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Att besöka en psykolog i dag är knappast lika märkvärdigt som det var 
förr. Ändå finns det fortfarande många som känner ett visst obehag inför 
tanken på att öppna sig inför en främmande människa – och vad ska 
familj, vänner och arbetsgivare tänka?

Vi bad några som fått hjälp av en psykolog att själva berätta hur de upp-
levde kontakten, om upprinnelsen till besöket och vad som hände efteråt. 
Vi har också bett två psykologer att berätta om sitt arbete och hur de kan 
hjälpa människor med behov av psykologisk utredning och behandling.

Vi är glada att personerna i boken framträder med namn och bild. Det 
är en viktig del i att avdramatisera det här med psykisk ohälsa och bidra 
till att människor ska våga berätta för sin omgivning och våga möta de 
som har drabbats.

Det är uppenbart att det fortfarande finns många tabun och mycket 
stigma förknippat med psykisk ohälsa. Men psykisk ohälsa är inget att 
skämmas över. Vi är alla människor med både möjligheter och begräns-
ningar. Och att en dag plötsligt känna att livets påfrestningar blivit över-
mäktiga är inget konstigt.

Vem som helst kan behöVa en psykolog någon gång i liVet

therese – tänkte på alla, utom sig själv
Therese har en bakgrund med en missbrukande pappa,  
i ett hem där hon fick ta stort ansvar. Hennes ansvars
känsla bara växte … till en dag, då det inte höll längre.

förord
Lars Ahlin, Förbundsordförande 
Sveriges Psykologförbund

kristian – pusselbitarna föll på plats
Han kände sig aldrig bekväm med andra – det blev alltid fel. Det skulle 
dröja till tjugoårsåldern innan han fick svaret: Aspergers syndrom.

charlotte – jag valde att leva det bästa livet
Charlotte miste sin pojkvän i en katastrof som 
var nära att döda även henne. Vägen tillbaka 
var lång och mödosam. Terapi med bildterapi 
var en förlösande faktor.

stina – jag skulle rädda världen, men glömde mig själv
Hela familjen var utsatt för hot. Hur hanterar man något 
man inte själv kan påverka? Psykologen såg till att stressen 
och rädslan inte tog över deras liv.

jari – utarbetad och utan självförtroende
När Jari bröt ihop på arbetsförmedlingen insåg 
handläggaren att han behövde en helt annan typ av 
hjälp. En psykolog gav Jari livsgnistan tillbaka.

carola – att hitta vägen ut
Med två brustna relationer bakom sig hopade sig frågorna. 
Vad gjorde hon för fel? Med psykologens hjälp hittade hon 
tryggheten i sig själv – och är i dag mamma. 

björn & jenny – det finns alltid hopp om förändring
Björn Hedquist och Jenny Klefbom är 
bägge legitimerade psykologer. De möter 
många människor med psykiska besvär. 
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än var tionde patient i primärvården med psykisk ohälsa får någon 
form av specifik psykologisk behandling. Vi vet också att närmare nio 
av tio privatpraktiserande psykologer ofta eller ibland kommer i kon
takt med personer som har ett tydligt behov av psykologisk behand
ling, men som inte själva kan betala för den och därmed inte får hjälp.  
Samhällets problem ligger i att kunna erbjuda psykologers kunnande 
och psykologisk behandling där människor söker den, i den omfatt
ning som människor har behov av den. Det här måste vi komma till 
rätta med.

Mer om detta kan ni läsa i rapporten Depression – en rapport 
om mänskliga och ekonomiska vinster. Den finns att hämta från vår 
hemsida www.psykologforbundet.se. Vill ni läsa mer om psykologi 
och olika psykologiska behandlingsmetoder så kan ni vända er till 
www.psykologiguiden.se.

Jag vill tacka var och en av er som har ställt upp och gett oss till
gång till era levnadsöden. Ni är centrala i ett oerhört viktigt arbete för 
att åstadkomma en bättre förståelse och ett bättre omhändertagande 
av människor med psykisk ohälsa.

lars ahlin förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

förord

psykisk ohälsa kan drabba Vem som helst
Mellan 20 och 40 procent av människorna i Sverige lider av någon 
form av psykisk ohälsa, men vem är vem som helst? Vi har i den här 
boken fått möjlighet att ta del av och berätta om sex människors erfa
renheter av psykisk ohälsa.

Som ni kommer att se är varje intervjupersons historia unik, men 
det finns också flera gemensamma nämnare. Att det finns hjälp att få, 
är en av dem. För alla dessa typer av erfarenheter och kriser finns det 
psykologiska behandlingsmetoder som gör att problemen kan hante
ras eller till och med lösas.

En andra gemensam nämnare är psykologen. Flera av personerna 
har erbjudits olika typer av behandling och stöd, men inte fått hjälp 
förrän de träffat en psykolog. Legitimerade psykologer är den enda 
yrkeskategori vars utbildning kräver fördjupad förmåga att bedriva 
psykologisk behandling. Det här omfattar psykologisk utredning och 
bedömning samt behandling och rådgivning. I boken intervjuas två 
psykologer, där de utifrån sitt perspektiv får beskriva mötet med pa
tienter.

En tredje gemensam nämnare är de svårigheter som intervju
personerna har haft att få tillgång till rätt behandling. Vi vet att färre 
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Jag valde att 
leva det bästa livet
Det värsta som kan hända en människa, 
hände Charlotte. Hon förlorade sin äls-
kade i tsunamin, som var nära att döda 
även henne. Traumat och sorgen förlamade 
henne totalt, hon var oförmögen att leva ett 
normalt liv. Med bild- och samtalsterapi 
hittade hon en väg tillbaka.
 ”Jag insåg att valet var mitt – vill jag 
leva med ångest och rädsla hela livet, eller 
vill jag ha ett bra liv?”

Charlotte Alfvin
Ålder: 33 år.
Familj: Bor med sin hund och 
sin katt.
Gör: Egenföretagare inom 
området hälsa (skriver en kok-
bok just nu, håller kurser och 
föreläser om mat och hälsa).
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Charlotte oCh hennes sambo Jacob kom fram till sitt hotell vid stranden i 
Khao Lak sent på kvällen juldagen 2004.

Morgonen därpå gick de ner till stranden, jetlaggade somnade de 
i solstolen.

”När vi vaknade vid tiotiden hade vattnet dragit sig tillbaka flera 
hundra meter. Jag tänkte på ebb och flod, och trodde att det var något 
lokalt fenomen.”

Efter en halvtimme såg de en vit kam med skum på havet, långt 
ute vid horisonten. Inget ljud hördes. Ingen verkade orolig. Först 

när skummet var ett femtiotal 
meter från Jacob och Charlotte, 
reagerade några thailändare och 
sa att något var fel, att de måste 
springa.

Charlotte sprang steget efter Jacob, mot hotellet. Just i Khao Lak 
är det inte långgrunt, utan djupt vatten nära stranden, vilket innebar 
att vågen hölls under vattenytan och inte gick att se.

”Jag kunde inte se vågen, och då var det svårt att förstå hur det 
kunde bli en sådan katastrof av något jag aldrig såg. Det är en sak 
som varit viktig för mig att förstå i efterhand – i Khao Lak var det 
ingen jättevåg som på andra ställen, utan en undervattensvåg”, säger 
Charlotte.

Hon kände vatten vid sina fötter och tänkte ”konstigt, jag trodde 
det skulle stanna vid strandkanten”. Sedan hade hon vatten upp till 
knäna.

”Efter det var det som att en få en betongvägg i bakhuvudet. Det 
var vatten överallt. Jag snurrade omkring, visste inte vad som var upp 
eller ner. Jag försökte skydda mitt huvud och tänkte: ’Är det så här jag 
ska dö? Är det så här jag ska dö?’”

Jag tänkte: ’Är det 
så här jag ska dö?’
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”nu är det slut”
Hon hamnade långt ner under vattnet, så långt att hon inte såg något 
ljus, och insåg att hon inte skulle kunna kämpa sig upp, att det var lön
löst.

”Först fick jag panik, eftersom jag inte fick någon luft. Sedan infann 
sig någon form av lugn och ro, när jag bara var. Jag tänkte det inte ens, 
men jag visste – nu är det slut.”

Men så kom hon upp till ytan. Vågen hade passerat, men det var 
strömt när vattnet drogs ut mot havet igen. För att inte åka med, lycka
des Charlotte få tag i kronan av ett palmträd och höll sig kvar. När 
vattnet så småningom började sjunka undan gled hon ner längs pal
mens stam, mot rötterna.

”Jag stod där, helt naken, och höll om palmen. Och jag kommer 
ihåg att det kändes som att jag var ensam kvar på jorden. Jag befann 

mig i ett tillstånd av hundra procents 
närvaro. Tydligen är det vanligt i 
 katastrofsituationer, att man blir to
talt fokuserad på nuet, det är en del 
av överlevnads instinkten.”

Hon kämpade sig upp på ett hustak, och så småningom kom hon 
till en kulle längre bort, där det fanns många sårade, blodiga, leriga, 
döda och levande människor.

”När jag insåg att många hade dött, kände jag som ett vrål inom 
mig, som aldrig kom ut. Jag vände mig om för att titta över det som va
rit vårt hotellkomplex och tänkte: ’Kan jag hjälpa Jacob?’ Sedan tänkte 
jag: ’Nej, han är död.’ Så slog jag bara bort det. Det var som att jag 
redan visste att han var död. Men tanken var för jobbig – jag stängde 
av.”

En lastbil hämtade upp de sårade, och först kom hon till ett sjukhus 
där ingen hjälp fanns, varken mediciner eller läkare. Där fick hon låna 

telefon och kunde skicka sms till sin mamma. Meddelandet löd: ”Jag 
är på sjukhuset i Takua Pa. Jacob är inte här.”

ingen psykologisk behandling
Till sist blev hon förflyttad, först till ett bra sjukhus i Bangkok, sedan 
flögs hon hem, till Karolinska sjukhuset. Då hade det gått över en vecka 
sedan katastrofen. På sjukhuset låg hon i 1,5 månad för intensivvård.

”De brydde sig väldigt mycket om min fysiska hälsa, vilket var fan
tastiskt – i början var det inte säkert att jag skulle få behålla mitt ben, 
men det klarade sig. Fast jag fick ingen psykologisk behandling alls.”

Flera operationer fick göras, och ibland fick Charlotte ligga i några 
timmar i ett genomskinligt rör med speciellt tryck, för att döda vissa 
bakterier i benet – men det var inte optimalt för en traumatiserad 
person , konstaterar Charlotte.

”Jag fick väldigt mycket morfin, jag tror det var därför jag klarade 
det.”

Ditintills hade hon egentligen inte berättat för någon vad som hade 
hänt henne.

”Jag tvingade mig själv, för Jacobs skull, att berätta vad jag visste om 
Jacob för hans familj. Jag berättade varenda detalj – men jag uteslöt det 
jobbigaste. Jag tänkte att varken Jacobs familj, eller min, skulle orka 
höra om allt det hemska jag hade varit med om.”

Hon började känna ett allt större behov av att prata med någon, och 
hon bröt ihop flera gånger. Men på sjukhuset sa de att tiden inte fanns, att 
de fysiska skadorna var mer akuta, att hon måste få vård dygnet runt.

”En jourhavande psykiater kom upp några gånger, men det var mest 
för att se om jag behövde något lugnande.”

Charlotte kunde inte tänka på det hon varit med om, kunde inte 
möta sina egna upplevelser, så hon stängde bara av.

