högre och vissa studier har också visat att aktive-

ringen i delar av hjärnan som har med logiskt tänkande och resonerande att 

göra är lägre än vid en vanlig rädsloreaktion.  

Kbt är ju den vanligaste behandlingen vid fobi. När nu VR-tekniken (virtual 

reality) är på frammarsch är det möjligt att den kommer att underlätta expo-

neringen, till exempel när det gäller att träna sig på att utsätta sig för höjder 

eller flygplan.  

En fråga till eleverna är om det är för sent för Elek att börja en behandling, 

och det är det ju inte. Fobier brukar vara snabbt behandlade med hjälp av kbt. 
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32. Elvira 
Autismspektrumstörning/Aspergers syndrom 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 15, ”Bland psykopater, damp-ungar och mif-

fon”. Kriterierna har delvis ändrats, liksom diagnosens namn. Därför gör jag en ge-

nomgång nedan. 

 

Läs mer 

I Leva med psykisk sjukdom finns ett reportage om en tonåring med Aspergers 

syndrom som är mycket starkt. Bland annat berättar hon om mobbning och hur hon 

drabbats av psykotiska symtom när det var som värst. När intervjun gjordes hade 

hennes liv dock blivit avsevärt bättre genom anpassad studiegång och ett skrivarläger 

som blev mycket betydelsefullt för henne. Reportaget heter ”Min högsta dröm är att 

bli författare”. 

Fyra autismdiagnoser blir en i DSM-5 

I DSM-5 har man slagit ihop de fyra tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom, genomgripande störning i utvecklingen utan närmare 

specifikation (också kallat atypisk autism) och desintegrativ störning till en 

diagnos som på svenska kallas autismspektrumstörning eller autismspektrumtill-

stånd.  För att diagnosen autismspektrumstörning ska ställas ska personen ha 

symtom inom två områden: 

1. Begränsning i social kommunikation och socialt samspel. 

2. Begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. 

Det finns ett antal diagnoskriterier inom respektive områden. Alla behöver 

inte vara uppfyllda, men personen måste ha svårigheter inom båda områdena, 

annars betraktas det inte som autismspektrumstörning. Det första området in-

nefattar symtom som svårigheter att hantera känslor och beteende i relation 

till andra, att förstå och använda sig av icke-verbal kommunikation samt be-

gränsningar i personliga relationer.  Inom det andra området finns symtom 

som upprepningar i tal, kroppsrörelser eller handlingar, överdrivet fasthål-

lande av rutiner och ritualer samt mycket ”smala” intressen. Här har man lagt 

till ett nytt kriterium som handlar om över- eller underkänslighet för olika sin-

nesintryck – det kan till exempel handla om att ha så bra hörsel att man plågas 

av vardagliga ljud som andra inte bryr sig om. Det är inte ett kriterium som 

måste uppfyllas, men man har lagt till det därför att det ganska ofta finns hos 

personer med det som man nu kallar autismspektrumstörning.  

Symtomen ska ha funnits sedan tidig barndom, men man påpekar att det 

kan ta tid innan symtomen blir synliga. Barnets beteende och svårigheter, som 
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till exempel vredesutbrott om saker inte utförs på ett visst sätt eller ointresse 

för att leka med andra barn, kanske inte betraktas som särskilt uppseende-

väckande när det är tre år gammalt. Men om beteendet kvarstår när barnet blir 

äldre kan det finnas anledning att utreda om barnet har autismspektrumstör-

ning. I backspegeln kan det vara lättare att se vid vilken ålder symtomen bör-

jade visa sig. 

Förslaget att slå ihop de fyra diagnoserna till en var föremål för en livlig debatt 

under arbetet med revideringen. Kritiker menade att det är stor skillnad mel-

lan en person med autistiskt syndrom, som kan vara i behov av omfattande 

hjälp, och en person med Aspergers syndrom, som ofta klarar sig ute i sam-

hället med ganska lite stöd eller helt utan. Trots kritiken genomfördes föränd-

ringen, med motiveringen att de olika tillstånden inte går att tydligt skilja från 

varandra. Man anser också att diagnosen Aspergers syndrom har varit ett pro-

blem, eftersom det har funnits stora variationer i hur diagnosen har ställts. 

Därmed har man inte kunnat veta vilka en persons svårigheter och funktions-

nivå är utifrån diagnosen, vilket är ett problem inom till exempel skolan eller 

när man på andra områden ska sätta in stödåtgärder. När den nya diagnosen 

ställs ska man ange hur mycket stöd personen är i behov av. Det finns tre ni-

våer: behov av stöd, behov av omfattande stöd eller behov av mycket omfat-

tande stöd. Personer som redan har någon av de fyra gamla diagnoserna be-

höver inte utredas på nytt.  

Elviras situation 

Elvira har symtom inom båda områdena: Hon har svårt med det sociala sam-

spelet, till exempel när det gäller att förstå icke-verbala signaler och ironi, och 

hennes liv fungerar bara när hon har ett mycket strikt schema, där i stort sett 

allting är schemalagt – till och med datorspelande och telefonsamtal. Trots 

detta måste Elvira anses vara ganska högfungerande. Att hon är sjukskriven 

beror på mobbningen som hon har utsatts för. Hennes sambo tror att det kan 

gå att hitta ett annat arbete där hon bättre kommer till sin rätt. Det är möjligt 

att Elvira skulle behöva någon form av anpassning på sin framtida arbetsplats. 

Båda vill de ha barn, men de vet inte om de vågar, om de kommer att kunna 

klara av det. Här blir funktionsnedsättningen tydlig – det är ju svårt att ordna 

en tillvaro med ett barn så att det följer rutiner och scheman.  

 

Jag har försökt lyfta fram att det också kan finnas fördelar med att fungera som 

Elvira gör. Hennes sambo uppskattar att hon är rak och oförställd. Termen 

”funktionsvariant” har blivit allt vanligare och används av personer med 

bland annat Aspersgers och adhd. Jag tycker att glidningen från ”funktions-

hinder” till ”funktionsnedsättning” till ”funktionsvariant” är ganska talande. 
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Det ska bli spännande att se hur stor spridning ”funktionsvariant” får. Social-

styrelsen använder termerna ”neuropsykiatriskt funktionshinder”, ”neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning” och ”neuropsykiatrisk störning”. 

 

Vad gäller hjälp/behandling så är det kanske just en anpassning av arbetsplat-

sen som behövs, eller någon form av åtgärd som hjälper Elvira till en arbets-

plats där hon kan fungera. Om Elvira har ångest eller sömnproblem kan dessa 

medicineras, men i det här läget verkar det som att det som hjälper bäst är 

rutiner och stöd från sambo, föräldrar och vänner. 

33. Gustav 
Social fobi 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): Kapitel 14, ”Ångestens många ansikten”, innehåller 

ett mycket kort avsnitt om social fobi. 

 

Läs mer 

I Leva med psykisk sjukdom finns ett reportage, ”Med hundarna som trygghet”, om 

en kvinna med tre ångestdiagnoser – bland annat social fobi. 

Sök ”Andreas Frick” på uu.se 

Gustav har social fobi och det jag vill lyfta fram med det här fallet är att det 

inte betyder att man inte tycker om att umgås med andra människor. Det be-

tyder att man har fobi för situationer där man måste prata med människor 

man inte känner, samt för situationer där man står i centrum för uppmärksam-

heten. Gustav tycker om att vara med sina vänner, men han tycker att det är 

väldigt jobbigt när all uppmärksamhet vänds mot honom. Att ta emot ett pris 

inför en mängd människor är naturligtvis fruktansvärt obehagligt. Andra si-

tuationer som kan vara jobbiga är att hålla ett föredrag (det kan vara näst intill 

omöjligt för en person med social fobi), att folk sjunger när man fyller år eller 

att man måste öppna presenter inför alla – även om det är människor man 

känner. Att beställa på en restaurang, att fråga om vägen, till och med att be-

tala i en matvaruaffär kan vara jobbigt. Eleverna kan nog komma på många 

situationer. 

Social fobi brukar behandlas med kbt eller SSRI-medicin. Ny forskning vid 

Uppsala universitet visar att det förmodligen inte är brist på serotonin, som 

man tidigare har trott, utan tvärtom för mycket som delvis förklarar social 

fobi. Trots det kommer man i en senare studie fram till att om man lägger till 
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ett SSRI-preparat när man behandlar med internetbaserad kbt så blir resulta-

ten bättre. Jag vet inte hur det hänger ihop, men det är ju hur som helst intres-

sant. Sök på Andreas Frick på uu.se. 

Jag tror att det är bra att göra eleverna uppmärksamma på att det finns in-

ternetbaserad kbt. Förmodligen är tröskeln till behandling för många lite 

längre om de kan utföra den ensamma vid sin dator. Behandlingen finns ju för 

många ångestdiagnoser och depression, bland annat.  

34. Pär 
Bipolär sjukdom typ 1 

Läs gärna  

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 13, ”En annan verklighet”, avsnittet ”Bipolär 

sjukdom – berg- och dalbana genom livet” 

Handledningstexten till fall 29, ”Disa”  

 

Läs mer 

Bok 2: I kapitel 8, ”Den stressade musens arv” kan du läsa om forskning kring det 

genetiska sambandet mellan kreativitet och bipolär sjukdom. 

I Leva med psykisk sjukdom finns två reportage om bipolär sjukdom, ”Under sina ma-

niska perioder är han väldigt manipulerande och övertygande” och ”Det kan vara job-

bigt med någon som kör dammsugaren tre på natten”. 

Sök på nätet: ”Simon Kyaga” som forskar om kopplingen mellan kreativitet och bipolär 

sjukdom 

 

Disa, i fall 29, visar symtom på bipolär sjukdom typ 2 medan Pärs symtom 

tyder på typ 1. Han är manisk – hans idéer har inte verklighetsförankring. Han 

tror att han har en idé som ska frälsa världen, han är övertygad om att han har 

en extraordinär minneskapacitet och han har förföljelseidéer i form av tankar 

om att arbetskamraterna kommer vilja stjäla hans ritningar och att någon spi-

onerar på honom genom ventilationssystemet. Övriga symtom är att han hål-

ler igång hela tiden, att han blir yvig och tar orimligt mycket plats socialt, att 

han blir arg när chefen av omtänksamhet säger att han kanske borde ta det lite 

lugnt. Vi får också veta att han har varit sjukskriven två gånger för utmatt-

ningsdepression – han kan alltså ha haft två episoder av bipolär depression. 

Detta vet vi dock inte och det är det här en läkare skulle behöva veta mer om: 

tidpunkt och varaktighet. Det kan ju nämligen vara så att Pär har insjuknat i 

en psykos som inte är en del av en bipolär sjukdom.  