Det kom ett 
vrål inom mig
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och när de kom dit stod 17 vita begravningsbilar uppradade med bak
luckan vänd mot de anhöriga. Kistorna rullades ut, insvepta i svenska 
flaggor. Jacob var nummer 14.

Hon beskriver sig som ”helt borta”, hon kunde inte ta in det som hän
de. Efteråt pratade Charlotte med Jacobs bror om hur chockade de varit.

”Jag sa att om jag verkligen förstått att Jacob låg i kistan med num
mer 14, så hade jag aldrig lämnat det där rummet.”

I april hade de en minnesstund i kyrkan, som var full av anhöriga 
och vänner, flera hundra personer.

”När den var över, så bröt jag ihop. Jag fick panik, hela tiden, av näs
tan vad som helst: Att titta på tv, duscha, eller av att höra en låt på radion 
som väckte något minne. Jag kunde inte handla själv, inte vara själv, inte 
sova själv, jag kunde inte betala räkningar … jag var inkapabel att klara 
det allra minsta på egen hand.”

Charlottes mamma tog med henne till vuxenpsyk, men där fanns 
inte personer som var vana vid trauma.

”Jag bara grät och grät, men jag 
fick ingen hjälp. Det kändes som att 
de jag pratade med mest var rädda 
för mig och det jag hade att berätta. 
Jag kände mig inte trygg där.”

Tiden efteråt beskriver Char
lotte som att hon ”bara sjönk ihop”. 
Hon låg hemma och orkade inte gå upp. Hennes mamma fick ta hand 
om henne som om hon var ett barn igen.

Fyra månader efter vågen, när det kändes som mest nattsvart, fick 
Charlotte via en anhörig till Jacob ett tips om en psykolog, Göran, som 
var kunnig på området sorg och trauma.

”Vi träffades i hans rum, och jag berättade min historia, inte så 
ingående, utan i stort. Det tog inte lång tid för honom att se vad jag 

opersonligt mottagande 
”Den 17 februari identifierades Jacob. Det var först när vi fick beskedet 
som det slog mig: Tänk om vi aldrig fått veta vart han tog vägen.”

Charlotte upplevde ceremonin i samband med mottagandet av kis
torna som opersonlig. De döda togs till en militärbas utanför Uppsala, 

 Jag fick panik, 
hela tiden, av nästan 
vad som helst 
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drabbats av och vad jag behövde.”
Göran sa att hon förutom sorgen 

led av ”posttraumatiskt stressyndrom”, 
och att hon fick komma två gånger i 
veckan, två timmar per gång.

”Han sa: om du vill, så träffar jag 
dig gärna. Och jag gillade honom från 
första stund. Jag kände mig trygg i 
hans rum och med honom som person. 
 Vilket, har jag förstått, är en förutsätt
ning för att kunna bearbeta trauma.”

Vänster och höger hjärnhalVa
Första tiden gick hon till Göran två 
gånger i veckan, två timmar varje 
gång. Så småningom blev det en gång i 
veckan, mot slutet varannan vecka.

Göran arbetade med en metod för 
att behandla trauma som heter EMDR 
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing).

Dittills hade Charlotte inte kunnat 
tänka på tsunamin utan att tänka på 
Jacob, och detsamma gällde tvärtom 
– så fort tankarna snuddade vid Jacob, 
tänkte hon ”han försvann” och mindes 
vattnet som hon varit nära att drunkna 
i. Det blev så jobbigt att hon sköt tan
karna ifrån sig.
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Genom att aktivera hjärnan kunde hon påbörja processen att be arbeta 
traumat. Aktiveringen av hjärnhalvorna gjordes genom att Göran  
 tryckte lätt i hennes högra respektive vänstra hand. Han behövde bara 
hålla i några sekunder, så kom första minnet.

”Eftersom mitt trauma var så nära i tid, gick det väldigt snabbt för 
mig att komma åt minnena. Men varje gång ett minne kom, fick jag pa
nik, eftersom det var så jobbigt. Göran bad mig sätta ord på det läskiga, 
frågade: Vad händer nu? Så berättade jag, och när jag hade hittat orden 
så blev det mindre läskigt. Sedan fortsatte han att trycka i händerna, 
och så kom ett nytt minne. Så fortsatte det, minnena radades upp, som 
pärlor på ett halsband”, förklarar Charlotte.

Själv såg hon inte logiken eller mönstret i sina tankar. Göran gjorde 
heller inget för att styra henne. Han förklarade för Charlotte att när 
kroppen är med om ett starkt trauma, splittras alla minnen upp i tu
sentals små bitar. Återstår gör en massa fragment, som kan aktiveras 
när som helst, när man ser vatten, känner en doft, hör en låt på radion. 
Genom att gå igenom fragmenten, kunde hon åter hitta strukturen.

”Det var som att spola tillbaka ett band. Kroppen fick själv följa min
nena tillbaka, i sin egen takt. Och i slutet på varje ’tråd’ fanns ett ur
sprungsminne, ett slags slutminne, själva kärnan av det som var jobbigt 
– och när vi kom dit, var det som att laddningen i hela minnesserien 
gick ur. Kroppen kunde släppa det.”

Hon blev väldigt trött efter varje session, gick hem och sov i flera 
timmar.

”Jag insåg hur otroligt mycket energi det gick åt för mig att vara kon
stant traumatiserad, ständigt livrädd för att få panik.”

Parallellt med traumabearbetningen hade de många existentiella 
samtal.

”Vi pratade om vad meningen med livet är, vad som händer när nå
gon dör, om slumpen, och hur man ska klara av att leva med att någon 

bara rycks bort. Hela min världsbild hade kullkastats, allt jag trodde var 
sant, allt jag trodde min framtid skulle bestå av … allt det var sönder
slaget. Det tog tid att skapa en ny, fungerande världsbild.”

Hon tampades också med skuldkänslor.
”Jag tänkte: Det spelar ingen roll hur jag har det – jag lever ju åt

minstone. Men faktum var att jag inte klarade av att leva.”

någon som inte bryter ihop
Mest betydelsefullt var samtalen, att få prata.

”Det var helt fantastiskt att få träffa en person som klarade av att ta 
emot min historia. Det var det absolut viktigaste. En person som lyss
nade, tog in alla hemska detaljer – utan bryta ihop. Jag berättade saker 
som ingen annan fått höra, sådant jag aldrig trodde jag skulle kunna 
sätta ord på, någonsin.”

Gång på gång fick Göran försäkra henne att ingenting var konstigt 
med hennes känslor, allt var okej.

”Han förklarade att många traumatiserade människor upplever att 
de blivit galna, de kan inte sova och får minnen som dyker upp från 
ingenstans. Det var skönt att få bekräftat att det är så det ser ut.”

En stor del av terapin gick 
ut på att separera Charlottes 
egen upplevelse från förlus
ten av Jacob – och skillnaden 
blev enorm när Charlotte 
kunde skilja Jacob och min
nena av deras liv ihop från katastrofen.

”Många tror att det bara var ’skönt’ att gå till Göran, men faktum är 
att det i början var hemskt jobbigt. Otroligt ansträngande att sitta och 
gå igenom alla minnena igen och möta det. Men jag är envis, och så 

Mina minnen var 
splittrade i tusen bitar
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insåg jag att det är bättre att dela mina upplevelser med någon 
än att bära det inombords.”

Så småningom tog orden slut. 
”När saker och ting blev för jobbiga sa jag: ’Nej, jag vill inte, 

jag kan inte.’ Det fanns inga ord längre. Då tog Göran fram 
papper och kritor. En kort sekund tänkte jag ’nej, jag kan inte 
rita’, men när jag fick kritan i handen, så visste jag, helt oväntat, 
precis vilken form och färg allting skulle ha. Så jag bara ritade, 
streckgubbar, palmer, kaos. Det var inte snyggt, inga estetiskt 
fulländade verk. Men med färg och form kunde jag beskriva 

känslorna jag inte hade ord 
för. Avståndet mellan ord 
och känsla var mycket stör
re än vad avståndet mellan 
bild och känsla var.”

Charlotte har aldrig använt bild som uttrycksmedel, men 
det hindrade henne inte. Tvärtom, med bilden hade hon färre 
blockeringar än med ord. Om Göran frågade hur hon kände 
det, kunde hon rita ”blått”, eller ”runt”. Om hon hade ont men 
inte orkade förklara var, ritade hon magen.

”Att säga att det gör ont, är obehagligt eller blodigt var  läskigare 
än att måla det. Och när jag hade målat, kom oftast orden.”

målandet bleV ett genombrott
Göran berättade att det är ett bra sätt att bearbeta saker på, för 
alla, men metoden används mer när man arbetar med barn, ef
tersom vuxna ofta känner sig begränsade av att inte ”kunna” 
teckna. För Charlotte blev det ett slags genombrott, mycket 
hände efter att hon börjat måla.

Kroppen följde 
minnena tillbaka
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”Jag bearbetade sorgen över Jacob mycket via bildterapin. Jag kun
de rita min och Jacobs livslinjer, hans var blå, sedan blev den röd, för 
vår gemensamma, sedan delades linjerna, hans blev halv.”

Hon kände ett behov av att måla ännu mer, så hon kontaktade en 
bildterapeut och gick till henne några gånger.

”Där var målningen helt fri, jag kunde använda kritor, målarfärg, 
måla med händer, fötter … Det var som att ösa ur en aldrig sinande 

källa. Fast ibland var det jättejobbigt 
att måla också.”

Sammanlagt gick Charlotte hos 
Göran i 3,5 år. Det första året var 
kostnadsfritt, resten betalde hon själv. 

Hon började gå en gång i veckan, för att så småningom gå en gång 
varannan vecka. Nu är det över ett år sedan hon var där.

Till sist märkte hon, i livet utanför terapirummet, att hon fung
erade igen. Hon frågade Göran när man var färdig.

”Jag sa: Du kanske tröttnar på mig. Då svarade han: Jag kommer 
aldrig att tröttna. När du är färdig, är du färdig.”

Traumabearbetning kan ta olika lång tid för olika personer. Det 
finns ingen generell regel, eftersom allas upplevelser skiljer sig så. Det 
spelar heller ingen roll att de traumatiserade varit med om samma 
sak, som tsunamin, eftersom varje individs bearbetning hänger ihop 
med deras personliga historia: Vilka känslor man hade för dem som 
drabbats eller gått bort, hur de försvinner ur ens liv, och så vidare. 
Det finns omständigheter som försvårar – som att man tidigare i livet 
drabbats av trauma. I Charlottes fall var det att Jacob gick bort utan 
att hon fått möjlighet att ta farväl, samt att hon själv var nära att dö.

”Insikten om att det till stor del handlade om min egen vilja kom 
gradvis. Jag fick en stark känsla av att det inte skulle gå över om jag 
inte själv valde att ta tag i det”, säger Charlotte.

Hon frågade sig själv: Ville hon leva med ångest och panik hela 
livet, eller ville hon leva ett bra liv? Valet var inte självklart.

”Det är skrämmande att inse att jag hade kunnat välja att må då
ligt hela livet, för när man mått dåligt 
länge, är det ganska bekvämt att hålla 
sig kvar där. Man känner till ångest, 
tårar, sorg och skräck: Man kan han
tera det. Samtidigt fanns det inte nå
got alternativ för mig. Jag kände att 
jag var ansvarig för min egen lycka, 
att det inte fanns någon livskvalitet i 
att vara rädd för tusen och en saker, att inte kunna närma mig män
niskor.”

I dag finns det ingenting som Charlotte undviker – förutom dags
tidningar, och nyheter på tv.

”Jag pallar inte att vakna på morgonen och möta bilderna från ka
tastrofområden i tidning och på tv. Det är som att jag är där, på andra 
sidan. På en sekund kan jag minnas hur det är att vara hjälplös i kata
strofens mitt och när jag ser in i offrerens ögon vet jag hur de mår. Jag 
kan inte, som de flesta andra, stänga av.”

terapi – en gåVa till andra
Men i övrigt har hon ett fungerande liv igen.

”Jag klarar att bo själv, jag har inte panik, jag kan känna lycka. Jag 
är inte rädd för vatten och vågor längre, och har även besökt Thailand 
igen. Jag åkte tillbaka, såg ruinerna av vårt hotell – det var fortfarande 
inte uppbyggt. Resan gjorde jag mycket för att bekräfta att det jag varit 
med om verkligen var sant.”

Göran sa till henne att ”så småningom kommer dina upplevelser 

Jag kunde ha 
valt att må dåligt 
hela livet Bildterapin blev 

ett genombrott 
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bli en del av ditt förflutna, något du kan välja att gå tillbaka till” och 
i början trodde inte Charlotte att det var möjligt. Men i dag fungerar 
det precis så – hon kan gå tillbaka i minnena, hon kan gå in i sorgen.

”Jag kommer alltid att älska Jacob, och det jag har varit med om är 
bland det sjukaste som kan hända. Men det styr inte mitt liv.”

Hon är tacksam för allt stöd hon fått, från sin familj, från vänner – 
men framför allt för terapin med Göran.

”Utan honom vet jag faktiskt inte alls hur det hade gått,” säger 
Charlotte och blir tyst en lång stund.

”Det finns ingen möjlighet att jag hade suttit här i dag.”
Terapi är en egopryl, menar Charlotte. Det är att prioritera sig själv.
”Samtidigt känner jag – att vara ego, prioritera sig själv och sina 

känslor, det är kanske den största gåva man kan ge till andra. Det är 
inte ego över huvud taget. De 
som älskar en, vill ju att man 
ska må bra igen”, säger Char
lotte.

En dag sa hennes pappa: 
”Min Charlotte är tillbaka 
igen, hon skrattar igen”.

”Då kände jag att det är kanske den största gåva jag kunde ge ho
nom.”

Charlotte har varit envis med sitt välbefinnande, hon vägrar leva li
vet till hälften. Livet är en gåva, och hon känner att hon måste välja det 
bästa möjliga livet.

”Jag har insett att det bara går att leva i nuet. I dåtiden och i framti
den, där finns inte glädje, eller lycka. Att vara här och nu, leka med barn 
eller djur, det är glimtar av lycka. Jag provocerar kanske människor nu, 
men det gör jag gärna. Jag tycker inte att livet bara ska vara okej. Det är 
för värdefullt för det. Livet ska vara fantastiskt.” •

Jag har varit med 
om det sjukaste – men 
det styr inte mitt liv
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JARI HEISKANEN
Ålder: 47 år.
Familj: Hustru och två barn, 10 och 12 år.
Gör: Nordisk produktchef.

Utbränd och utan 
självförtroende
När Jari bröt ihop på arbetsförmedlingen 
insåg handläggaren att han behövde en helt 
annan typ av hjälp. En psykolog gav Jari 
livsgnistan tillbaka.
 ”Utan hennes hjälp hade livet kunnat få 
ett slut för mig”, säger han.
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Jari drev ett företag som havererade när han fick problem med sin  kollega. 
Först trodde han att allt skulle ordna sig, att han själv skulle kunna star
ta om. Men orken fanns bara inte där. Han hade inget annat val än att 
vända sig till arbetsförmedlingen, för första gången i livet.

”Jag började berätta min historia för arbetsförmedlaren, men det 
dröjde inte länge innan det tog tvärstopp. Jag bröt ihop.” 

Han beskriver sammanbrottet som helt oväntat. Samtidigt hade han 
en enorm tur. 

”Handläggaren var mänsklig och tog sig tid och lyssnade, frågade 
mig vad det här egentligen handlade om. Han avslutade diskussionen 

med att säga: ’Du har ingenting 
här att göra. Du måste få hjälp 
innan du kan söka jobb. Om du 
inte tar illa upp, så skulle jag vilja 
rekommendera en psykolog.’”

Det visade sig att handläggaren själv besökt psykolog, för att bear
beta krigstrauman.

”Så det var ju snarast en hjälp människor emellan, vilket självklart 
är bra, det är väl så det ska vara, fast samtidigt lite märkligt att vården 
inte kunde tipsa om den här hjälpen”, säger Jari.

Handläggaren rev pappren som Jari skulle ha fyllt i och sa: ”Glöm 
det, det här är ingenting för dig.” I stället gav han Jari en tidningsartikel 
om psykologen Susanna.

extremt skeptisk
”Det tog tre veckor innan jag smält det och verkligen kontaktade henne. 
Från början var jag extremt skeptisk, jag var totalt ovetande om vad en 
psykolog kan göra … men jag hade inget val.”

Perioden innan hade varit svår. Jari kunde knappt ta sig ur sängen 

Jag bröt ihop hos 
arbetsförmedlaren 
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och kände stor likgiltighet, som att ingenting spelade någon roll. Hans 
fru var egentligen först med att inse att han behövde hjälp. Jari hade 
redan varit på vårdcentralen några svängar innan han kom till arbets
förmedlingen, fått sömntabletter och antidepressiva.

”Tabletterna hade en dämpande effekt, men det hjälpte inte på sikt.”
Susanna visade sig vara ganska upptagen, men hittade en tid då Jari 

fick besöka henne.
”Hon sa: Du får gärna komma så ser vi hur det funkar.”
Jari beskriver tilltaget att gå till psykolog som en ”panikåtgärd”, efter

som han inte hade någon som helst erfarenhet eller tro på psykologer.
”Men jag var i ett läge där jag var 

tvungen att göra någonting, och hade för
sökt antyda på vårdcentralen att jag skulle 
vilja prova annan hjälp än tabletter, men 
det verkade inte på dem som om det fanns 
någon annan hjälp att få.”

Dittills var det ”det klassiska”, sjuk
skrivning i tre veckor till tre månader i 
taget som erbjudits honom, att han skulle vila och se vad som hände.

”Jag förstod aldrig, vadå ’se vad som hände?’ Säg att jag inte blev 
bättre, vad hade de då erbjudit mig?”

klara sig själV
Så här i efterhand inser han att hans skepticism till psykologer egentli
gen mest berodde på att han hade så liten erfarenhet av dem. 

”Jag hade aldrig besökt någon, och jag kände ingen som hade gjort 
det. Jag såg mig som en högpresterande praktiker, på något sätt, tänkte 
väl: ’Det här måste jag väl kunna klara själv.’”

Därför kändes det till en början logiskt för Jari med sömntabletter, 

Jag var 
extremt skeptisk 
till psykologer
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eftersom sömnen var en viktig del av att må bättre. Men ju mer tiden 
gick, desto mer uppenbart blev det för Jari att det inte var någon lång
tidslösning.

”Tabletter kan ju aldrig bli en hantering av problemet, utan mer en 
dämpning av symptomen.” 

Jari hann gå hos Susanna några gånger innan han började komma 
över den första tröskeln i sin skeptiska hållning.

”När jag väl blev medveten om vad jag egentligen behövde, blev jag 
först frustrerad.”

Under behandlingen insåg han att det fanns flera stadier att gå 
 igenom.

”De olika stadierna handlade om att bygga upp mig mentalt igen. 
Och i början är det självklart svårt att se hela bilden … men den växte 
fram.”

Första åren betraktar Jari som en form av akutbehandling, där han 
stegvis blev varse nyttan med terapin.

”Susanna bröt igenom den här avvaktande inställningen jag hade. 
Och det var tur, för i mitt fall var det verkligen akut. Det handlade om 
att få livsgnistan tillbaka – så illa var det.”

Han tyckte att det kändes som att Susanna ställde upp mer än hon 
behövde, till och med.

”Jag fick hennes mobilnummer och kunde ringa henne när jag ville.”
I den första fasen, ”akutbehandlingen”, var det allra viktigaste för 

Jari att ha en människa att samtala med.
”Eftersom ingen annan förstod det jag gick och bar på, så kunde jag 

inte prata om det.”

allt hänger ihop
Efterhand började han förstå hur allt som hänt honom i livet hängde 
ihop.

”När jag var yngre sattes jag i en engelsk skola, med en mycket enkel 
skolmodell: Är du duktig får du väldigt mycket stöd, är du mindre duk
tig får du inget stöd.”

Han var visserligen duktig i skolan, 
men pedagogiken eldade på Jaris pre
stationsbehov – som bara ökade och 
ökade.

”Så när jag föll igenom behövde jag 
någon som berömde mig för den jag 
var just där och då.”

Susanna arbetade även med hypnos, vilket åter gjorde Jari skeptisk.
”Tack och lov tog hon upp det här i ’rätt’ fas i behandlingen. När hon 

började förstå att jag var mottaglig, att jag klarade att slappna av och 

Det handlade 
om att få livs-
gnistan tillbaka
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gå djupare in i mig själv, så började hon använda hypnos som ett extra 
verktyg.”

Jari menar att den mänskliga kontakt som han saknat i vården, fann 
han hos psykologen.

”Bara att hon fanns där som en professionell medmänniska var 
 viktigt. Men det tog lång tid innan jag kunde slappna av till hundra 
procent.”

Han menar att om någon berättat för honom ett år tidigare vad som 
skulle hända hos psykologen, hade han bara skrattat. Han tror att han 
hade tur.

”Andra har berättat för mig att det inte alltid klaffar med en psyko
log, att man oftast måste prova några 
innan man hittar rätt kemi. Men för 
mig var det rätt från början.”

För honom var det väldigt viktigt 
att personen han pratade med kom 
utifrån.

”Jag hade en fasad, på jobbet, in
för min fru och mina föräldrar, en fasad som inte var jag. Och jag ska 
ärligt erkänna att det inte har varit lätt efter terapin att komma tillbaka 
till familj och förhållande. Jag förändrades, och det har min fru sett och 
förstått – och i viss mån haft lite svårt att anpassa sig till, åtminstone 
först.”

hjälp under återhämtningsprocessen
När Jari hade fått hjälp med sina akuta problem, började de riktigt stora 
frågorna dyka upp.

”Jag undrade om jag någonsin skulle bli bra igen, om jag skulle kun
na jobba igen. Men när jag väl började söka jobb så fanns Susanna där 

och hjälpte mig att resonera kring jobberbjudanden – hon kunde fråga 
mig: ’Är det här verkligen rätt?’ Hon var positiv, men ställde samtidigt 
väldigt tydliga kontrollfrågor för att det skulle bli bra. Och när jag bör
jade jobba, tvekade jag varje vecka ifall jag skulle orka. Då stöttade hon 
mig. Det är en viktig del av återhämtningen, att anpassa sig till ett nor
malt liv igen. Det hade jag inte klarat utan hennes hjälp.”

Jari betalade själv för hjälpen han fick. I dag struntar han i det, men 
då, under utbrändheten, var det ytterligare en stressfaktor att se alla 
besparingar försvinna, oroa sig för att familjens ekonomi försämrades. 
Han har många gånger tänkt på vilken skillnad samhället gör mellan 
psykologisk och fysisk behandling.