Läs om behandling i fallet Disa. Vid svår manisk fas kan inläggning på sjuk-

hus behövas och ibland också behandling med neuroleptika.  
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35. Benjamin 
Adhd 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 15, ”Bland psykopater, damp-ungar och mif-

fon”. I avsnittet ”Adhd – att leva utan filter” finns förutom fakta om diagnosen också 

ett fall (påhittat) som visar hur adhd kan yttra sig hos barn. Det kan man använda 

som komplement till fallet om Benjamin, som ju är vuxen. 

 

Läs mer 

I Leva med psykisk sjukdom finns ett reportage med en tjugoårig tjej med adhd, ”Jag 

har ju alltid varit lite speciell”, och en intervju med en enhetschef inom den neuropsy-

kiatriska vuxenpsykiatrin i Uppsala, ”Många har dåligt självförtroende”. 

Benjamins adhd visar sig genom att han har svårt att sitta stilla och koncen-

trera sig, att han är lättdistraherad, att han har dålig impulskontroll (han av-

bryter när andra pratar och lämnar kassan för att göra andra arbetsuppgifter) 

och svårt att hålla rätt på saker (sina nycklar till exempel) och att hålla ordning. 

Han har dålig tidsuppfattning och svårt att komma ihåg att göra saker (betala 

räkningar, gå på födelsedagsfester). Mycket skulle vara vunnet om han själv 

förstod sina svårigheter. Då skulle han inte behöva bli lika frustrerad, ledsen 

och arg, och han skulle också lättare kunna förklara sitt beteende för andra. 

Han skulle förmodligen ha nytta av att få hjälp att strukturera upp sin tillvaro 

och av att använda hjälpmedel för att till exempel komma ihåg tiden: ett 

schema för vad han ska göra när han ska ge sig iväg någonstans, till exempel 

till jobbet eller en fest, med tidsangivelser och en klocka som ringer varje gång 

han ska gå över till nästa moment. Benjamin har ju hittat sätt att hantera kon-

centrationssvårigheterna under studierna, så om han bara fick hjälp med att 

identifiera alla sina problemområden skulle han förmodligen kunna komma 

fram till smarta sätt att hantera dem. Om han skulle få en diagnos skulle han 

förhoppningsvis också kunna få anpassningar när han ska skriva tentor. 

Många med adhd behandlas ju också med läkemedel.  

Jag läste just att man ska börja screena för adhd i svenska fängelser, för att vid 

behov kunna medicinera. 25–30 procent av landets intagna har någon form av 

adhd-problematik (DN 2016-07-28, ”Intagna ska undersökas för adhd-dia-

gnos”). Att det finns en överrepresentation av adhd i fängelser har man vetat 

ganska länge. Men hur ser kopplingen adhd-symtom och kriminellt beteende 

ut? Det vet man inte. Detta har ju ingenting med Benjamin att göra, men kan 

ändå vara intressant att ta upp. 
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36. Cinna 
Ätstörning/träningsstörning 

Läs gärna 

atstorning.se 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011) : I kapitel 14, ”Ångestens många ansikten” , 

finns ett avsnitt om ätstörningar. Inget om träningsstörningar dock.  

 

Det här är lite klurigt. Många skulle spontant säga att Cinna lider av ortorexi. 

Det är inte en diagnos i DSM-5 men används ofta i medier i Sverige för att 

karaktärisera överdrivet tränande och fixering vid hälsosam mat. I andra län-

der används termen dock inte om överdriven träning utan bara för en fixering 

vid ”naturlig” och fettsnål kost. Vid Kunskapscentrum för ätstörningar (ats-

torning.se) säger man att termen är problematisk av den anledningen, men 

betonar att människor som känner igen sig i beskrivningar av ortorexi natur-

ligtvis ska söka hjälp. Beteendet kan då betraktas som en del av anorexia eller 

en ångeststörning av något slag.  

Men är Cinnas beteende så problematiskt? Det är ju bra att äta bra och träna. 

Jag skulle säga att tvångsmässigheten i hennes tränande är ett problem, precis 

som andra tvångsbeteenden. När hennes kompis ringer och mår dåligt så kla-

rar hon inte av att bara kliva av löpbandet och ägna sig åt honom, utan hon 

tänker ut en komplicerad plan som innefattar flera lögner. Att hon har tränat 

mycket dagen innan verkar inte spela någon roll – det är ju ”en ny dag med 

nya kalorier att förbränna”. Hennes ätande verkar också stört, om än inte ex-

tremt. Lite keso och en nektarin är inte ”en bra middag”. Hon verkar stå ut 

med tanken på att äta lite mörk choklad, det leder inte till några extrema ång-

estnivåer, men hon verkar inte se fram emot det. 

Den hjälp Cinna skulle kunna få skulle kunna vara att hantera ångesten som 

förmodligen ligger i botten och att träna sig i att inte träna varje dag och hela 

tiden tänka på vad hon äter, till exempel genom kbt, eller kanske skulle hon 

vara betjänt av långtidsterapi, till exempel psykodynamisk. 
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37. Josef 
Autismspektrumstörning 

 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 15, ”Bland psykopater, damp-ungar och 

miffon”. Där finns också ett fall (påhittat) som visar hur en störning inom autism-

spektrat kan visa sig hos små barn. Kriterierna för autismspektrumstörning har delvis 

ändrats. Se 2017 års upplaga eller genomgången nedan. 

 

Bok 2: Kapitel 9, ”Hjärnans härmapor”, tar bland annat upp theory of mind, förmågan 

att föreställa sig hur andra tänker – en förmåga som är nedsatt vid autismspektrum-

störning. Här förklaras också hur spegelneuroner fungerar och hur det hänger ihop 

med empati. 

Diagnosen autismspektrumstörning i DSM-5 

För att diagnosen autismspektrumstörning ska ställas ska personen ha sym-

tom inom två områden: 

1. Begränsning i social kommunikation och socialt samspel. 

2. Begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. 

Det finns ett antal diagnoskriterier inom respektive områden. Alla behöver 

inte vara uppfyllda, men personen måste ha svårigheter inom båda områdena, 

annars betraktas det inte som autismspektrumstörning. Det första området in-

nefattar symtom som svårigheter att hantera känslor och beteende i relation 

till andra, att förstå och använda sig av icke-verbal kommunikation samt be-

gränsningar i personliga relationer.  Inom det andra området finns symtom 

som upprepningar i tal, kroppsrörelser eller handlingar, överdrivet fasthål-

lande av rutiner och ritualer samt mycket ”smala” intressen. Här har man lagt 

till ett nytt kriterium som handlar om över- eller underkänslighet för olika sin-

nesintryck – det kan till exempel handla om att ha så bra hörsel att man plågas 

av vardagliga ljud som andra inte bryr sig om. Det är inte ett kriterium som 

måste uppfyllas, men man har lagt till det därför att det ganska ofta finns hos 

personer med det som man nu kallar autismspektrumstörning.  

Symtomen ska ha funnits sedan tidig barndom, men man påpekar att det 

kan ta tid innan symtomen blir synliga. Barnets beteende och svårigheter, som 

till exempel vredesutbrott om saker inte utförs på ett visst sätt eller ointresse 

för att leka med andra barn, kanske inte betraktas som särskilt uppseende-

väckande när det är tre år gammalt. Men om beteendet kvarstår när barnet blir 

äldre kan det finnas anledning att utreda om barnet har autismspektrumstör-

ning. I backspegeln kan det vara lättare att se vid vilken ålder symtomen bör-

jade visa sig. 
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Josef har symtom inom båda områdena: begränsning i social kommunikation 

och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och akti-

viteter. Han har svårt att förstå andra människors känslor och tankar om de 

inte uttrycks explicit. Han har också svårt att kommunicera sina egna känslor 

och att berätta saker så att andra förstår. Hans behov av att rutiner följs är 

mycket stort och om det inte blir som han vill får han utbrott där han vaggar 

fram och tillbaka och säger samma sak gång på gång.  

 

Svagare spegelneuroner och sämre städning av hjärnan 
Josefs pappa förklarar att Josef inte har den ”spegel” som behövs för att kunna 

sätta sig in i andra människors situation. Det innebär att theory of mind-för-

mågan är sämre. Den amerikanska forskaren Rebecca Saxe studerar denna för-

måga och hon och hennes forskargrupp har sett att det finns ett tydligt avgrän-

sat område i hjärnan som aktiveras när vi tänker kring hur andra tänker. Hon 

menar att det är viktigt att gå vidare med denna forskning eftersom en ned-

sättning i denna förmåga leder till stora svårigheter. Den italienske professorn 

Giacomo Rizzolatti har kunnat visa att barn med autismspektrumstörning har 

svagare reaktioner i sina spegelneuroner, vilket kan förklara den nedsatta the-

ory of mind-förmågan. En hypotes är att det är samordningen mellan spegel-

neuronerna som är dålig och han tror att detta skulle gå att träna upp. Än så 

länge vet man dock inte hur. Läs mer om spegelneuroner och theory of mind 

i bok 2, kapitel 9, ”Hjärnans härmapor”. 

Man har sett att barn med autismspektrumstörning har mindre volym på 

hippocampus och amygdala men att den totala hjärnstorleken är 20-40 procent 

större än hos andra barn. En teori är att det beror på att det inte sker någon 

utstädning av nervceller som inte används. Avvikelserna i hjärnan kan också 

bero på små genförändringar och hjärnskador i fosterlivet på grund av miljö-

gifter eller andra ämnen (alkohol, droger, mediciner) och infektioner. För ti-

digt födda barn kan få hjärnskador på grund av dålig blodtillförsel till hjärnan 

och skador kan uppstå under barndomen på grund av hjärninflammation eller 

miljögifter.  

Om någon elev tar upp frågan om vaccin leder till autism är det förstås vik-

tigt att berätta att det var forskningsfusk som låg bakom det påståendet. Ar-

tiklar: ”Medveten bluff bakom vaccinrapport” på svd.se och ”Vaccinbluffen 

avslöjad till slut” på dn.se. Man har granskat 1,25 miljoner barn i ett antal olika 

länder och inte hittat något samband – läs ”Stor granskning visar ingen kopp-

ling mellan vaccin och autism” på vardfokus.se. 

 

De flesta elever vet nog att autismspektrumstörning inte går att bota. Habili-

teringsinsatser är dock mycket viktiga; att träna för att förbättra nedsatta för-

mågor. Det är också viktigt att föräldrarna får utbildning och stöd.  
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38 och 39. Orolig kompis och En som vill 

lugna sina kompisar 
Alkoholbruk 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): I kapitel 14, ”Ångestens många ansikten” kan man 

läsa om alkoholism i avsnittet ”Beroendesjukdomar”. 

mariaungdom.se: Här finns bland annat ett självtest. 

alkoholhjalpen.se, sök på ”prata kompis”. 

 

Läs och titta mer 

I Leva med psykisk sjukdom finns fyra reportage om att leva med en förälder med alko-

holism och ett där både mamma och dotter berättar hur det har varit att leva med 

mammans alkoholism. Mamman är nu nykter. Reportagen är samlade i ett avsnitt som 

heter ”Det värsta var att man skämdes så mycket – att leva med missbruk”. 

dn.se: ”Alkohol ger dig mindre hjärna” 

iq.se: kampanjfilmerna ”Vem bestämmer hur mycket vi dricker?” och ”Va som folk” 

ur.se: ”Alkoholen och den unga hjärnan”, föreläsning av Ingrid Nylander, professor i 

farmakologi 

Fallen är skrivna som frågor till en rådgivningsspalt och är tänkta som un-

derlag för att diskutera vad man kan göra om man är orolig för en kompis eller 

funderar över sitt eget bruk av alkohol. Vill man också arbeta med hur det kan 

vara att leva med en förälder med beroendesjukdom eller missbruk kan man 

använda reportageboken Leva med psykisk sjukdom, se ovan. 

I det ena fallet berättar en tonåring, med signaturen ”Orolig kompis” om en 

jämnårig kompis, J, som dricker för mycket. Frågan är: Vad ska jag göra? I det 

andra fallet ställer signaturen ”En som vill lugna sina kompisar” frågan hur 

man kan veta om man dricker för mycket. Det finns många bra sidor som tar 

upp just dessa frågor. På Maria Ungdoms hemsida mariaungdom.se kan man 

testa sina alkohol- och drogvanor. Det testet är anpassat efter ungdomar, som 

ju är känsligare för alkohol. Många andra test är utformade för vuxna och bör 

därför inte användas av ungdomar, eftersom de då kan få en sned bild av sina 

alkoholvanor. (Ett exempel: Systembolagets dotterbolag IQ har ett test för 

vuxna.) Maria Ungdom ger också kortfattade råd till den som är orolig för en 

kompis. På alkoholhjälpen.se finns mer utförliga råd med exempel på hur man 

kan bete sig och vad man kan säga till en kompis som man är orolig för. 

Kanske kan eleverna först läsa fallen och fundera över vilka råd de skulle ge 

”Orolig kompis” och ”En som vill lugna sina kompisar” och därefter läsa på 

alkoholhjälpen.se. Jag tror att det kan bli bra diskussioner kring dessa råd. 

(Startsidan är svår att hitta vidare från, sök på ”alkoholhjälpen prata kompis”.)  
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Det blir förmodligen också naturligt att prata om attityder till alkohol och om 

grupptryck. På iq.se finns två kampanjfilmer som vill visa det absurda i att 

tjata på någon att dricka alkohol, ”Vem bestämmer hur mycket vi dricker” och 

”Va som folk”. Eleverna kan säkert diskutera utifrån egna erfarenheter: Före-

kommer det tjat och tryck? Kan man avstå helt, utan att hamna utanför? Om 

man tidigare har läst socialpsykologi och pratat om grupptryck och normer 

kan man ju koppla ihop det.  

Man kan också passa på att titta ordentligt på vad som händer i hjärnan när 

man dricker, och särskilt vad som händer med unga hjärnor. Jag tror verkligen 

att det är skillnad på att få höra ”Det är inte bra för hjärnan att dricka” och att 

få veta att berusningsdrickande under tonåren påverkar hjärnbarken på ett 

bestående sätt så att förmågan att kontrollera impulser, resonera, planera, fatta 

och utföra beslut och bedöma risker blir sämre. Detta har man visat i långtids-

studier på ungdomar som har följts upp som vuxna. Man vet också att tidigt 

intag av alkohol/droger ökar framtida risker för beroende (behöver inte vara 

av samma slag som den drog man använde i tonåren). Också nikotin i tidig 

ålder ökar risken för framtida alkoholberoende och dessutom risken för de-

pression. Detta kan man höra Ingrid Nylander, professor i farmakologi vid 

Uppsala universitet berätta om i  den halvtimmeslånga föreläsningen ”Alko-

holen och den unga hjärnan” på UR, ett snabbt sätt att som lärare uppdatera 

sina kunskaper lite om man behöver. Läs också ”Alkohol ger dig mindre 

hjärna” på dn.se. 

När jag har seminarier i liten grupp om det biologiska perspektivet och arv 

och miljö är en av frågorna som de får förbereda sig på ”Fem saker som jag 

tycker att alla borde veta om hjärnan”. Ungefär en tredjedel av eleverna väljer 

att som en av sina punkter ta reda på hur alkohol påverkar hjärnan. När jag 

frågar: Visste ni detta innan ni började läsa psykologi? så säger de i stort sett 

alltid nej. (De verkar inte ha fått någon alkoholupplysning under sin tidigare 

skolgång. Men här kanske olika kommuner gör olika.) Jag brukar också fråga 

om hur det ser ut med alkoholkonsumtion i deras omgivning. De svarar för-

vånansvärt öppet om sådant som alkoholvanor, grupptryck, hur de får tag i 

alkohol och hur de mår av att dricka – om de gör det –  hur deras föräldrar 

ställer sig och om det går att säga nej om man inte vill dricka. Jag tror att det 

är bra att det är elever som har valt ämnet och att det är de som berättar för 

klasskamraterna vad som händer i hjärnan, inte jag. Då finns intresse för att 

prata om det, och med den kunskap de har fått är det är lättare för elever som 

inte dricker alkohol att ”stå” för det. Det är en balansgång att som samtalsle-

dare inte låta som att ”det normala” för tonåringar är att dricka alkohol.  

Även om vi verkligen inte går på djupet tänker jag att de här samtalen ändå 

kan ha betydelse. Jag har faktiskt inte varit med om en enda gång att de inte 

har velat svara på mina frågor. Tvärtom verkar de vilja prata om detta.  
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Om man vill läsa om att leva med en alkoholberoende förälder finns flera re-

portage om detta i Leva med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Att 

som ung vuxen leva ha en relation med en person som dricker för mycket be-

rörs i fall 49-50 om Hellin. En bra ingång till ämnet kan vara att först visa en 

gammal kampanjfilm (40 sekunder lång) från Hjärnfonden som utspelar sig 

på en arbetsplats där en kvinna berättar att hon har blivit sjuk och att hon snart 

ska påbörja sin behandling. Som tittare får man först inte veta vilken sjukdom 

det gäller, men det är tydligt att arbetskamraterna vet. De visar medkänsla, 

precis som om det var vilken sjukdom som helst. Sedan kommer poängen, när 

en speakerröst säger ”Alkoholism är en sjukdom”. Filmen finns inte längre hos 

Hjärnfonden eftersom kampanjen är slut, men man kan hitta den på Youtube, 

sök ”hjärnfonden reklamfilm alkoholberoende”. 

  



 

• 
 

 

40–42. Fallen Philip och Lea 
Antisocial personlighetsstörning/psykopati och mobbning 

Läs gärna 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011) : kapitel 15, ”Bland psykopater, damp-ungar 

och miffon”, avsnittet ”Kriminell eller karriärist.  

Bok 2: kapitel 9, ”Hjärnans härmapor” om spegelneuroner, theory of mind 

och empati 

Läs mer, artiklar som finns på nätet  

Forskning och Framsteg: ”Psykopatisk hjärna inte kopplad för empati” 

Renew magazine: ”Hjärnan bakom psykopati” 

Epoch Times: ”Mobbning ger samma symtom som tortyr” 

Epoch Times: ”Mobbad på arbetsplatsen – sök hjälp” 

Arbetsmiljöforskning.se: ”Mobbning kan leda till självmord” 

Svd: ”Även psykopater kan botas” 

 

Fallet Philip och fallet Lea illustrerar två olika uttryck för den typ av störning 

som karaktäriseras av brist på empati och ånger, avsaknad av rädsla, dålig 

självkontroll samt aggressionsproblematik. Här kan två diagnoser vara aktu-

ella: psykopati och antisocial personlighetsstörning. Termerna psykopati och 

antisocial personlighetsstörning (kallas ibland också för sociopati) är inte sy-

nonyma, men beskriver tillstånd där symtomen överlappar. Antisocial per-

sonlighetsstörning är en diagnos i DSM-5, medan psykopati brukar diagnosti-

seras enligt en checklista utvecklad av Robert Hare. Här kommer en ungefärlig 

översättning av diagnoskriterierna för de båda störningarna. 

Diagnoskriterier för antisocial personlighetsstörning en-

ligt DSM-5 

A. Ringaktning för och överträdelser av andras rättigheter från 15 års 

ålder i form av ett av nedanstående sju kriterier: 

1. Lagbrott  

2. Ljugande, svek och manipulation i självtjänande syfte 

3. Impulsivt beteende 

4. Irritabilitet och aggression som tar sig uttryck i våld mot andra 

5. Bryr sig inte om sin egen eller andras säkerhet 

6. Mönster av oansvarighet 

7. Avsaknad av ånger 
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B. Personen är minst 18 år gammal. 

C. Personen har haft en historia av uppförandestörning före 15 års ål-

der. 

D. Det antisociala beteendet är inte en del av schizofreni eller bipolär 

sjukdom. 

Checklista för psykopati enligt Robert Hare 

Testet består av 20 personlighetsdrag/beteenden som genom så kallad semi-

strukturerad intervju (frågorna är inte fasta, men samtalet har ett tydligt syfte) 

och journaler skattas på en skala 0–2, där 0 inte stämmer alls på personen och 

2 stämmer mycket bra. Maxpoäng är alltså 40 poäng. Resultat från 30 och 

uppåt betraktas som psykopati.  

Faktor 1, aggressiv narcissism 

Ytligt charmig/vältalig 

Grandios självbild 

Patologiskt ljugande 

Manipulativ 

Avsaknad av ånger eller skuldkänslor 

Ytliga känslor 

Okänslig/avsaknad av empati 

Misslyckande med att ta ansvar för sina egna handlingar 

Promiskuöst sexuellt beteende 

Faktor 2, socialt avvikande livsstil 

Behov av stimulans/lätt uttråkad 

Parasiterande livsstil 

Dålig kontroll över det egna beteendet 

Avsaknad av realistiska, långsiktiga mål 

Impulsivitet 

Oansvarighet 

Ungdomsbrottslighet 

Tidiga beteendeproblem 

Återkallad villkorlig frigivning 

Drag som inte hör ihop med någon av faktorerna 

Många korta äktenskap 
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Kriminalitet i form av många olika sorters lagöverträdelser 

Diskussion av fallen 

Det jag har velat visa med fallen Philip och Lea är att utfallet av en empatistör-

ning kan bli väldigt olika. Man välja om man vill att eleverna ska diskutera 

vilken av de två diagnoserna som skulle vara aktuellt att utreda i respektive 

fall, eller om man ska tala om det som samma typ av störning. En fråga till 

eleverna är vad vi mer skulle behöva veta för att kunna göra en utredning, och 

här det främst deras uppväxt och bakgrund som vi saknar kunskap om. Har 

det funnits uppförandestörningar under barndomen? Har de tidigare begått 

brott? 

I fallet Philip möter vi symtom som att inte bry sig om normer, avsaknad av 

empati och rädsla, dålig impulskontroll och aggressionsproblematik som ytt-

rar sig i våld. Philip bryr sig inte om vad andra tycker eller vad som kan bli 

följden av hans handlingar. Han gör som han vill och styrs av impulser. När 

han upplever att någon lägger sig i eller ifrågasätter honom blir han våldsamt 

arg.  