”Jag hävdar inte att sjukvården ska stå för alla människors terapi, 
 eftersom alla har olika behov. Men jag brukar säga att om jag hade 
kraschat med bilen och brutit ryggen, så hade jag fått ett helt annat stöd. 
För mig är det likvärdigt – båda är stora livsavgörande händelser.”

hitta en syndabock
Det är lätt för människor som går in i väggen att skylla allting på arbets
givaren, menar Jari. Många söker orsakerna till att de mår dåligt på sin 
arbetsplats eller i miljön på jobbet – och bara där.

”Eftersom jag var min egen just då, hade jag ingen arbetsgivare att 
skylla på. I stället gick jag tillbaka i tiden och skyllde på en tidigare 
 arbetsgivare. Man vill ju väldigt gärna hitta en syndabock. Men påståen
det att utbrändhet oftast är jobbets eller arbetsgivarens fel menar jag är 
helt fel. Jag tror att det är den totala livssituationen som inte fungerar.” 

I Jaris fall handlade det om att han precis blivit pappa, för andra 
gången på ganska kort tid.

”Det var ju hela livet som påverkade mig – så klart. Det var en tung 
period, svårt att få ihop småbarn och karriär. Visserligen är det inget 

Tabletter 
hanterar ju inte 
själva problemet
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unikt, men jag tror att om vården hade 
erbjudit mänskligt stöd i stället för 
mediciner, så hade man kunnat rädda 
många från att klara svåra år, så de 
slipper hamna i utbrändhet, som jag 
 gjorde.” 

”jag är inte Värdelös”
När Jari kände styrkan komma tillbaka, 
gick han tillbaka till egenföretagandet, 
med en ny verksamhet, där han kände 
sig trygg.

”Även om projektet blev praktiskt 
omöjligt att driva vidare, gav det mig 
lite luft under vingarna och jag fick 
tillbaka lite av mitt tappade självförtro
ende.”

Han började söka jobb. I vissa av 
ansökningarna maskerade han sin sjuk
skrivningsperiod, i andra var han helt 
öppen.

”Skillnaden var tydlig; om jag var 
hundra procent ärlig så blev jag aldrig 
kallad till intervju.”

Hela processen har varit lång och 
svår. När han började gå hos Susanna 
kände han att hans egenvärde var som 
bortblåst.

”Där har Susanna hjälpt mig att bit 
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för bit, steg för steg, bygga upp mitt självförtroende, att påminna om 
att jag inte var värdelös för att jag gått igenom allt detta – tvärtom. Men 
det tog nog ett helt år efter att jag börjat jobba igen innan jag verkligen 
kunde lita på att jag kommit över utbrändheten.”

Jari kallar sin tid hos Susanna för en ”otrolig livsresa”. Han är väldigt 
glad över att han gick till henne. Utan hennes hjälp hade livet kunnat 
ta slut.

”Jag var nära, tre gånger – hade jag inte fått Susannas hjälp hade jag 
nog hittat på något. Av ren trötthet kom jag in på sådana tankar, trött
heten var enorm och jag orkade bara inte. Jag hade ansvar för familjens 
försörjning, och pengarna rann bara ut, inget rann in. Det var en enorm 
stressfaktor.” 

kontrollerad, inte stöttad
Försäkringskassan var en stor stressfaktor i Jaris liv under sjukskrivning
en, som till sist varade i tre år, men bara förlängdes med tre  månader i 
taget. 

”Jag vet inte hur många handläggare jag hade där. Det enda de gjor
de var att kontrollera om jag verkligen var sjuk. Jag kände mig nästan 
halvkriminell till slut. Visst har de ett kontrollansvar, men jag tycker 

de borde ha ett större ansvar att se 
till att man kommer tillbaka. Men 
ingen stöttade mig där.” 

Eftersom han betalade Susanna 
privat, hade hon ingen koppling till 
försäkringskassan. Jari tycker att det 

är ett enormt resursslöseri att inte acceptera en legitimerad psykolog.
”Egentligen borde det ju vara något som försäkringskassan skulle 

efterfråga, tycker jag.”

Jari är nu tillbaka i arbetslivet igen, arbetar heltid som anställd på ett 
företag. Egenföretagandet har han lagt bakom sig.

”När det hade gått ungefär ett år på nya jobbet och jag kände mig 
ganska trygg där så hade vi en diskussion, Susanna och jag. Hon ställde 
en rak fråga: ’Vad tillför jag dig, i dag?’ Då fick jag känna efter, och 
kunde konstatera att allt var ganska bra.” 

Jari insåg att även om han inte kommit ända fram riktigt, så hade 
han kommit väldigt långt.

”Efter det har vår relation för
ändrats. Nu träffas vi inte lika ofta. 
I dag använder jag henne mer som 
en mentor, någon jag känner mig 
trygg med, kan bolla saker med. Vi 
brukar skratta åt det, Susanna och 
jag, men tidigare har jag haft en bild 
av mig själv som en ensamvarg, på gränsen till blyg. Men den stämmer 
inte. Och det blev jag medveten om under den här perioden. En sida av 
mig som varit lite undanträngd kom tack vare terapin fram i ljuset: den 
 sociala sidan.”

Den här bilden han haft av sig själv är också en del av hans proble
matik, menar Jari.

”Jag har inte haft många kompisar, inte låtit människor komma 
mig nära.”

 ”arbetet är bara en del aV liVet”
Förändringen har påverkat balansen i familjen, där Jaris hustru haft den 
sociala rollen, medan han var mindre social.

”Hon kände inte riktigt igen mig och oss, vår relation, till en början. 
Jag tar initiativ till saker som hon tidigare inte trodde var viktiga för 

Jag hade en fasad, 
som inte var jag 

Utbrändhet hand-
lar om den totala 
livssituationen 
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mig. Samtidigt är jag mer lyhörd på vad jag själv tycker och känner. Jag 
tar ingen skit, varken från min hustru eller barnen, kan man säga.”

Det var slitigt för relationen, medger Jari.
”Jag har ändrats som människa, är inte den person som jag var när 

jag och min hustru träffades. Men vi hanterade svårigheterna på ett bra 
sätt och i dag är vår relation stabil igen”, säger Jari.

Han säger ifrån mer än förut, står upp för det han tror på och kän
ner, även hemma.

”Förut svalde jag bara allting. Det var väl det jag lärde mig i den eng
elska skolan: ’Skärp dig, bit ihop och gå vidare.’”

Jari har lärt sig att tolka sina egna 
signaler: ”Sätter det sig en klump i 
magen, är det något som är fel”. Han 
skjuter det inte ifrån sig, utan tar tag 
i känslan direkt, försöker reda ut 
vad som är galet i situationen.

”Jag går på djupet på ett annat sätt i dag. Susanna brukar säga: ’Om 
du känner att något är fel, så är det något som är fel.’”

En annan lärdom för Jari och hans familj är att hela livssituationen 
spelar roll. Han och hans fru har försökt hitta en balans som fungerar 
för dem – även om han är medveten om att den inte fungerar för alla.

”Jag arbetar heltid medan min hustru sköter marktjänsten och är 
hemma med barnen – och hon trivs med det.”

Han tänker inte låta arbetssituationen äta upp honom på samma sätt 
igen.

”Jag har insett att livet består av så många delar – och arbetet är bara 
en av dem.” •

 Jag var inte 
värdelös – tvärtom 
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THERESE ANKARGÅRD
Ålder: 31 år.
Familj: Sambo och två barn.
Yrke: Undersköterska.

Therese tänkte 
på alla utom sig själv
För Therese rullade livet mest på. 
Hände det något jobbigt, förträngde 
hon det och gick vidare. Tills det en 
dag bara blev för mycket.
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therese ryser till när hon ska berätta vad som hände för över ett år sedan, 
då hon var i så dålig form att hon kontaktade psykolog. 

”Det var många saker som sammantaget gjorde att jag verkligen inte 
mådde bra. Men en kväll blev det så tydligt: Jag ringde min mamma, 
men hon svarade inte, trots att hon alltid brukar svara i telefon. Det 
gjorde mig orimligt nervös. Jag fick för mig att hon hade ramlat i bad
karet och låg där avsvimmad – det var helt orealistiskt, jag målade fan 
på väggen.”

Trots att klockan var mycket, halv elva, tvingade hon med sig sin 
sambo och bägge barnen (”jag har inget körkort”), för att åka hem till 

sin mamma och se så hon 
inte hade ramlat och slagit 
sig. Helt i onödan, skulle det 
visa sig.

”Nästa morgon ringde hon. Hon hade bara varit ute och ätit middag. 
Hon hade glömt att säga det till mig.”

Veckan efter det sökte Therese hjälp.
”Även om just den händelsen inte var anledningen, var den så talan

de för hur jag fungerade under den här perioden – jag spann ofta iväg i 
det ena katastrofscenariot efter det andra”, berättar hon.

liVet rullar på
Så här i efterhand kan hon se att hon hade mått dåligt långt innan hon 
sökte hjälp, i nästan ett år.

”Men jag insåg det inte, eftersom jag förträngde allt.”
Therese träffade sin sambo när hon var 19 och fick första barnet när 

hon var 21. Det andra barnet kom för fyra år sedan.
”Allt var bra, jag var glad över bebisen och så rullade det på med 

dagis och skola.”

Therese hade inte sett sig som en person med problem – tvärtom 
uppfattade hon sig själv som en glad och trygg människa, som brann för 
sitt jobb: Att ta hand om andra.

”Jag är undersköterska och tycker att det är kul att arbeta med män
niskor.”

Men den sidan av henne var också densamma som fick henne att må 
dåligt.

Under en särskilt intensiv period var det som att plötsligt alla hon 
kände fick svåra problem, på en och samma gång.

”Jag arbetade som assistent åt en sexårig pojke med diabetes, och var 
ensam ansvarig för honom. Samtidigt mådde alla mina vänner dåligt, 
min mamma och son var sjuka – och dessutom bröt min dotter armen. 
Det var verkligen allt på en gång.”

Jag förträngde allt
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Droppen kom när alkoholmissbruk dök upp i Thereses närhet. Det 
påminde alldeles för mycket om hennes barndom.

”Min pappa var alkoholist, och att åter ha missbruket i min närhet 
triggade i gång en massa gammalt i mig.”

Hon kände att det inte fanns någon plats kvar för henne själv, och 
kanske anade hon att hon närmade sig depression, men det var fram
för allt människor i hennes omgivning som reagerade: De tyckte att 
hon inte var sig lik.

gränsen Var nådd
Till sist hade hon nått gränsen.

”Det var som att jag bara föll bort från mig själv.”
Hon kunde inte jobba, hade ingen aptit, tyckte inte att någonting var 

roligt. När kompisarna ville fika satt hon bara där med sin kopp kaffe, 
håglös. Små saker som hon förut tyckt var kul, tappade hon intresset 
för.

”Jag brukade fotografera, ta 1 500 bilder på en månad. Så insåg jag att 
jag inte hade tagit en enda bild på 
tre månader – det var inte jag.” 

Hon sökte på nätet, googlade 
fram ett självtest för depression.

”Jag gjorde testet mest för 
skojs skull, men fick skyhöga re
sultat. Då blev jag jätterädd, och 

tänkte: ’Men herregud, så här dåligt mår jag väl inte – eller?’ Jag tillät 
inte mig själv att känna efter.”

Therese bestämde sig för att söka hjälp. Hon ringde vårdcentralen 
och psykakuten, men det tog flera veckor innan en psykolog slutligen 
ringde upp henne och bestämde tid för att ses.

”Första gången gick jag dit med min kompis. Psykologen bad mig 
berätta, men jag kunde inte. Jag var jätteledsen, jag bara grät.”