I fallet Lea är de utmärkande dragen i stället manipulation och beräkning. Lea 

är mycket noga med vad hon visar upp för andra. Hon vet vad hon ska trycka 

på för att få vad hon vill. Hon använder ”goda handlingar” (som det ideella 

arbetet och vänligheten mot medarbetaren vars hund dött) för att framställa 

sig själv som en bra människa. Hon förstår precis vad som går hem i en an-

ställningsintervju och hur man vinner sina medarbetares lojalitet. Men hon har 

inga problem med att ljuga och ta åt sig äran för andras arbete eller att trycka 

ner andra när det passar henne. Hennes totala avsaknad av empati visar sig 

när Jonas familj råkar ut för olyckan. Hon bryr sig inte ens om att försöka dölja 

det utan demonstrerar i stället sin makt. När Jonas kommer tillbaka till jobbet 

undergräver hon hans känsla av kompetens och tillhörighet genom att utpeka 

honom som en börda för arbetskamraterna. Hon kritiserar honom och beskyll-

ler honom för att inte arbeta för teamets bästa. Hon vägrar kännas vid en över-

enskommelse om arbetstid som de har gjort. Allt detta får naturligtvis Jonas 

tillvaro att gunga. 

Lea är mycket beräknande, men det finns också drag av bristande impuls-

kontroll. När hon skäller ut Jonas arbetskamrat för att hon skjutsat honom till 

sjukhuset tappar hon kontrollen. Hennes vanemässiga lögner tyder också på 

brister i impulskontrollen. Att använda lögner som redan blivit avslöjade på 

annat håll är ju inte så smart, även om de i ett första skede framställer henne i 

god dager. 
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En fråga är om Lea har förmågorna theory of mind och empati. Läs gärna i bok 

2, kapitel 9, om detta. Det är naturligtvis svårt att veta, men eftersom Lea för-

står vad som ”går hem” hos andra människor kan vi tänka oss att hon har 

teory of mind-förmågan. Däremot saknar hon medkänsla. Hon lider inte när 

andra lider och kan därför utan problem trampa på andra för att ta sig uppåt. 

Frågan är om det är helt instrumentellt eller om hon njuter av att se andra lida. 

Det kan vi inte veta. Det finns studier som visar ett avvikande mönster i hjär-

nan på mobbare – när mobbaren ser bilder av människor som avsiktligt är ut-

satta för smärta aktiveras smärtcentrum och belöningscentrum samtidigt. Det 

kan alltså vara så att mobbaren njuter av att se andra lida. 

En annan fråga är vad Jonas kan göra för att komma till rätta med situationen. 

Han mår mycket dåligt av den mobbning Lea utsätter honom för, vilket bland 

annat visar sig i de ständiga mardrömmarna, hans koncentrationssvårigheter 

och oro och hans överkänslighet för vissa stimuli (dörrknackning). Även om 

mobbning inte kategoriseras som en faktor som kan utlösa PTSD enligt DSM-

5 så finns det forskning som visar att hjärnan påverkas på samma sätt av 

mobbning som av tortyr. Hippocampus krymper och blir ”skrynklig” på 

grund av neurokemisk obalans. Det finns också en studie som visar att hjärn-

balken påverkas, men dessa resultat är ännu inte säkra.  

Säkert finns det också många andra på arbetsplatsen som mår dåligt, men 

de vågar inte stå upp för Jonas eller sig själva. Detta är inte någon lätt fråga. 

Ofta när forskare får uttala sig om psykopater på jobbet är deras råd: Har du 

en psykopat i din närhet, byt jobb. ”Du kan inte vinna” är ett vanligt uttalande. 

Det är ju inte så uppmuntrande. Ett annat råd är att dokumentera allt och ta 

med sig det till ett möte hos en chef, fackrepresentant eller HR-representant. 

Den mobbade behöver psykoterapeutisk behandling av något slag, och upp-

rättelse – ett erkännande att det inte var ens eget fel och att mobbarens age-

rande är oacceptabelt. Helst från en chef. Arbetskamraters stöd är också bra. 

Orsaker 

Utifrån framstår Philips och Leas beteende som omoraliskt och ”fult”. Männi-

skor i deras närhet kommer till skada. Men hur ser det ut inuti en människa 

med den här typen av personlighetsstörning, och vad beror störningen på? 

 

En av de största riskfaktorerna för antisocial personlighetsstörning är att ha en 

nära släkting med diagnosen. Den genetiska faktorn är alltså inte obetydlig. 

Många studier visar avvikelser i hjärnan hos människor med den här typen av 

störningar. Det är framför allt pann- och hjässloberna samt amygdala som är 

avvikande. Det kan förklara bristande impulskontroll, empati och samvete och 
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dåligt beslutsfattande. Det finns också avvikelser i belöningssystemet. Frisätt-

ningen av dopamin är större hos psykopater och hjärnaktiviteten vid belöning 

högre än hos andra. 

När det gäller den sociala miljön pekar man både på föräldrars och kamra-

ters betydelse. Misshandel och vanvård kan leda till en reaktiv kontaktstör-

ning. (Inom denna störning finns två typer: hämmad, som kännetecknas av 

känslomässig tillbakadragenhet, rädsla och vaksamhet och ohämmad, som 

kännetecknas av distanslöshet.) Trotssyndrom kan också vara ett steg på 

vägen. Om det inte behandlas kan det leda till en uppförandestörning som i 

sin tur kan utvecklas till antisocial personlighetsstörning. 

Det finns en samsjuklighet med andra personlighetsstörningar och med 

missbruk. Man tittar på om detta också kan gälla adhd. 

Personer med antisocial personlighetsstörning sägs inte lida av sin störning. 

Men störningen kan få konsekvenser som påverkar den drabbade negativt. 

Det är vanligt med brustna relationer, ekonomiska problem och kriminellt be-

teende. Risken för ångest, depression, missbruk, självmord och död genom 

olycka är förhöjd.  

Behandling 

Det finns inga samstämmiga resultat när det gäller behandling av antisocial 

personlighetsstörning och psykopati. Vissa forskare och kliniker menar att det 

är svårt att behandla störningen i sig och att man därför får sikta in sig på att 

behandla följder av störningen, till exempel ångest, eller andra diagnoser som 

eventuellt kan föreligga samtidigt. En teori som man har börjat titta närmare 

på är att det skulle kunna finnas en samsjuklighet med adhd. I sådana fall 

skulle en läkemedelsbehandling av adhd kanske kunna ge effekt också på det 

personlighetsstörda beteendet, något som prövats i Storbritannien.  

När det gäller psykoterapeutiska metoder som social färdighetsträning och 

kognitiva terapier är meningarna delade. Vissa anser att dessa behandlingar 

förvärrar störningen – patienten kan utnyttja det hen lär sig i terapin till att bli 

ännu skickligare på manipulera andra. Andra menar att det ger goda resultat. 

Vissa försök pekar på att metoder som belönar önskat beteende fungerar 

bäst. Personer med antisocial personlighetsstörning är inte rädda för straff och 

ändrar därför inte sitt beteende bara för att de till exempel döms till fängelse, 

men anpassar gärna sitt beteende för att uppnå fördelar. Detta ligger i linje 

med den forskning som visar att psykopaters hjärnor ”går igång” mer på be-

löningar än andra människors hjärnor gör.  

Utifrån det man vet om hur störningar under uppväxten kan utvecklas till 

antisocial personlighetsstörning torde det vara viktigt att försöka fånga upp 

och behandla dessa. En trotsstörning går ofta att komma till rätta med genom 

föräldrautbildning, och även anknytningsstörningar kan behandlas. 
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43 och 44. Malik 
Kris, trauma och PTSD 

Läs gärna 

Bok 1 (2017): kapitel 10, avsnittet ”När tillvaron vacklar”. 

Bok 1 (2011): kapitel 11. 

Bok 1 (2017): kapitel 14, ”Ångestens många ansikten” om PTSD. 

Bok 1 (2011): kapitel 14. Bör kompletteras med de uppdaterade diagnoskriterierna för 

PTSA och mer om traumabehandling, som finns nedan och i 2017 års upplaga. 

 

Läs mer 
dn.se: ”Minnet är nyckeln när hjärnan ska bearbeta traumat”  

uu.se: ”Posttraumatiskt stressyndrom speglar obalans mellan hjärnans signalsystem”  

lakartidningen.se: ”Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR”  

socialstyrelsen.se – sök ”riktlinjer behandling PTSD” 

mynewsdesk.com: ”Lyckat pilotprojekt för nyanlända i Alnarps rehabträdgård forts-

ätter”  

Amerikanska regeringens hemsida om PTSD: ptsd.va.gov 

Brittiska Royal College of Psychiatrists: rcpsyh.ac.uk 

Australian Psychological Society: psychology.org.au 

 

Fallet Malik handlar om en sextonårig pojke från Syrien som ensam flyr till 

Sverige. Hans pappa och farbror är försvunna – fängslade eller dödade av re-

gimen. Maliks mamma och hans tre småsyskon kan inte följa med på flykten 

utan planen är att de ska komma senare, som anhöriginvandrare. När Malik 

kommer fram till Sverige blir han i det närmaste apatisk, orkar bara ligga i 

sängen. Efter en tid tappar Malik kontakten med sin mamma. I samband med 

det försöker han ta sitt liv genom att hoppa från en bro, men blir hindrad av 

polis och förd till sjukhus. Efter det kommer han till ett familjehem, bestående 

av två föräldrar, Peter och Ylva, en fjortonårig dotter, Ella, och en femårig son, 

Elias. Även här är Malik ganska apatisk, men han spelar i alla fall fotboll med 

Elias. Efter en tid ber han Ella att få låna hennes dator, vilket är inledningen 

till en kontakt med både henne och Ylva. Malik skriver om flykten och låter 

Ylva läsa, och han visar henne också bilder på sina syskon och sin mamma. 

Fallet är långt och kan med fördel läsas i omgångar med diskussioner allt 

eftersom. Det finns också i en kortare variant. Jag lät dock även kortversion bli 

längre än ”nödvändigt”, eftersom jag vill att eleverna ska kunna leva sig in i 

Maliks situation, inte bara analysera hans psykiska hälsa. 
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Kris, trauma, coping och ptsd 

Fallet handlar kris, trauma och coping. Det går att diskutera på många nivåer. 

Man kan fokusera på inlevelse, med frågor som ”Vad tror ni är svårast för 

Malik?” eller ”Vad berörde dig mest i Maliks historia?, eller vara mer teoretisk 

och be eleverna kategorisera Maliks copingstrategier. En vanlig indelning av 

copingstrategier är känslomässiga och problemfokuserade. Känslomässiga co-

pingstrategier kan till exempel vara att leva ut sina känslor genom att tala eller 

skriva om dem eller tvärtom distrahera sig så att man inte behöver tänka på 

det jobbiga. Det kan vara att meditera, tröstäta, ta droger eller att undvika sa-

ker som får en att tänka på det jobbiga. Problemfokuserade strategier går ut 

på att lösa problemet eller se till att få hjälp med att lösa problemet. Co-

pingstrategier kan vara medvetna eller omedvetna.  

Malik försöker hantera oron inför flykten genom att förbereda sig så bra han 

kan; han packar och han läser på – en sorts medveten problemfokuserad co-

pingstrategi. Maliks mamma använder sig också av problemfokuserad strategi 

när hon rationellt diskuterar hur olika problem med Maliks flykt ska lösas. 

När hon gråter på nätterna är det en emotionell copingstrategi, hon låter räds-

lan och sorgen komma ut.  

Malik ägnar sig ganska mycket åt undvikande strategier. När han ska ge sig 

av står han inte ut med smärtan att se syskonen en sista gång, så han avstår 

från att gå in till dem. I båten försöker han undvika att övermannas av skräck 

och smärta genom att inte titta på barnen. Han vet att de kan komma att 

drunkna och då vill han inte ha lärt känna dem.  

När han kommer till Sverige talar han inte – också en undvikande strategi. 

Det han förväntas tala om är ju svåra saker: flykten, läget i hemlandet, famil-

jen. Under flykten har han hållit sig gående, han har haft ett mål – att ta sig till 

Sverige. När han är framme och inte behöver kämpa för att överleva längre 

kommer mardrömmarna och de handlar förstås om de saker han har försökt 

undvika att tänka på. Ingredienser i dessa drömmar är grannbarnens död, 

oron för de egna syskonen och barnen på båten.  

När grannbarnen dör i ett bombanfall när Malik är fjorton år gammal är det 

han som går ut och bär in deras kroppar. Av hänsyn till deras mamma täcker 

han över flickans bortsprängda ansikte. Barnens mamma reagerar med att för-

lora synen – konversionsstörning. Malik själv tycks dock inte bearbeta traumat 

utan det kommer till honom i hans mardrömmar, och där blandas bilden av 

grannbarnen ihop med bilden av hans syskon. Han blir lättad när han vaknar 

över att det inte är hans syskon, men han känner skam över detta. Det här 

minnet och känslorna kring det (skräck och skam) är något han skulle behöva 

bearbeta.  

Barnet på båten som får feber är också med i hans drömmar, och blandas 

med rädslan för att båten ska sjunka och barnen ska drunkna. Detta är bilder 

i huvudet han inte kan göra sig av med. 
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Malik berättar om ytterligare ett trauma – nämligen att höra smugglarna 

prata om att de ska förgripa sig på några flickor i sällskapet. Känslan av makt-

löshet är stark och han föraktar sig själv som inte gör något – trots att det inte 

finns något han kan göra. När han till och med säger ”tack” till en av smugg-

larna blir han illamående över sig själv.  

Vi ser alltså att Malik bär på upplevelser av skräck, skam, maktlöshet och 

självförakt, vilka alla kan bidra till ett posttraumatiskt stressyndrom om de 

inte bearbetas. (I DSM-5 har man tagit bort dessa som kriterier för trauma, men 

det är ju likväl vanliga känslor i samband med trauma.) 

Kriterier för trauma och posttraumatiskt stressyndrom 

enligt DSM-5 

Enligt DSM-5:s kriterier innebär ett trauma att man har upplevt död, hot om 

död, allvarlig skada, hot om allvarlig skada, sexuellt övergrepp eller hot om 

sexuellt övergrepp, på något av följande sätt:  

• Varit utsatt för händelsen. 

• Bevittnat händelsen. 

• Indirekt, genom att få veta att en närstående har utsatts för trauma. Om 

händelsen är död eller hot om död måste det ha varit en våldsam död eller 

följd av en olycka. 

• Upprepad exponering, till exempel ambulansförare som får ta hand om 

kroppar vid svåra olyckor eller barnpornografiutredare som tvingas se 

mängder med bilder på utsatta barn. 

Detta att ett trauma inte behöver vara självupplevt är en utvidgning av 

traumabegreppet – nytt för DSM-5. Med denna definition har Malik, utöver 

den konstanta psykiska press som kommer av att leva i ett krig, också upplevt 

flera tydliga trauman. Grannbarnens våldsamma död är ett och ett annat är 

när han hör flyktingsmugglarna tala om att de ska förgripa sig på flickorna. 

Att förlora kontakten med familjen och de bilder det utlöser hos honom torde 

också räknas som ett trauma. Alla som upplever ett trauma får naturligtvis 

inte PTSD, men Malik uppvisar flera symtom på det. 

Diagnoskriterierna för posttraumatiskt stressyndrom är i DSM-5 indelade i 

fyra kategorier med ett antal kriterier i varje. Kategorierna är: 

• Att återuppleva traumat, till exempel genom plötsliga minnesbilder eller 

drömmar. 

• Överdriven vaksamhet och känslomässig spänning, vilket kan visa sig i till 

exempel aggressivt, självdestruktivt eller vårdslöst beteende, sömnpro-

blem och mycket starka reaktioner på stimuli (t.ex. ett ljud) som påminner 

om traumat. 
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• Undvikande beteende; att skjuta bort och inte vilja bearbeta svåra minnen, 

tankar och känslor, eller att undvika situationer eller miljöer som påmin-

ner om det som hänt. 

• Negativa tankar eller känslor, till exempel känslor av skuld och värdelös-

het, känsla av främlingskap inför andra, ointresse inför sådant som förut 

varit intressant och oförmåga att minnas delar av det som hänt. 

Bearbetning och behandling 

En fråga till eleverna är hur Malik påverkas av det han upplever och av sitt 

sätt att hantera det. Vi kan se att det finns symtom på PTSD från alla fyra ka-

tegorier hos Malik och förmodligen är det en diagnos som en läkare eller psy-

kolog skulle överväga. När det gäller hanteringen av upplevelserna är det 

ganska tydligt att Malik skulle behöva andra strategier än undvikande för att 

komma ur det tillstånd av apati och mardrömmar som han har hamnat i. När 

han försöker ta sitt liv kan man se det som ett försök till slutgiltigt undvikande. 

Han vill bort från smärtan som hans försvar inte längre fungerar mot. Det är 

möjligt att de undvikande strategierna är nödvändiga under flykten, men när 

han nu är i säkerhet i Sverige behöver han ta sig an sina upplevelser på annat 

sätt. Han tar själv några viktiga steg i familjehemmet: Han tar kontakt med 

Ella, vilket är den första frivilliga kommunikation han har haft med någon i 

Sverige. Han börjar också skriva om flykten, viket ju är motsatsen till att und-

vika smärtan.  Han låter Ylva läsa – ett stort förtroende. Han visar också bilder 

på sin familj, något som ju måste vara smärtsamt, samtidigt som det visar att 

han vill berätta för Ylva vem han är och vad som är viktigt för honom. Här kan 

man säga att han på egen hand har påbörjat en bearbetning. 

Per Calleberg, psykolog som är specialiserad på kris, säger i artikeln ”Minnet 

är nyckeln när hjärnan ska bearbeta traumat” (DN 2013-08-28) att vid bearbet-

ning av en kris eller ett trauma flyttas minnena av upplevelsen från det per-

ceptuella minnet till det episodiska minnet. Det perceptuella minnet är kopp-

lat till kroppsliga upplevelser och känslor. I det episodiska minnet blir händel-

sen något man har varit med om –man kan tänka på det utan att återuppleva 

känslorna. För den som har PTSD sker inte denna omlagring av minnena och 

därför upplever man händelsen om och om igen, med både hjärnan och krop-

pen. 

Forskning har tidigare visat att PTSD orsakar störningar i hjärnans neuroke-

miska system. Nu visar en studie vid Uppsala universitet att det handlar om 

en obalans mellan serotonin och en substans som kallas substans P – ju större 

obalans, desto värre symtom. Man behandlar ofta PTSD-patienter med SSRI-

preparat och det hjälper en del, men inte alla. Forskarna hoppas nu att man 



 

• 
 

 

ska kunna ta fram mediciner som återställer balansen mellan SSRI och sub-

stans P. (”Posttraumatiskt stressyndrom speglar obalans mellan hjärnans sig-

nalsystem” på uu.se) 

Behandling: För PTSD rekommenderar Socialstyrelsen kbt och ögonrörelsete-

rapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Läs på deras 

hemsida. Läs också artikeln ”Traumatiska minnen kan behandlas effektivt 

med EMDR” i Läkartidningen (2007-03-06). 

I ett försök har man behandlat nyanlända i terapiträdgårdar – läs artikeln 

”Lyckat pilotprojekt för nyanlända i Alnarps rehabträdgård fortsätter” på 

mynewsdesk.com. 

Att vara flykting i Sverige 

Förutom att utgöra ett underlag för samtal om PTSD har jag med berättelsen 

om Malik velat skapa inlevelse i en ensamkommande sextonårings situation. 

Tidningarna är periodvis fulla av dessa historier, men gissningsvis är det bara 

en liten del av våra elever som läser dem. Frågorna som rör mottagande av 

flyktingar och ensamkommande barn har ganska svaga kopplingar till psyko-

login, men den kunskapen är förmodligen nödvändig för att förstå det som 

har koppling till psykologin, alltså hur det är att leva som asylsökande i Sve-

rige. På paflykt.aftonbladet.se finns en genomgång av varifrån flyktingarna i 

Sverige kommer och hur situationen är i deras hemland. Där finns också in-

formation om vilka grupper som kan få asyl i Sverige. Artikeln heter ”Det flyr 

de från – och så många får stanna”.  

Man kan uppleva det som ett ställningstagande när jag låter Malik säga att 

om Sverige stoppar anhöriginvandringen så måste hans familj göra samma 

farliga resa som han. (När detta skrivs har förslaget redan gått igenom.) Men 

så är det ju och det bidrar förstås till den stress många ensamkommande barn 

känner. 
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45. Uppdrag klinisk psykologi: Skriv ett 

fall 
Instruktion till eleverna:  

Välj en diagnos och beskriv en person med symtom som överensstämmer med den diagnos 

du valt. Studera gärna diagnoskriterierna, men tänk på att man oftast inte uppvisar alla sym-

tom. Skriv gärna frågor som du vill att dina klasskamrater ska besvara eller diskutera när de 

läser fallet. 

Eleverna kan skriva individuellt eller i grupp, antingen med en diagnos de 

väljer på egen hand eller med en diagnos läraren bestämmer. Man kan välja 

om eleverna ska nämna i fallet vilken diagnos det handlar om eller inte. Om 

diagnoserna inte ska namnges får eleverna hålla sina diagnoser hemliga under 

tiden som de arbetar med dem. Jag tycker att det är bra om målet är att klass-

kamraterna ska läsa fallen, och att eleverna vet det från början, men det beror 

naturligtvis på den elevgrupp man har. Det gör inget om fallen inte är glas-

klara – det kan snarare vara en vinst att man får resonera kring vad som talar 

för en viss diagnos och vad som talar mot den.  