Allt Therese minns att de pratade om den gången var att hon tyckte 
att det var så jobbigt när barnen var sjuka, att hon inte kunde hjälpa dem 
och kände en oro för att de skulle dö, till och med när de hade mindre 
förkylningar.

”Min dotter fick kikhosta när hon var en månad gammal, och då var 
det nära att hon gick bort – det hade tydligen satt sina spår. Fast det är 
nio år sedan det hände, påverkade det mig fortfarande.”

Therese berättar om alla nätter hon legat vaken för att se till att hen
nes dotter andades som hon skulle, i stället för att acceptera; om det 
händer så händer det.

Hon beskriver sitt sätt att hantera saker som att hon kastade in en 

Missbruk i min 
närhet triggade i gång 
en massa gammalt
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massa skräp i en garderob och stängde dörren, tills det blev proppfullt 
och allt vällde ut.

”Hos psykologen lärde jag mig att ta fram allt det där som jag hade 
kastat undan, lägga det i lådor och ställa in dem lite snyggt i garderoben, 
så det gick att stänga den där dörren ordentligt.”

när Var du du senast?
En av de första insikterna handlade om hennes mamma.

”Jag trodde att jag behövde ta hand om henne, trots att jag egentligen 
inte alls behöver göra det. Min mamma är egenföretagare, en stark och 
driftig kvinna som klarar sig utmärkt själv. Ändå har jag trott att jag måste 
hjälpa henne, något som tydligen ligger kvar hos mig sedan jag var liten.”

Therese minns framför allt en fråga som psykologen ställde: När 
var du DU senast?

”Jag kom fram till att det kanske var för tio år sedan. Under hela den 
här perioden hade jag successivt puttat undan mig själv, för att i stället 
vara mamma, sambo, kompis, dotter och allting annat.”

Samtalen med psykologen fortsatte. Therese beskriver sessionerna 
som att hon pratade på, medan psykologen lyssnade och ställde frågor 
på rätt ställe. Thereses egna svar på frågorna, blev till verktyg som kun
de hjälpa henne.

”Det var som att jag blev så enkelspårig när jag inte mådde bra – jag 
såg ingen utväg. Jag kunde ta hand om andra människors problem för 
att fly från mina egna.”

Skillnaden mellan att prata med en psykolog och en kompis är jätte
stor, menar hon.

”Att sitta med en kompis och säga: ’Min man är jobbig, mina barn är 
krävande’ blir aldrig samma sak som när du säger detsamma till en psy
kolog – eftersom han eller hon aldrig dömer dig. Du behöver inte stå till 
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svars för det du sagt, hon tar inte illa upp eller tolkar det personligt.”
Förtroendet växte, men det krävdes några möten innan Therese be

rättade om sin pappas alkoholmissbruk.
”Jag trodde att om jag berättade, skulle psykologen bara fokusera på 

det. Men till sist insåg jag att det inte fanns någon mening med att hålla 
undan saker. Det finns en orsak till att man reagerar som man gör.”

att ge terapin en chans
Psykologen reagerade inte alls som hon trott, hon sa bara ”jaha”. Ändå 
var det ett genombrott för Therese att hon vågade berätta, eftersom det 
hjälpte henne att se hur pappans missbruk hade påverkat den person 
hon var, och hur hon betedde sig i helt andra situationer i livet.

”När sanningen kom fram, mådde jag sämre ett tag. Samtidigt var 
det också då jag gav terapin en chans.”

Oturligt nog sammanföll genombrottet med jullov – ”de längsta tre 
veckorna i mitt liv”, beskriver Therese det som – men sedan fortsatte 
hon gå, och då vände det.

”Det var som att jag började hitta tillbaka till mig själv. Det kändes 
helt suveränt. Jag mådde så bra varje gång jag gick därifrån. Det var 
verkligen en milstolpe varje vecka.”

När sedan sommaren kom, med uppehåll för semestern, var det en 
helt annan sak. Therese hade fått verktygen och mådde mycket bättre, 
hon kände sig helt återställd igen. Ändå bokade de ytterligare ett möte 
efter semestern, för säkerhets skull.

Sammanlagt gick Therese 40 gånger, och det kostade henne bara 
patientavgiften, hon gick under högkostnadsskyddet.

”Jag hade tur. Många som söker hjälp för depression, får bara Cipra
mil utskrivet av läkaren. Jag har svårt att se hur det ska hjälpa på samma 
sätt som besök hos en psykolog. Visst är det läskigt att lämna ut sig själv, 

det tyckte jag med till en början. Men egentligen är det lika läskigt att ta 
medicin, om man ser till biverkningarna.”

Therese menar att det hon lärde sig under året hon gick i terapi, har 
hon nytta av hela livet.

”Nu förstår jag mig själv 
och mina reaktioner, jag ser 
saker på ett annat sätt. Som 
mina barn, till exempel: Jag 
satte dem alltid främst, före mig själv. Men nu har jag insett att om inte 
jag mår bra, kommer inte de heller att må bra. Därför måste jag kunna 
prioritera mig själv i högre utsträckning.”

synen på andra
Kontakten med psykologen har inte bara ändrat Thereses sätt att se på 
sig själv, utan också på andra. Sin mamma, till exempel, har hon en helt 
annan bild av nu.

”I dag vet jag att jag inte behöver ta hand om henne. Jag förstår varför 
jag kände så förut – det hängde ihop med min barndom, att pappa var 
full, att det var min uppgift att se till att det inte blev en massa bråk. Han 
var inte våldsam, men det blev en del högljudda bråk. Nu vet jag – jag 
behöver inte ringa min mamma varje dag. Inte heller behöver jag ställa 
upp när mina vänner har problem, även om jag såklart vill det. Men blir 
det för jobbigt, säger jag ifrån.”

Therese insåg att bilden hon hade skapat av sig själv, att hon var en 
sådan som måste hjälpa alla andra (men inte fick belasta andra med sina 
egna problem), var ganska falsk.

”Jag hade till största delen själv skapat den här bilden av mig själv 
– egentligen var det ingen som förväntade sig det av mig, trots att jag 
trodde det.”

Mår inte jag bra, mår 
inte barnen heller bra
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mår bättre än någonsin
Therese beskriver det som att hon i dag mår bättre än någonsin.

”Det låter som floskler, men jag känner en mycket större harmoni 
inombords. Jag är tryggare i mig själv, vet vem jag är, vad jag vill, vad 
jag har för bagage – och därför kan jag lättare hantera saker och ting 
som händer.”

Hon menar att hon förr upplevde livet som att hon stod och stam
pade på samma ställe.

”Man gör det man måste i vardagen och ser några veckor i taget 
framför sig: ’Om två veckor är det kalas, om fyra veckor semester’. Men 
nu försöker jag se mer långsiktigt på livet, vad jag strävar efter i långa 

loppet. Och det låter kanske dumt, men jag har bestämt mig för att om 
tre år ska jag vara lycklig.”

Med det inte sagt att hon inte känner sig lycklig i dag.
”Stunder av lycka kan jag ju uppleva, mycket oftare i dag än förut. Då 

tänker jag alltid: ’Den här stunden ska jag komma ihåg, för att nu är jag 
lycklig.’ Men jag vill känna en lite större, generell lyckokänsla.”

Hon tänker inte bara låta allting rulla på igen, som förut. Hon ac
cepterar inte att ”bara må” – hon vill må bra.

”Jag sa till min psykolog: ’Om jag mår dåligt igen så ringer jag dig.’ 
Då svarade hon: ’Nej, om du känner att du eventuellt kommer att må 
dåligt, då ska du ringa mig.’ Och det kommer jag att göra.” •
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STINA BERGE
Ålder: 33 år.
Familj: Make och två barn, 3 och 6 år.
Gör: Ordförande i ett nätverk för global 
utveckling – Yennenga Progress.

Jag skulle rädda världen, 
men glömde mig själv
Stina drabbades av det som brukar kallas 
”duktig-flicka-syndromet”. Hon sprang från 
det ena uppdraget till det andra, var super-
pigg och glad hela dagarna. Men varje kväll 
när hon kom hem sjönk hon ihop på hallmat-
tan och grät.
 ”Tack vare psykologen lärde jag mig att 
sätta gränser”, säger hon.
 Några år senare var hon tvungen att söka 
upp psykologen igen – då kom hotet utifrån.
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stina sökte upp bJörn, sin psykolog, första gången för sju år sedan. Det var un
der en period då hon inte hade några gränser för vad hon kunde ta på sig.

”Jag pluggade heltid, startade och drev en butik med konsthantverk, 
samtidigt som jag jobbade nästan heltid, som redovisningskonsult och 
revisors assistent, plus att jag engagerade mig ideellt i olika föreningar.”

Hon sprang från det ena till det andra för att få ihop det och drev sig 
själv hårt.

”Det ska erkännas att jag har lätt för att bli engagerad. Om jag får en 
bild av att något är fel i världen, måste jag göra vad jag kan för att för
bättra det.”

Hon kunde sitta och irritera sig på Pernilla Wahlgren, för att hon ena 
dagen vek ut sig och andra dagen hade en show för barn på tv.

”Jag kunde inte sålla bland intrycken!”
Det hände att hon fick ringa sin man klockan två på natten för att be 

honom hämta henne på ett företag där hon satt och arbetade.
”Jag höll mig uppe och var superpigg hela dagarna, var alltid glad och 

skrattade, samtidigt som jag var oerhört engagerad. Men så fort jag kom 
innanför dörren där hemma, sjönk jag bara ihop på hallmattan och grät.”

Stina tänkte att det var normalt: ”Så här är väl livet?” Att närmsta fa
miljen reagerade tog hon inte på allvar, hon tyckte att de var tramsiga.

”Men när jag hade kommit hem och gråtit varje dag, efter flera må
nader av arbete i ett rasande tempo, sa mina närstående till slut ifrån på 
allvar, att det kanske trots allt inte är helt normalt att komma hem och 
gråta varje dag.”

kraVfylld process
Stina kallar sig ”ett missionärsbarn”, hon är uppvuxen med att man 
ska leva efter sitt kall, hennes föräldrar arbetade med utvecklings
frågor i fattiga länder.

”Jag har byggt upp hela mitt liv på det också, mänskliga rättig heter, 
demokratifrågor. I stort handlar det om att finnas till hands för 
andra.”

Stinas bror, själv psykolog, tipsade henne om Björn, så hon kontak
tade honom och började gå.

”Det var ju inte lätt på något sätt. Processen är ganska så kravfylld, 
men du måste ställa krav på dig själv för att komma vidare.”

Terapin fick henne att se hur allt hängde ihop – allt från hur hon 
andades till hur hon agerade i vissa situationer.

”Jag fick fundera på 
varför jag tar på mig så 
mycket, och hur andra 
reagerar på det. Folk tar 
lätt för givet att den som 
har ett brinnande engage
mang, kan ta på sig allt mer. Och så rullar det bara på.”

Tillsammans med Björn försökte hon bena ut var hennes gränser 
gick, hur hon skulle strukturera upp sitt liv.

”Jag blir så otroligt känslomässigt engagerad i det jag gör, jag kun
de inte sålla intrycken – jag måste nå ALLA problem.”

Björn hjälpte henne också konkret, genom att hänvisa till personer 
som arbetade med sådant hon var intresserad av – hon hade en platt
form för internationella sammanhang, men visste inte hur hon skulle 
ta tag i svenska missförhållanden.

Han kunde säga: ”Om du tycker att det är hemskt med våld mot 
kvinnor i Sverige, så vet jag någon du borde prata med”, och ge henne 
namn på personer att ringa.

”Jag upplevde det som att jag fick oväntat mycket hjälp från min 
terapeut, inte bara genom samtalen om min psykiska hälsa.”