Jag brukar försöka styra så att fördelningen mellan olika diagnoser blir nå-

gorlunda jämn. Jag tar in fallen och bearbetar dem lite om det behövs (främst 

språkrättning). Sedan har vi seminarier där vi läser fallen och diskuterar vil-

ken diagnos det kan vara (om det inte står i fallet), vilka symtom detta grundar 

sig på, vad man vet om orsaker och vilken behandling som finns. Ibland låter 

jag dessa seminarier vara examinerande. Då får eleverna läsa på om ett antal 

diagnoser innan de kommer till seminariet. I dessa fall ser jag till att fallen vi 

tar upp inte är skrivna av någon medlem i seminariegruppen. 

En annan variant är att eleverna får göra ett litet föredrag där de läser upp sitt 

fall och i samband med detta berättar om diagnosen. Här tycker jag att målet 

ska vara att föredraget utgår från fallet och inte tvärtom. Eleven ska berätta 

om sin person och i samband med det lära klasskamraterna sådant de kan be-

höva veta om personens diagnos. Inte tvärtom, alltså bara räkna upp fakta om 

en diagnos. 

Man kan också låta eleverna skriva mer skönlitterärt i form av noveller om 

personer med psykisk ohälsa, eller barnböcker, där ambitionsnivå kan sträcka 

sig allt ifrån att med fem meningar berätta vad boken ska handla om till att 

skriva en hel bok och illustrera med teckningar eller foton eller gratismaterial 

från nätet. Jag har provat en mellanvariant; att låta mina elever skriva ett sy-

nopsis, alltså beskriva handlingen i den bok de tänker sig, scen för scen om det 

är en bilderbok eller kapitel för kapitel om det är en bok för lite äldre barn. Det 

man kan fånga med skönlitterärt berättande är inlevelse – hur det är att leva 

med diagnosen eller att leva med någon som har diagnosen. 
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Man kan också använda rollspel: En person är journalist som intervjuar en 

person med en viss diagnos. Eleverna kan spela upp dessa intervjuer för sina 

klasskamrater, antingen live eller som radio/tv-inslag. Eller så kan de skriva 

reportage utifrån sina låtsasintervjuer. Om eleverna har möjlighet kan de för-

stås göra riktiga intervjuer. Man kan höra sig för hos patientföreningar om det 

finns personer som kan tänka sig att låta sig intervjuas.  

46 och 47. Du 
Depression, kris, självmord, psykos och utveckling/anknytning  

Läs gärna 

Bok 1 (2017) och bok 1 (2011): kapitel 13, ”En annan verklighet”, om depression, 

självmord och psykos 

Bok 1 (2017): kapitel 10, avsnittet om kris, ”När tillvaron vacklar”.  

Bok 1 (2011): kapitel 11. 

Bok 1 (2017) eller bok 1 (2011): kapitel 6, ”Bli den man är” om utvecklingsteori och 

anknytning. 

Handledningen till fall 26, ”Simon”. 

 

Läs mer 

Bok 2: kapitel 8, ”Den stressade musens arv”, om hur miljön kan åstadkomma epige-

netiska förändringar 

Karolinska institutets hemsida ki.se: artikeln ”Ett pussel med många okända bitar” om 

depressionsforskningen just nu 

Ki.se: temasidan ”Självmord bland unga” 

Socialstyrelsen.se – sök på ”riktlinjer för vård vid depression 2016” 

Sök på nätet: ”Linköpings universitet dTMS Markus Heilig”för att läsa om transkra-

niell magnetisk stimulering. 

Leva med psykisk sjukdom: Reportaget ”Lång väg till rätt diagnos” handlar om att det 

kan vara svårt att få rätt diagnos vid affektiva sjukdomar och hur detta kan bidra till 

ökad självmordsrisk. ”Min mamma och syster går på antidepressiva” handlar om att 

vara barn till en deprimerad förälder. 

Psykologen Per Mosskins blogg, mosskin.se –  sök ”anknytningsteori” 

dn.se: ”I huvudet på ett litet barn” om anknytning på neurobiologisk nivå 

svd.se: ”Vanligt att faderskap ger en kris” 

nyheter24.se: ”Fler och fler pappor får förlossningsdepression” 

 

Fallet handlar om en sjuttonåring som har försökt ta sitt liv och nu ligger i 

koma. Uppväxten skildras genom föräldrarnas tankar när de sitter hos sitt 



 

• 
 

 

barn. De områden som berörs är utveckling och anknytning, depression och 

självmord (hos 17-åringen), kris (hos föräldrarna) och psykos (hos pappan). 

Symtom på depression 

Eleverna ombeds diskutera vilka symtom som verkar ha föregått 17-åringens 

självmordsförsök. Här kan vi se håglöshet/nedstämdhet, stor trötthet, förlorat 

intresse för sådant som tidigare gett glädje och isolering från sociala samman-

hang. Skolkandet är också ett varningstecken, särskilt eftersom det här är en 

person som tidigare skött skolan bra. Också utbrotten av ilska kan vara sym-

tom på depression.  

Här kan man föra en diskussion kring hur en depression kan upptäckas – 

många av de symtom som sjuttonåringen uppvisar kan ju vara en normal för-

ändring under tonåren. Man kan påminna om grundkriterierna för psykisk 

sjukdom: att det innebär ett lidande för den drabbade, att tillståndet påverkar 

arbete, studier och/eller socialt liv på ett negativt sätt och att beteende/tan-

kar/känslor avviker från det normala eller från hur personen tidigare har fun-

gerat. Hos sjuttonåringen påverkas såväl studier som socialt liv, och den trött-

het som beskrivs kan inte anses vara normal. Vi har dock bara ett utifrånper-

spektiv. Vi skulle behöva veta hur 17-åringen har upplevt sitt tillstånd, till ex-

empel vad gäller känslor av skuld och skam, känslor av meningslöshet, tankar 

på döden och så vidare. 

Orsaker till depression 

Att diskutera orsaker till sjuttonåringens depression kan vara givande. Föräld-

rarna är helt inställda på att självmordsförsöket är deras fel. De söker förkla-

ringar redan i den tidiga barndomen och i deras sätt att förhålla sig till sitt 

barn. Här kan man diskutera så väl anknytnings- och utvecklingsteorier (se 

senare avsnitt) som biologiska orsaker till depression. Viktigt att slå fast tycker 

jag är att depression är en sjukdom, inte en serie strategier eller handlingar 

som personen väljer. Läs gärna om den deprimerade hjärnan i bok 1. Mina 

elever brukar peka ut det som en av de viktigaste saker de har lärt sig under 

psykologikurserna – de flesta hade ingen aning om hur det ser ut rent biolo-

giskt i en depressionsdrabbad hjärna. På Karolinska Institutets hemsida, ki.se, 

hittar man en genomgång av aktuell forskning om orsaker till depression i ar-

tikeln ”Ett pussel med många okända bitar” under rubriken ”Tema: Depress-

ionsbehandling”. Det handlar bland annat om glutamatsystemet och in-

flammationer. Rätt svår text – passar bättre för lärare än elever tror jag. Det 

finns fler intressanta artiklar under samma rubrik. En annan undersida hos KI 

som är värd att besöka är ”Tema: Självmord bland unga”. 
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Anknytning och utveckling 

Anknytningens kvalitet är lite svår att avgöra. Om man vill kan man låta ele-

verna spekulera kring vilken av kategorierna barnet skulle hamna i om det 

utsattes för Ainsworths test ”Främmandesituationen” och koppla det till Bow-

lbys anknytningsteori. 

Starten i livet var svår, men pappan fanns där och mamman säger att barnet 

blev lugnt av att ligga på sin pappas bröst. Kärlek, närhet och uppmärksam-

het, som bland andra Erikson pekar ut som centrala under spädbarnstiden, 

fick barnet av pappan. Mamman tog längre tid på sig att knyta an och det är 

möjligt att detta påverkade barnets grundläggande tillit till omvärlden, för att 

tala Eriksons språk. I senare faser skulle vi kunna tänka oss att barnet påver-

kats av pappans stora oro, men vi vet också att mamman hela tiden försökte 

se till att barnets lust att upptäcka och utforska inte kringskars. Båda föräld-

rarna bejakade barnets initiativ när det gällde sådant som de alla kunde vara 

med på och barnet visade stolthet över detta. Vi kan alltså tänka oss att barnet 

i fas 2 och 3 i Eriksons stadieteori både mötts av pappans ”ojoj, nej, nej, akta, 

det är farligt” och mammans uppmuntran att utforska på egen hand. Det kan 

vara svårt för ett barn med motstridiga signaler, men mamman berättar att 

barnet visade initiativförmåga och stolthet, vilket tyder på att utfallet i dessa 

två faser i stort sett var positivt.  

I nästa fas, när skolan börjar, verkar utfallet också positivt. Barnet klarar av 

skolarbetet och har också intressen där det går bra, vilket medför en känsla av 

kompetens. I tonåren blir allt svårare. Här uttrycks känslor av att mamman 

inte bryr sig. Kanske uppfattar man också starkare sin pappas väldiga ängslan 

när man är i en ålder då man ska börja separera från föräldrarna och hitta sin 

egen identitet. Även om sjuttonåringen ilsket avvisar sina föräldrar skulle hen 

verkligen behöva dem nu.  

 

När det gäller den tidiga anknytningens påverkan på tonårs- och vuxenliv är 

man inte ense inom forskningen. Det finns naturligtvis många som när de är 

vuxna har samma anknytningsmönster som de hade som barn, vilket skulle 

tyda på att man formas av den tidiga anknytningen. Men det verkar också 

finnas något man kallar ”förvärvat trygg anknytning”, alltså människor som 

haft ett otryggt anknytningsmönster som barn men som vuxna har ett tryggt 

mönster. Psykologen Jonas Mosskin skriver på sin blogg att anknytningen inte 

alls behöver ha avgörande betydelse.  

Psykologen och forskaren Allan Schore, däremot, kopplar samman anknyt-

ning med neurobiologisk utveckling och menar att en dålig anknytning med-

för att en alltför stor bortrensning av synapser sker, vilket gör att affektregle-

ringssystemet i den högra hjärnhalvans prefrontallob inte utvecklas som det 

ska. Ansluter man sig till denna teori skulle man möjligen kunna se sjuttonå-
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ringens insjuknande i depression delvis som en konsekvens av ett underut-

vecklat affektregleringssystem. Men detta gäller främst desorganiserad an-

knytning, vilket oftast är ett resultat av vanvård eller misshandel.  

Inom det psykodynamiska perspektivet skulle man nog lyfta fram späd-

barnstiden, både det traumatiska i att behöva intensivvård som nyfödd och 

detta att mamman har svårt att knyta an. 

När en förälder blir psykiskt sjuk 

Sjuttonåringens depression har redan gått ganska långt då pappan blir sjuk 

och hamnar på sjukhus. Att detta måste innebära en kris för sjuttonåringen 

verkar mamman inte kunna tänka på – hon är så upptagen av att försöka 

”rädda” sin man. Att som sjuttonåring inte få veta vad det är som händer i ett 

sånt här läge måste vara mycket skrämmande, och tolkningarna kan ju bli alla 

möjliga: ”Det är mitt fel.” ”De berättar inte för mig, för de bryr sig inte om 

mig.” ”De har glömt bort mig.” ”De tror inte att jag klarar av att höra san-

ningen.” Och så ovissheten om hur sjuk pappan är och ifall han kommer att 

bli bra igen. Ett antal elever har genom åren berättat för mig att de inte har fått 

veta att en förälder har lidit av psykisk sjukdom under deras uppväxt, trots att 

sjukdomen har påverkat hela familjen. Ofta har de på olika sätt försökt ta över 

en del av föräldraansvaret för att underlätta för den sjuka föräldern, trots att 

de inte har vetat vad som är fel. En del har också tänkt att föräldern inte älskar 

dem eller att de är besvärliga och orsakar förälderns ledsenhet/ilska/trött-

het/bortvändhet. Genom psykologiundervisningen har de förstått att föräl-

dern är eller har varit sjuk, och några av dem har frågat antingen den sjuka 

föräldern eller den andra varför de valde att inte berätta. Svaren har varit i stil 

med ”Vi ville skydda dig”, ”Vi trodde inte att det skulle bli så långvarigt” och 

”Vi trodde inte att det skulle påverka dig”. Bris uppmanar föräldrar att berätta 

för sina barn om det finns psykisk sjukdom i familjen. Läs mer på bris.se. 

Föräldrarnas kris 

Föräldrarna upplever en kris vid och efter förlossningen, då både mor och 

barn är nära att dö. Ingen av dem har bearbetat detta trauma. Reaktionerna 

blir olika. Pappan försöker genom att ständigt vaka över sitt barn hålla ånges-

ten över att en älskad person när som helst kan dö stången. Han får dessutom 

en psykosreaktion, som man får förmoda är en reaktion på traumat att nästan 

förlora sitt barn och dess mamma. Men bara detta att få barn är i sig en omväl-

vande livshändelse och i kombination med sömnbristen skulle det kunna 

räcka. Den danska psykoterapeuten Kirsten Lindved forskar om det hon kallar 

efterförlossningsreaktion hos pappor. 10-15 procent av de nyblivna papporna 

får en reaktion, som kan vara depression, ångest, tvångstankar eller psykos. 
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Enligt en studie vid Eastern Virginia Medical School drabbas 3 av 10 män av 

depression efter förlossning och en svensk studie visar att de så kallade pap-

padepressionerna ökar.  

Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv kan man säga att pappan ägnar sig 

åt kompensation – han kunde inte göra något när hans barn och fru/sambo var 

nära att dö, så nu tar han till sin uppgift att ständigt vaka över barnet. De hal-

lucinationer och vanföreställningar han upplever fogas in i denna föreställ-

ningsvärld: Först skräcken över de blålila fläckarna i barnets ansikte – en ge-

staltning av skräcken när barnet var nära att dö. Sedan tanken om att han tack 

vare dessa ”tecken” kommer att kunna beskydda sitt barn. På samma verklig-

hetsfrånvända sätt hanteras oron när sjuttonåringen blir nedstämd och bara 

sover. Det älskade barnet är på väg att bli en ängel och sömnen är nödvändig 

för att detta ska kunna ske. Om vi ska fortsätta med försvarsmekanismer: 

Denna psykotiska vanföreställning kan ses som en form av extremt förne-

kande – den hotfulla verkligheten får inte plats i medvetandet. 

Mamman har till en början svårt att knyta an till sitt barn, men även när hon 

har gjort det säger hon att hon inte har vågat släppa fram kärleken fullt ut. 

Man skulle kunna se det som en form av affektisolering. De känslor som iso-

leras är både kärleken till barnet och skräcken att det ska dö. Kanske också 

skuldkänslorna hon upplevde när hon förstod att barnet varit på väg att dö 

och skuldkänslorna över att inte genast ha knutit an. Att hon vet att känslorna 

inte är rationella spelar ingen roll – om de finns där kan de hota att förgöra 

henne om hon inte håller dem borta ur medvetandet. När sjuttonåringen för-

ändras drastiskt – slutar med sina fritidsaktiviteter, slutar träffa vänner, sover 

hela tiden – tar mamman till bortträngning eller förnekande av faran genom 

att ta till förklaringar som att ”tonåringar är sådana” och ”skolan är krä-

vande”.  

Behandling 

Vad behöver sjuttonåringen, pappan och mamman för hjälp? Sjuttonåringen 

behöver behandling för sin depression. Förstahandsvalet är förmodligen me-

dicin. Med tanke på det trauma ett självmordsförsök innebär och sjuttonåring-

ens familjesituation skulle det också vara önskvärt med någon form av psyko-

terapi. Kanske kan familjeterapi vara aktuellt, men man kan också tänka sig 

att individualterapi skulle kunna vara till stor nytta för sjuttonåringen. Hen 

behöver också hjälp att förstå sin pappas sjukdom. 

Pappan har fått vård för sin psykos på sjukhus och har nu kommit hem. 

Han står på medicin, men eftersom ett psykosinsjuknande i efterhand kan 

väcka många svåra känslor vore psykoterapi eller stödsamtal bra. Han behö-

ver också bearbeta såväl förlossningstraumat som sitt barns självmordsförsök 
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och få hjälp att hitta andra strategier att hantera sin oro. För både honom, sjut-

tonåringen och mamman vore det bra om de fick gå en patient-anhörig-utbild-

ning om hans psykossjukdom 

Mamman behöver också bearbeta de båda traumana och granska sitt sätt 

att hantera dem och sina känslor. Också för henne vore psykoterapi av något 

slag bra. Här kan eleverna få resonera kring vilken form av psykoterapi som 

skulle kunna passa.  
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48. Uppdrag: Nollvision för självmord 
Instruktionen är:  

 

Sverige har sedan 2008 en nollvision för självmord. Ta reda på vad det innebär och hur man 

arbetar med den. Tänk dig sedan att du sitter i en arbetsgrupp som har som uppdrag att 

skynda på utvecklingen genom att besluta om ett antal självmordsförebyggande åtgärder som 

ska genomföras i hela landet. Ta reda på vad det finns för forskning kring detta: Vad fungerar? 

Du får gärna ha egna idéer också. (När du söker information kan det vara bra att veta att 

självmordsförebyggande arbete ibland också kallas suicidprevention.) 

 

Eleverna brukar kunna komma med många egna idéer, men det är förstås bra 

om de också kan kolla upp vad det finns för forskning kring detta. Har psyko-

terapi effekt? Hjälper det att sätta upp räcken på broar?  

Några sidor som kan vara till nytta: 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa: 

ki.se/nasp 

Folkhälsomyndigheten.se, artikeln ”Stor kartläggning av arbetet med att före-

bygga självmord” (2016-02-26) 

För ett exempel på hur skolpersonal och elever kan arbeta tillsammans för en 

bättre psykisk hälsa googla på ”rotskärsskolan psykisk hälsa”. Det finns bland 

annat ett UR-program och ett antal artiklar. 
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49 och 50. Hellin 
Anknytning, utveckling, psykodynamiska perspektivet, beteende-

perspektivet, kognitiva perspektivet, kris, ångest och alkoholism 

Läs gärna 

Bok 1 (2011): kapitel 1 (psykodynamiska perspektivet), 3 (beteendeperspektivet), 4 

(kognitiva perspektivet), 6 (anknytning, utvecklingsteori), 10 (kris) och 14 (alkohol-

ism).  

Bok 1 (2011): kapitel 1, 2, 4, 6, 11 och 14. 

Bok 2: kapitel 8, om hur uppväxten kan åstadkomma epigenetiska förändringar i hjär-

nan, och kapitel 9 om mentaliseringsförmåga och mentaliseringsbaserad terapi. 

Fallet om Hellin är uppdelat i flera delar, i form av utdrag av samtal med en 

kurator. Man kan läsa ett samtal i taget och analysera, eller läsa hela i ett svep 

och göra en större analys. Kortversionen bygger inte lika mycket på samtals-

formen, utan innehåller ganska mycket berättande text. Därför är kortvers-

ionen i stället indelad i numrerade delar.  

Många teorier kan tillämpas på detta fall, till exempel psykodynamiska per-

spektivet, beteendeperspektivet, kognitiva perspektivet och utvecklingsteo-

rier. I frågan till eleverna föreslår jag flera olika teorier, men som lärare kan 

man förstås styra detta så att det passar den kurs man läser. Man kan också 

komma in på kris och stress och förstås alkoholism. Jag tar inte upp allt detta 

här i handledningen, utan ett urval av teorier. Fråga 3, att diskutera de olika 

teoriernas styrkor och svagheter, är tänkt att svara mot det kunskapskrav som 

finns i alla tre kurserna 1, 2a och 2b, att värdera perspektivens förklarings-

värde. 

Om man vill att eleverna ska skriva en sammanhängande analys kan de få 

titta på min analys av fall 15, ”Milad”, som exempel. ”Milad” är ett kortare och 

enklare fall, men exempelanalysen kan nog vara till god hjälp ändå. Där finns 

också kommentarer om hur man kan lägga upp en analys och hur man kan 

formulera sig. Exempelanalysen finns här i handledningen för fallet och kan 

skrivas ut åt eleverna. 

Psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet 

Hellin söker hjälp hos en kurator för att hon har fått problem med studierna. 

Hon kan inte koncentrera sig och hon har fått en total blackout på en tenta och 

tvingats lämna in blankt. Hon har nyligen flyttat ihop med sin pojkvän Fredrik 

och insett att han har ett ganska långt gånget alkoholmissbruk – en stressor 

som kan bidra till att hon får svårt att koncentrera sig. Fredrik blir arg när hon 

försöker prata om saken. Ibland säger han elaka saker och går ut och smäller 

igen dörren. Då blir Hellin som förlamad av ångest. Hon är rädd att hon ska 
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förlora honom om hon tjatar på honom. Hon kopplar Fredriks arga sorti till 

minnet av den kväll då hennes pappa, berusad och arg efter att ha grälat med 

Hellins mamma, gick och smällde igen dörren efter sig och därefter körde ihjäl 

sig. Ångesten som uppstår för att Fredrik är arg förstärks av den betingade 

respons som ljudet av den smällande dörren utlöser. Som femåring blev Hellin 

mycket rädd när pappan smällde igen dörren och samma känsla uppstår varje 

gång hon som vuxen är med om samma sak – klassisk betingning alltså.  