Jag sjönk bara ihop 
på hallmattan och grät
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Själva samtalen kretsade mycket kring att Stina var så engagerad, 
”för engagerad”.

”Det handlade om att säga nej, för att bryta mönstret.”
I början gav det Stina dåligt samvete att neka någon. Därför arbe

tade hon och Björn mycket med den känslan, de pratade om varför hon 
fick dåligt samvete.

”Jag fick inse att jag personligen inte hade lösningen till andras väl
mående. Det känns lite banalt att tänka på i efterhand, men det var 
viktigt att förstå för mig. Jag hade så mycket att göra hela tiden, att 
det kunde bli galet: Ville en kompis träffas för en fika, kunde jag fråga 
henne om hon mådde bra. Gjorde hon det, då hade jag inte tid att ses. 
Mådde hon inte bra, var jag där på en kvart.”

Stina blev medveten om att hon i princip inte kunnat umgås med 
någon om det inte fanns en anledning.

”Det blev någon form av ond spiral där jag kände att jag var tvungen 
att vara nyttig hela tiden”, säger hon.

Hon gick till Björn i ett halvårs tid, och sedan flyttade hon, men de 
hördes per telefon några gånger.

Besöken hos Björn var givande.
”Jag hittade tillbaka till mig själv.” 

hotet utifrån
Tre år efter att hon varit hos Björn, blev hon tvungen att söka upp honom 
på nytt. Den här gången kom hotet inte från henne själv, utan utifrån.

”Människor vi litade på, och som stod oss nära, visade sig ha allt 
annat än goda avsikter. När min man började ana oråd och försökte 
förstå och lösa situationen, eskalerade det och gick över i hot, både 
besök hemma, hotbrev i omgångar och telefonsamtal.”

Hoten kom utspridda under en lång tidsperiod och på varierande 

inte längre ensam mot Världen
Stina blev förvånad över det, eftersom hon hade en bild av att psykolo
ger inte bygger relationer till patienter utan bara pratar om det aktuella 
psykiska problemet. Men även när Björn hänvisade henne till sina kon
takter, var det ett psykologiskt hjälpmedel.

”Personen han gav mig numret till arbetade på en myndighet för 
den fråga jag var engagerad i, och kontakten var till stor hjälp för mig. 
Ser du sammanhangen och människor som tar tag i frågan blir den 
plötsligt hanterbar – det var inte längre jag ensam mot världen, utan 
VI mot det här problemet.”
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sätt. Under perioder kunde samtalen komma varannan dag.
”Det blev minst sagt stressande, för hela familjen.”
Varje gång det kom något per post kontaktade de polisen. De bör

jade fylla hemmet med larmsystem.
”Jag var gravid och stressen gjorde att min förlossning kom i gång, 

två månader för tidigt. Men på BB fick de stopp på förlossningen, och 
jag blev beordrad att stanna hemma och vila.”

I Stinas huvud snurrade obehagliga tankar, på säkerheten kring sin 
man, hur hon skulle få sin tvååring att gömma sig tyst i garderoben ifall 
någon skulle komma hem till dem, och så vidare.

”Det var en ångestfylld tid. Jag satt höggravid och försökte lugna mig 
själv genom att tänka ut strategier, om det värsta skulle inträffa, ställde 
ett basebollträ i sovrummet …”

Ytterligare ett par hot dök upp i brevform.
”Vi kontaktade förstås polisen igen, men de uppmanade oss att tän

ka igenom det flera gånger innan vi gjorde en anmälan. Med tanke på 
vilka personer som kunde vara inblandade, kunde de inte garantera oss 
skydd.”

Händelseförloppet och maktlösheten gjorde att Stina och hennes 
man mådde riktigt dåligt. Framför allt gällde oron hur allt skulle på
verka barnen och om något skulle hända dem.

”Vi granskade allt. Men det fanns inga garantier, inte ens om vi skul
le flytta iväg.”

bra stöd från polisen
Det var mest det äldsta barnet som påverkades av sina föräldrars ångest, 
trots att Stina och hennes man försökte dölja det. Han började kissa i 
sängen, få utbrott och hans separationsångest blev svår.

En natt när larmet gick, kryllade det av poliser kring deras hem.

”Det var ju bra, men också enormt stressande. Det kändes så orättvist! 
Vad hade vi gjort för att förtjäna det här? Hela situationen kändes smått 
ironisk eftersom jag arbetar med frågor om yttrandefrihet, demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet – och så drabbar det här oss!”

Det var framför allt för barnens skull som Stina började känna att 
hon måste reda ut saker och ting 
mentalt.

”Vi fick väldigt bra stöd rent 
konkret och fysiskt, både poli
sen och andra säkerhetsinstan
ser ställde upp och vi hade rent 
säkerhetsmässigt skaffat oss ett 
skalskydd med alla tänkbara hjälpmedel. Men det fanns något som var
ken polisen, säkerhetsbolagen, mina vänner eller min man kunde hjälpa 
mig med: att hitta balansen igen. Både min man och jag var så upptagna 
av att bygga murar omkring oss.”

Hon ringde Björn igen.
”Det som var mest frustrerande var att det här inte gick att göra 

något åt. Utbrändhetssymptom är ju enklare att påverka, man har sovit 
för lite, eller jobbat för mycket. Det här var något helt annat. Jag kunde 
inte göra ett dugg, ingenting! Inte skydda mina barn, inte påverka om vi 
skulle få fler hot eller inte.”

aVstängda känslor
I samtalen med Björn fick hon arbeta med att ta till sig känslorna, landa 
i dem. Dittills hade hon stängt av, för att överleva pressen.

”Vi gick igenom alla känslor jag behövde reda upp, min rädsla, hur 
jag skulle handskas med mina barn, och så vidare. Vi pratade också om 
hur jag skulle handskas med min mans överbevakande. Han kände ett 

Jag fick fundera 
på varför jag tar på 
mig så mycket
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stort ansvar för vår säkerhet, trots att den knappast kunde påverkas.”
Björn hjälpte henne att se att mycket av skyddet de hade byggt kring 

sin familj – alla larmknappar, lås och anordningar – egentligen bara ska
pade mer rädsla, utan att det gav familjen några garantier. De blev i stäl
let en ständig påminnelse om hotet, som alltså inte gick att tänka bort.

”Det är lite som terrorism: Det går inte att bygga murar mot det. 
Murarna kommer inte att skydda dig, de kan komma åt dig ändå. Har 
de vapen med sig, eller kommer åt oss när vi rör oss utanför hemmet, så 
är det ändå kört.”

Varje gång hon såg larmknapparna i hemmet, blev de en påminnelse.
”I stället för att normalisera livet, bygger de upp en stämning, allt 

handlar till sist om hotet. Man återtraumatiserar sig själv genom att byg
ga upp det här – i stället för att normalisera, och gå vidare.”

att acceptera känslan
Hos Björn arbetade hon med kognitiv beteendeterapi, som gick ut på att 
acceptera känslan.

”Det är såklart naturligt i vår situation att vara rädd – men det som 
händer är att rädslan blir ’missbildad’, alla åtgärder du försöker göra riktas 
åt fel håll, som att du blir obefogat arg på någon som inte har med saken 

att göra, eller väldigt ledsen. Allt be
ror på hur du handskas med det.”

Med Björn pratade hon om att 
hålla kvar känslan, acceptera den 
men också se vad den var begränsad 
till. I stället för att skjuta iväg känslan 

åt något håll, som ett slags försvarsmekanism, kunde hon fundera mer 
över vad som var rationellt att göra.

”Så när jag blev rädd, fick jag tänka igenom situationen, fråga mig: Vad 

Man återtrauma-
tiserar sig själv

kan hända? Och om det händer – vad kan jag då göra? Plötsligt blir det 
tydligt att det är ganska fånigt att stå där med ett basebollträ om  någon 
skulle komma in med skjutvapen.”

Skuldkänslor och ilska smög sig också in, som när Stina jämförde med 
vänner som lever i krigsdrabbade länder.

”Varför ska jag lägga så mycket kraft och energi på dessa meningslösa 
hot, när det finns så mycket viktigt att uträtta för världen!”



64 en bok för vem som helst 65en bok för vem som helst

Men efter att ha pratat med Björn upplever inte Stina sin rädsla på 
samma sätt. Hon har lärt sig att handskas och jobba vidare med känslan 
och har hittat balansen igen. Det är hon glad för.

”När jag jobbade och samtidigt hade det här hängandes över mig, 
kunde jag bli ganska hård mot kollegorna, och fick bita mig hårt i läppen 
för att inte säga: ’Amen, skärp dig, dina bekymmer är bara bagateller!’ Så 
det är viktigt med den där balansen.”

ställde hotbilden mot Väggen
Även Stinas man gick till psykolog under perioden.

”Vi mådde ju bägge dåligt, men hade olika sätt att hantera det på, 
och agera, mot det yttre hotet. Även för hans del handlade det om att 
hantera sin rädsla och sina reaktioner på den.”

Sinsemellan har Stina och hennes man kunnat kommunicera bra, 
och har ägnat mycket tid åt att försöka 
förstå. Deras vänner och familj ”har 
varit fantastiska”, och stöttat dem. Det 
är hon tacksam för. Ändå går det inte 
att jämföra med professionell hjälp, 
menar Stina.

”Det är två olika saker.”
Historien är fortfarande aktuell, det är mycket kvar att reda ut.
”Men vi tänker inte alls på hotbilden på samma sätt.”
I dag mår Stina väldigt bra igen. Tack vare samtalen med Björn har 

hon fått kraften att ställa hotbilden mot väggen. 
”Jag fick fundera på om jag skulle låta den äta upp mig, eller om jag 

kunde leva med den. Dessutom kommer ju allt möjligt upp i samtalen, 
arbetssituationen, vänner och familj … Även det har varit jättebra att 
bena ut. Hade jag resurserna, skulle jag gå till Björn hela tiden.”•

Hon har lärt 
sig att handskas 
med sin rädsla
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Pusselbitarna som 
äntligen föll på plats
I hela sitt liv har Kristian känt att något 
varit fel. Han var aldrig riktigt bekväm 
med andra människor, missförstod saker, 
blev orolig och hade en stressnivå i kroppen 
som överstiger de flesta människors. Först i 
slutet av tonåren fick han svaret: Han har 
aspergers syndrom och adhd.

KRISTIAN NILSEN
Ålder: 23 år.
Familj: Bor ensam 
(särbo med pojkvän).
Status: Sjukskriven.
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kristian bestÄller en hawaii på den lokala pizzerian. Han dricker en coca 
cola till, fast han inte borde.

”Jag har inte tagit adhdmedicinen ännu, så jag blir lite påverkad 
av koffeinet i colan.”

I samband med utredningen för aspergers upptäcktes även Kristi
ans adhd. Nu får han medicin som han tar varje dag, och det är först 
sedan han börjat ta den som han förstod hur det var att leva utan att 
det kändes som att han hade myror krypande i kroppen.

”Jag visste ju inget annat, det var normalt för mig.”
Det finns ingenting som avslöjar att Kristian har aspergers och 

adhd – först när han säger det själv, märker man att han har en rast
löshet över sina kroppsrörelser, som en lätt darrning. Och det är ingen 
slump att han väljer plats i den tomma delen av pizzerian. Han har 
svårt för folksamlingar. Kristian berättar att människor med aspergers  
har  problem med att tolka kroppsspråk.