Man kan också säga att Hellins försök att tala med Fredrik bestraffas genom 

hans sätt att bete sig: Han säger taskiga saker, drämmer igen dörren och stan-

nar ute länge – operant betingning alltså. Dessutom upplever Hellin det som 

att mammans ”tjatande” var orsaken till pappans död – hon är alltså redan 

sedan barndomen betingad att se tjatande som farligt, och ljudet av en dörr 

som smälls igen är kopplat till död.  

Relationen till mamman är komplicerad. Hellin beskriver att hon helst var 

med sin pappa när hon var barn och att hon tyckte att mamman störde när 

hon kom. Enligt psykodynamisk teori var Hellin i den falliska fasen när pap-

pan dog. Pappan var hennes kärleksobjekt, och hon beskriver att hon var arg 

på sin mamma, både när mamman störde hennes och pappans samvaro och 

när mamman och pappan grälade den kvällen han försvann. Hon tyckte att 

hon borde trösta sin mamma – vilket tyder på ett starkt överjag – men hon var 

arg och lät bli. När pappan dött begravde hon dock denna ilska och tog över 

mycket av mammans ansvar för Emma, systern – en sorts kompensation för 

den ilska hon hyst (som förstås fortsatte att puttra nere i djupet). Hellin har ett 

mycket starkt överjag – hon är duktig på alla plan. Hon tar hand om sin syster 

och sköter skolan exemplariskt. Hon får mycket beröm – operant betingning – 

och hon utvecklas till en person som tar ansvar även för personer hon inte 

borde ha ansvar för. När hon blir äldre tar hon hand om mamman, trots att 

det nog egentligen finns ganska mycket ilska kvar i henne. Hon förnekar att 

detta skulle vara jobbigt och förklarar sitt handlade med att mamman är så 

ensam. Egentligen kanske det handlar om att hantera skuldkänslor över att 

hon är så arg på sin mamma. Hon tar också på sig sådant som är Fredriks 

ansvar, bland annat genom att anmäla honom som sjuk när han egentligen är 

bakfull.  

Pappan och Fredrik har uppenbara likheter framför allt när det gäller drick-

andet och det häftiga humöret. Pappan dog ju när Hellin var i den falliska 

fasen, så den oidipala förälskelsen hann alltså inte gå över och ersättas av en 

identifikation med mamman. Det kanske är det kvardröjande elektrakom-

plexet som hennes omedvetna försöker lösa när hon drömmer att pappan 

kommer till hennes bröllop och vinkar åt henne när hon åker iväg med Fred-

rik. När hon har drömt detta kommer hon plötsligt ihåg det som hon har för-

trängt hela sitt liv: hur hon fick veta att pappan dött. Men en försvarsmekan-
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ism ersätts av en annan: När bortträngningen släpper tar jaget i stället till af-

fektisolering – Hellin säger att det inte känns så mycket att minnas det, hon 

stänger in smärtan. I stället menar hon att det var mamman och Emma som 

led – projicering. Hon förnekar att det var tungt för henne att ta hand om sys-

tern – ”det gick bra” säger hon. 

Fredrik har inte heller haft det helt lätt. Han är det svarta fåret i en familj med 

idel duktiga människor. Och ändå är han tillsammans med en annan duktig 

människa. Ibland tar han ut sin ilska på Hellin, fast han förmodligen egentli-

gen är mest arg på sina föräldrar – särskilt pappan – och sina bröder. Förskjut-

ning alltså. Hans mamma var sjuk i flera omgångar under hans barndom, och 

med psykodynamisk teori kan vi se att det har lämnat spår i hans personlighet: 

Hans drickande och hans aggressiva utbrott kan spåras till den orala fasen och 

han har delvis valt en partner som är lik mamma; båda är högpresterande, 

”duktiga” kvinnor – ett visst kvardröjande oidipuskomplex alltså. Men ef-

tersom mamman har inte har kunnat ge tillräcklig omsorg till Fredrik på 

grund av sin cancer – detta kanske kan ses som att Fredrik hyst en sorts ”olyck-

lig kärlek” till mamman i den falliska fasen – kompenserar han detta genom 

att välja en partner som gärna vill ge honom av sina omsorger, vara som en 

mamma för honom. 

Fredriks vägran att söka det jobb han egentligen vill ha kan vara självbe-

straffning – förmodligen har väl en hel del av pappans prat om hur värdelös 

han är internaliserats – försvarsmekanismen identifikation – men han gömmer 

det under ett sorts trots. Fredrik är ganska driftsstyrd och Freud skulle för-

modligen peka ut dödsdrifterna som de främsta i hans fall. 

Emma upplevde också ett trauma under orala fasen, och Hellin påpekar att 

hon och Fredrik är ganska lika. De är drivna och envisa, och båda har utvecklat 

ett missbruk.  

Fredriks mamma hade velat ha en dotter, men pappan satte stopp. Nu säger 

hon att ”det var lika bra” att hon inte fick någon, eftersom hon skulle ha oroat 

sig för bröstcancerarvet – rationalisering. Att hon nu har Hellin i sitt liv upp-

lever hon lite som en kompensation.  

Erikson 

Det är ju ganska lätt att applicera Erikson på det här fallet – eleverna kan gå 

igenom fas för fas. När det gäller Hellin är det väl mest intressant att titta på 

tredje fasen, initiativförmåga kontra skuldkänslor (3–5 år). Hellin, som har ett 

starkt samvete, känner kanske en viss skuld gentemot mamman för att hon 

vill ha pappan för sig själv. Det finns inte riktigt det manöverutrymme som 

hon skulle behöva för att känna att hon får ”bestämma själv”. När så pappan 
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dör blir utrymmet för egna initiativ ännu mindre, eftersom hon förväntas ta 

hand om sin lillasyster. Vi vet inte så mycket om hur mamman beter sig mot 

Hellin men vi kan tänka oss att Hellin själv är ganska duktig på att skuldbe-

lägga sig vid blotta tanken på att hon skulle vilja göra något helt på egen hand, 

utan sin syster. Möjligen skaffar hon sig en känsla av mening genom att ta 

hand om systern. I nästa fas går det ganska bra. Hellin får beröm av både lärare 

och grannar för att hon sköter sin syster och hjälper sin mamma och hon säger 

själv ”Jag var ganska bra på att ta hand om oss” och ”Jag blev alltid väldigt 

stolt”. Utfallet i denna fas blev alltså en känsla av kompetens – men den är 

knuten till just att hjälpa och ta hand om andra, vilket hon ju sedan fortsätter 

med – både mamman och Fredrik.  

Det är svårt att veta hur det gick i tonåren. Kanske var Hellin så upptagen 

av att hjälpa sin syster och sin mamma så att hon inte hann fundera över sin 

identitet. Eller så formades hennes identitet ännu tydligare just kring detta att 

vara en som hjälper till, som är duktig. 

Nu befinner Hellin sig i fasen yngre vuxenålder och här krockar hennes be-

hov med Fredriks sätt att fungera. Under den här fasen är det meningen att 

man ska skapa en stadig och nära kärleksrelation. Hellin är beredd att göra 

det, men för Fredrik ser det annorlunda ut. Han har haft det kämpigt i alla 

barndomsfaserna. Han verkar sakna både grundläggande tillit (0–1,5 år), vil-

jestyrka (1,5–3 år han är visserligen envis, som Hellin säger, men han har inte 

styrkan att göra det han vill med sitt liv), känsla av meningsfullhet (3–5 år) och 

kompetens (6–12 år). Hans mamma har ju varit frånvarande på grund av sin 

sjukdom och pappan har varit borta mycket i jobbet, och när han har varit 

hemma har han varit kritisk till Fredrik. Tonårstiden, då man ska hitta sig 

själv, har inte alls mynnat ut i en känsla av identitet. Det är snarare vad han 

inte är, som har fått definiera honom: Han är inte duktig i skolan, inte bra på 

att vara still och lyssna, inte ambitiös och karriärinriktad, inte en som tränar 

och tar hand om sig själv. I det läget är det inte så konstigt att han har svårt att 

forma en nära relation med Hellin. Visserligen har de varit tillsammans i fyra 

år, men nu när de har flyttat ihop och hon ser hans destruktiva livsstil stöter 

han bort henne. 

Emma befann sig i spädbarnsfasen när hon på sätt och vis förlorade både 

pappa och mamma. Att leka med Hellin utan vuxna kan i och för sig ha gett 

henne en känsla av självständighet och initiativförmåga, men ett fem år äldre 

syskon kan naturligtvis inte ersätta en närvarande förälder. Man förstår mel-

lan raderna att Emmas problem, bland annat med droger, började någon gång 

under tonåren och nu har hon – 20 år gammal – just blivit drogfri och ska ta 

igen gymnasiet. 



 

• 
 

 

Mentaliseringsförmåga 

En otrygg anknytning kan leda till en otillräcklig mentaliseringsförmåga, 

alltså förmågan att känna igen och hantera sina känslor. Inom mentaliserings-

forskningen talar man om vikten av agentskap, att uppleva att man själv är en 

styrande part i sitt liv. Brist på agentskap kan leda till känslor av hjälplöshet 

och bidra till psykisk sjukdom. Läs om detta i bok 2, kapitel 9. Hellins förla-

mande ångest skulle kunna vara ett resultat av bristande agentskap. Hon har 

ju faktiskt varit hjälplös i många situationer i livet, till exempel pappans död 

och mammans oförmåga att fungera som förälder. Hon har inte haft någon 

trygg anknytning där hon har lärt sig att hantera svåra känslor, utan hon ver-

kar ha ”bunkrat upp” sin ilska och sorg. Nu bryter detta fram som ångest, som 

gör att hon inte längre ”fungerar”, till exempel vad gäller studierna.  Hon kän-

ner sig hjälplös inför detta och inför situationen med Fredrik.  

Hjälp 

Hellin verkar ju ha fått bra stöd av kuratorn på Studenthälsan, men förmodli-

gen finns det inte möjlighet till någon längre tids behandling där. Om hon gick 

i kognitiv terapi skulle hon kunna granska rimligheten i tankar som att om 

hon ”tjatar” så kommer hon förlora Fredrik och också titta på relationen till 

mamman: Vad tror hon skulle hända om hon sa ifrån tydligare? Om hon slu-

tade ta hand om mamman?  

Eftersom det finns många smärtsamma minnen som Hellin bara glider över 

så vore det kanske bra med psykodynamisk terapi, tid att verkligen hitta det 

som gör ont och ligger och tär på hennes psyke.  

Mentaliseringsbaserad terapi, mbt, är en annan möjlighet, alltså att träna 

sig på att känna igen och hantera sina känslor. Den förlamande ångesten skulle 

hon till exempel kunna få hjälp med att hitta verktyg för att hantera. 

Fredrik skulle förstås behöva behandling för sitt alkoholmissbruk, men un-

der det ligger ju all barndomssmärta. Rogers klientcentrerade terapi kunde 

kanske vara något för honom. Han har ju inte upplevt villkorslös kärlek som 

barn, vilket har lämnat tydliga avtryck. Ett annat alternativ kunde vara men-

taliseringsbaserad terapi också för honom. 