”När någon tittar bort, eller tittar på klockan, eller är sarkastisk 
– sånt förstår inte vi, om vi inte lär oss det, manuellt. Ögonkontakt 
tycker vi också är jobbigt – det känns ansträngande. Det är därför jag 
ibland tittar bort när jag pratar med någon.”

Fördelarna är att människor med asperger ofta har specialintres
sen, sådant de blir extremt duktiga på. För Kristians del har det varit 
datorer, och hade någon frågat honom vad som helst som rörde Star 
Wars, hade han kunnat svaret direkt.

ingen sjukdom
Kristian poängterar att aspergers inte är en sjukdom, utan ett syn
drom. Och att det största problemet, egentligen, är att samhället inte är 
anpassat för personer med aspergers. Hans egen väg till insikt har varit 
lång och knagglig. Hans barndom var bra, sett ur aspergersynpunkt.

”Problemen började när jag skulle börja på högstadiet. Då satte 
mobbningen i gång. Jag blev mobbad ganska länge, och det tog hårt 
på mig. Det låg kvar.”

När han kom till gymnasiet upphörde mobbningen, och det gick 
bra i skolan. Ändå mådde han inte bra.

”Min teori var att det berodde på mobbningen. Jag funderade en 
hel del, och det tog så mycket energi att jag kände mig tvungen att 
göra något.”

Han tog kontakt med skolkuratorn, 
som skickade honom till en privat vård
instans. Där fick Kristian träffa en so
cionom, men problemen förvärrades. 
Han började må sämre och sämre, och 
kom på kant med sina föräldrar där 
hemma.

”Kontakten med mina föräldrar blev liksom spänd. Vi missförstod 
varandra så ofta.”

Han hade depressionsliknande symptom, fick svårt att äta och gick 
kraftigt ner i vikt, som en del av ett självskadebeteende. Dessutom skar 
han sig själv. Han visar ärr på kroppen.

”Pressen från omgivningen kändes omänsklig, och så hade det va
rit under en lång tid. Jag visste inte hur det var att må bra. En superhög 
stressnivå var det normala för mig.”

älskade det militära liVet
När han gått ut skolan och arbetat en period, gjorde Kristian militär
tjänst.

”Lumpen är ett intressant kapitel. Jag älskade det militära livet. 
Det är det här med reglerna, du vet precis vad som gäller. Säger någon 

Jag förstod 
inte varför jag 
mådde dåligt 
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åt mig att göra en sak, så vet jag precis. Vissa hade problem med det 
militära, befäl som skriker på en och sådant, men för mig var det själv
klart vad de pratade om – du ska ha ordning på dina grejer.”

Efter tre månader var han ändå tvungen att hoppa av, eftersom han 
mådde allt sämre.

”Det var inte militären det 
var fel på, det var något annat. 
Jag saknade min flickvän, men 
det var inte bara det. Det var 

något mycket större som gjorde att jag mådde så fruktansvärt dåligt, 
framför allt på kvällarna, när vi skulle sova. Ibland växte obehaget tills 
jag ville gå ut i skogen med en AK5:a och trycka av. Och jag förstod inte 
varför jag kände så.”

Kristian försökte förklara för sina föräldrar varför han ville hoppa av 
militärtjänsten, men återigen blev det problem i kommunikationen.

”Barn som inte har aspergers kan man uppmuntra och säga: ’Avsluta 

det du påbörjat, du fixar det’. Fast för mig fungerade det inte alls, jag 
mådde bara ännu sämre.”

Han blev sjukskriven men sa ingenting till sina föräldrar först, kände 
sig tvungen att klara sig själv och hade dålig kontakt med sina föräldrar. 
Han fick ett jobb som telefonförsäljare men företaget blev så småning
om tvungna att säga upp personal.

”Jag hade känt mig uppskattad där, det var bra atmosfär och jag triv
des, trots min ångest – jag fick en del lugnande under den här perioden. 
Tydligen satte jag någon form av rekord, som mest kunde jag ringa 2 500 
samtal om dagen. Mitt engagemang var på en hysteriskt hög nivå.”

kraschen
Socionomen träffade han fortfarande, men diagnosen han fått dittills 
var egentligen ofullständig – borderline och depression.

”Så här i efterhand har jag förstått att jag egentligen hade behövt en 

Ögonkontakt 
känns ansträngande 
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psykolog i ett tidigare skede. Lösningen på mina problem satt mycket 
djupare.”

På nästa arbetsplats passade han inte riktigt in.
”Vi aspergare är ofta väldigt tydliga, raka och ärliga. Många gång

er lite för tydliga. Baksidan är att folk får höra saker de kanske inte vill 
höra – vi förstår inte när det är stopp.”

Det hela ledde till att han fick sparken och flyttade hem till sina 
föräldrar.

”Där någonstans gick det utför. Jag kraschade”, säger Kristian.
Han beskriver det som att tillvaron strimlades sönder.
”Jag orkade inte mer. Jag var hemma hela tiden, och började skära 

mig, allt mer extremt. I princip har jag ärr på hela kroppen.”
Det var i samband med en ”minipsykos” som han äntligen fick pra

ta med en psykolog, Cecilia.
”Vi hade börjat gräva i vad mitt problem kunde vara, men det gick 

väldigt långsamt.”
I samma veva hade Kristian kontakt med flera personer med asper

gers syndrom, några som han hittat på nätet, och en kompis som satt 
hemma hos honom och tittade på hur han hade organiserat sitt rum: 
Allt var strikt uppdelat efter olika intressen, Star Wars, dataprogram

mering, med mera.
”Han sa det: ’Jag tror du 

har aspergers syndrom.’ ’Var
för tror du det?’ frågade jag. 
’Jo, men jag ser det, på hur du 
möblerat ditt rum, din upp
delning, hur du organiserat 

dina saker, sa han. Jag blev lite ställd. Men också nyfiken. Så jag frågade 
 Cecilia om det. Hon föreslog att vi skulle gå till botten med det hela och 
göra en utredning, om jag ville det. Hon hade behörighet att göra det, 

Fördelen är att man 
kan bli extremt duktig 
på sitt special intresse 
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allt faller på plats
Det dröjde inte länge innan Kristians pappa ringde. Han hade läst på 
om aspergers syndrom och för honom var det som om alla pusselbitar 
plötsligt föll på plats. 

”Han sa: ’Jag vet att du har det, jag behöver inte ens se resultatet!’ 
Situationen var väldigt känslosam. Men också befriande. Det var ett 
avslut på min uppväxt, på allt som känts så fel.”

När diagnosen var ett faktum, kände sig Kristian både lättad och 
sorgsen till en början.

”Jag blev också arg – för att ingen sagt det här tidigare. Jag brukar 
säga till min vän, som var först med att säga att jag hade aspergers, att 
han har räddat mitt liv. Jag tror verkligen det.”

Vännen svarade att det skulle ta tid, kanske ett år av depression, 
innan Kristian skulle få ordning 
på saker.

”Och det tog väl ett år unge
fär, att se eventuella fördelar.”

Tillsammans med psykolo
gen jobbar han nu för att hitta 
verktygen som underlättar var
dagen. Till exempel hade han under en period hjälp av en ”handi”, 
en slags digital kalender som hjälpte honom med planering, sov och 
mattider.

”När jag gör något, så blir ätandet oviktigt. Jag blir hungrig, men 
jag fortsätter ändå göra det jag är inne på. Och om jag inte äter, får jag 
jättemycket ångest, och mår extremt dåligt.”

Andra verktyg han arbetar med är att lära sig det sociala spelet. 
Det har faktiskt blivit ett av Kristians specialintressen, att tillsammans 
med psykologen arbeta fram ett slags schema med manuella regler 
som kan användas för att tolka det ickeverbala, som till exempel vad 

Jag ville gå ut i 
skogen med en AK5:a 
och trycka av 

och där hade jag tur – för många andra kan det ta år att få påbörja en 
utredning.”

Det blev hans farmor som fick berätta för Kristians föräldrar om 
utredningen. Kristian ville inte säga något innan det var säkert.

”Men farmor var väldigt ihärdig, hon ringde till sist och sa att hon 
tänkte berätta. Och det var nog rätt bra. Innerst inne ville jag få  kontakt 
med mina föräldrar igen. Jag var bara rädd att det skulle leda till fler 
konflikter.”
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människor tittar på eller inte tittar på, och vad det betyder, eller vad 
som är okej med andra människor och inte.

”Genom att lära mig de här sakerna, kan jag träna upp den delen av 
hjärnan – så småningom kommer informationen av sig själv.”

Nu har han också börjat känna av stämningar, han kan se om den 
som kommer till honom känner sig avslappnad eller inte.

”Det ger mig ett annat lugn – jag behöver inte reagera på allting.”
I sommar ska han börja hålla i en stödgrupp för människor med 

aspergers syndrom tillsammans med Cecilia.

Verktygen för att må bättre
”Många aspergare jag känner undrar varför de ska behöva anpassa sig 
till samhället – men jag menar att de här verktygen lär man sig för att 
må bättre själv, för att det ska bli mindre stressigt att åka buss, gå på 
café och sådant.”

Kristians erfarenheter gör att han har haft lite svårt att lita på män
niskor som inte har aspergers syndrom, med undantag för sin  psykolog 
Cecilia.

”Aspergare tar folk på orden, och många gånger säger folk en sak 
men gör något annat. Därför litade jag inte på folk, inte ens på mina 

föräldrar. Men med Cecilia 
blev det annorlunda, hon blev 
ett stöd och en trygghet. Jag 
testar verkligheten på henne, 
ställer frågor och får svar på 

saker jag inte förstår. Bra svar. Hon dömer mig heller aldrig för vad jag 
gör och inte gör. Hon säger: Mår du bättre av att göra på ditt sätt, är 
det bra, så länge du inte skadar någon annan.”

Kristians föräldrar var länge ledsna över att de hade uppfattat ho

Det var som ett av-
slut på min uppväxt 
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nom så fel, och de har bett honom om ursäkt för saker de gjort, vilket 
egentligen inte behövs, eftersom varken han eller de kunde förstå vad 
som var fel, menar han.

”Det var inte någons fel.”

mobbning Vanligt
Många med aspergers har precis som han blivit mobbade i skolan – det 
är nästan en del av diagnosen, menar Kristian.

”Vi passar ju inte in.”
Även om han är ledsen över det som hänt, vill han inte ha det ogjort.
”Det har gjort mig till den person jag är”, säger Kristian.
Han har lärt sig mycket också, och det han lärt sig kan han berätta för 

andra. Han vill gärna hjälpa andra som mår dåligt psykiskt.
”Jag har märkt att jag kan prata med 

många i min egen ålder på ett helt annat 
sätt. Märker jag att någon har det jobbigt, 
vet jag hur jag ska säga till den att det är 
lugnt. Jag säger aldrig ’ryck upp dig’, jag ha
tar det uttrycket. Det är det mest fruktans
värda man någonsin kan höra om man mår psykiskt dåligt. Jag försöker 
vara konstruktiv i stället; ’nu gör vi så här, eller se det på det här sättet.’”

Jämfört med för tre år sedan, då han fick diagnosen, mår Kristian 
mycket bättre i dag. Hans kontakt med föräldrarna är också bättre.

”Men det finns fortfarande mycket mer att bygga på, saker att jobba 
vidare med. Ändå har allt blivit mycket mer positivt nu.”

Framtiden handlar inte längre bara om Kristian. Han har sin pojkvän. 
De är särbos, men ses varje helg.

”Han är numera en viktig del i mitt liv, ett stort stöd och en plattform 
att öva socialt samspel på. Så vi ser båda ljust på framtiden. Men annars 
tar jag en dag i taget.” •

Vi ser ljust 
på framtiden
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CAROLA KÄRRHOLM
Ålder: 45 år.
Familj: En dotter, 2,5 år..
Yrke: Ekonom (konsult och anställd).

Att hitta vägen ut
När ännu en relation var på väg att bli mer 
jobbig än tillfredsställande, bestämde sig 
Carola Kärrholm för att gå till en psykolog 
och reda ut varför hon betedde sig som hon 
gjorde – och varför hon inte mådde bra.
 ”Jag led av sömnlöshet, oroade mig och 
hade en allmän stresskänsla i mig – ingen-
ting kändes någonsin bra”, säger hon.
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hon kunde Älta saker hela nätterna, det kändes som ett kassettband som 
upprepade sig, gång på gång på gång. Under höst och vinterhalvåret 
övergick känslorna till ren depression.

”Varje höst fick jag de här hopplöshetskänslorna. Helst av allt hade 
jag velat vara en björn, som kunde gå i ide i oktober och vakna upp i 
mars igen”, säger hon.

Hon upplevde det som att hon hade ett stort tomrum inombords, 
att hon saknade självkänsla i meningen att hon inte kände sig själv. 
Hon funderade över valen hon gjorde, varför hon utsatte sig för saker 
som hon inte ville och inte mådde bra av.

”Det var som att jag bara gjorde saker”, säger hon och viftar med 
armarna för att beskriva hur hon sprang runt.

”Jag frågade mig aldrig vart jag var på väg, såg inte att jag bara 
gjorde utan att tänka efter.”

Efter en kaotisk period av ältande och känslor av att allt var natt
svart, bestämde hon sig för att ta med sin partner till en psykolog. De 
bestämde träff med en parterapeut. 

”Jag insåg att jag inte var en glad 
eller snäll människa i min relation. 
Mina humörsvängningar påverkade 
även honom. Jag behövde komma 
underfund med hur jag skulle tackla 
dem och samtidigt komma till kärnan 
av problemet oss emellan – rädda rela

tionen, om det gick”, berättar hon.
Hennes sambo var skeptisk. Men han ändrade sig.
”Han, precis som jag, insåg att det inte handlar om att hitta 

 syndabockar, utan om ditt eget ansvar i att få förhållandet att fun
ka. Det kräver en del arbete – det finns ju ingen instruktionsbok för 
 relationer.”

Jag frågade 
mig aldrig vart 
jag var på väg 

att se med nya ögon
Hos parterapeuten fick de lära sig många bra saker, som att var och en 
fick ta ansvar för sin del av relationen.

”Vi lärde oss att bli tydligare. I stället för att bara slänga ut: ’Du är så 
dum’ fick vi utgå från oss själva; ’Jag blir ledsen när du säger sådär’. Att 
bara kasta ur sig saker som ’du är dum’, är ett sätt att skydda sig själv, men 
det slutar bara i låsta positioner.”

De fick också en göra en övning där relationsområden som konflikt
hantering eller kommunikation skulle betyg
sättas i en skala från ett till fem – hur nöjda 
de själva var, och hur nöjda de trodde att part
nern var. Hennes sambo blev förvånad över 
resultatet.

”Han hade i princip trott att jag konse
kvent skulle värdera honom och vår relation 
lägre än jag sedan gjorde. Det blev ett rätt bra diskussionsunderlag, och 
jag tror det hjälper en att se sig själv och sin partner med andra ögon.”

Trots parterapin – eller tack vare den – gick de sedan skilda vägar. 
”Jag blev mer och mer övertygad om att vår relation inte skulle fung

era. Så jag lämnade honom.”
Hennes dåvarande sambo har senare sagt att han var glad över att de 

gick i parterapi, ”en och annan femkrona trillade ner även för honom”, 
som Carola beskriver det. I dag har de en bättre relation som ”föredet
tingar”, än vad de hade haft utan terapin.

När parterapin upphörde ville Carola fortsätta på egen hand. Hon 
blev rekommenderad psykologen och psykoterapeuten Gunilla, som 
 arbetar med kroppspsykoterapi med inriktning på psykodrama. Hos 
henne gick Carola i två år, år som innebar en vändning av hennes liv – 
till det bättre. 

”Nu är jag en gladare människa”, säger hon och ler.

Jag fick 
resonera mig 
 fram 
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som att komma hem till någon
Första besöket hos Gunilla blev lite av en överraskning. Terapirummet 
såg inte alls ut som hon hade föreställt sig det.

”Det var trivsamt, som att komma hem till någon. Där stod en jätte
skön bädd, krukväxter och bekväma fåtöljer, på väggarna hängde tavlor. 
Sakerna i rummet blev hjälpmedel i terapin, som tavlorna till exempel: 
Jag fick välja ett motiv och fundera kring varför jag valt just det, vad det 
kunde betyda utifrån min synvinkel.”

Gunilla plockade fram några stolar. Carola fick välja fyra av dem, 
som representerade hennes närstående.

”De där stolarna gjorde det 
mer påtagligt. Vissa fick hårda 
stolar som representerade dem, 
det var dem jag uppfattade som 
stela, som inte kunde ge mig den 
bekräftelse jag behövde. Andra 
personer, som jag uppfattade som mjukare, representerades av stoppade 
stolar”, berättar Carola.

En session kunde gå till så att Carola fick sätta sig på stolen som 
representerade henne själv, och tala exempelvis till stolen som repre
senterade hennes pappa. Sedan bytte hon – fick sitta i sin pappas stol, 
och betrakta stolen som representerade henne själv, fundera över hur 
 pappan kunde uppleva det hon just sagt.

”Jag fick skälla och gapa, jag svor och skrek och var så jävla upprörd. 
Det var väldigt befriande. Jag fick också ge beröm, eller ta emot beröm 
– vilket kan vara nog så svårt, i verkliga livet.”

Ibland kunde det kännas pinsamt – ”ska jag ligga här och sparka på 
madrassen som en femåring som inte får godis?” Men Carola kände 
ändå att det kom något gott av terapin. 

”Efter att ha skällt ut folk efter noter gick jag ut ur terapirummet och 

Nu är jag en 
gladare människa
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hade blivit av med problemet. Det fick mig att släppa många av mina 
’hangups’, irritation över något min chef eller en familjemedlem gjort, 
en känsla av att ha blivit trampad på tårna som annars hade legat kvar 
hos mig, och kommit tillbaka i mina relationer till andra människor.”

Tack vare attributen kunde hon komma åt att reflektera kring hän
delser eller personer hon annars inte hade tänkt på. Och alla reaktioner 
som dök upp under terapin gjorde att hon kunde bli av med sådant som 
annars hade legat och gnagt i henne.

”Jag kunde härleda känslorna till en plats, en person, en särskild si
tuation – och där fick det stanna. Det var faktiskt jättebra, både i jobbet 
och privat.”

Hon förstår om övningarna kan verka märkliga för andra.
”Men det kändes inte konstigt, eftersom jag hade fullt förtroende för 

henne. Plus att jag hade bestämt mig för att verkligen ge det en chans.”

att Våga lämna ut allt
Carola understryker att det är viktigt att kunna lita på psykologen. 
Med Gunilla fick hon göra en utvärdering efter tre gånger, bekräfta 
att det var okej för dem bägge att fortsätta. Det bidrog till att Carolas 
förtroende för psykologen växte. Vilket var väldigt positivt.

”När jag kände mig trygg, la jag ut alla kort på bordet. Jag gick in 
för det med hull och hår, lämnade ut allt. Jag har berättat saker för 
henne som jag inte skulle berätta för någon annan, inte ens under pi
stolhot. Så det gäller att det är rätt person.”

Själva samtalen började ofta med monologer från Carolas sida.
”Jag fick själv resonera mig fram till saker och ting, hon satt mest 

och lyssnade – men kom ibland in med frågor i precis rätt ögonblick. 
Någon gång var hon rent brutal: ’Nu har du snackat i tio minuter och 
inte sagt någonting!’ Då backade vi bandet och började om. ’Vad var 
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”Jag var duktig i skolan, och har alltid känt att det är viktigt att pre
stera. Det har gått igen i allt jag har gjort, jag måste göra rätt – är det 
inte bäst duger det inte.”

Hon har börjat se samband mellan sin barndom och de relationer 
hon har till människor som vuxen. Ett problem hon identifierat är sina 
svårigheter i relationer, framför allt i kärleksrelationer. Hon insåg att 
det var sammankopplat med ett otillfredsställt bekräftelsebehov hon 
haft som barn.

”Genom terapin kunde jag förstå hur 
det hängde ihop, och lära mig att släppa 
det. Förut kunde jag vara arg på människor 
som jag ansåg borde ha bekräftat mig bättre 
när jag var liten. Men efter att ha bearbetat 
mina känslor har de personerna inte lika 
stor påverkan på mitt vardagliga välbefin
nande, vilket känns betydligt bättre.”

Carola menar att hon blivit bättre på att låta problem hon haft med 
personer i sin närhet vara knutna till dem, i dag blandar hon inte in dem 
i sitt arbete eller i andra relationer.

”Jag har fått verktygen för att bli mer uppmärksam på mitt ältande. 
Förut kunde en kommentar från en kollega leda till att jag funderade i 
dagar, jag kunde tänka ’usch vad slarvig jag var’ tusen gånger om. Men 
nu skriver jag upp problemet på ett papper. Det kan jag antingen kasta 
bort, eller spara i en vecka, och titta på igen för att då se ifall det fort
farande känns jobbigt, i så fall kanske jag måste ta en diskussion med 
någon. På så vis blir jag av med saker.”

Hon har mött ett och annat höjt ögonbryn på jobbet, sedan hon lärde 
sig att bli tydligare och våga ställa krav. Men hon drar sig inte heller för 
att berätta för människor att hon gått i terapi, även om vissa har svårt 
att ta det till sig.

det egentligen du började säga och vad sa du sedan? Och vad blev 
 konsekvensen?’ kunde hon fråga.”

Bara en sådan enkel sak som att Gunilla uppmärksammade henne 
på att hon ofta avslutade en mening med ”men”.

”Jag kunde säga: Jag gjorde en jättebra rapport i dag! Men jag hade 
ju kunnat bli färdig tidigare.’ Gunilla påpekade att det där menet sud
dade ut allt bra jag sagt innan. Nu har jag lärt mig att sätta punkt i 
stället. Och jag uppmärksammar andra på deras ’men’. Jag hörde en 
mamma berätta att hennes tonårsson lagat middag till henne, vilket 
ju var bra, MEN han hade inte diskat efter sig. Då sa jag till: Var inte 
taskig, ta bort menet och det du sa efter det!”

Carola insåg också att hon ofta satt sig själv i en offerroll, att hon 
inte tog ansvar för sina val.

”Jag kunde sitta och älta en relation – det här och det här är jag inte 
nöjd med. Så frågade Gunilla: Men varför tycker du inte att du är värd 
något bättre? Det var svårt att hitta svaret på den frågan, men svaret 
ligger i offerrollen som jag tilldelat mig själv, som om jag inte kunde 
påverka mitt liv. Till sist insåg jag att när jag inte tog ställning, var det 
också att ta ställning – jag valde ofta att inte välja. Att jamsa med, fast 
jag inte trivdes, för att inte såra någon, inte göra någon arg. Det försö
ker jag undvika numera.”

En del av att lämna offerrollen är att lyfta upp och se på det som 
också är bra i tillvaron, sådant som hon faktiskt är nöjd med.

”Vi tenderar att glömma det bra i livet.”

är det inte bäst, duger det inte
Carola förstod att hon aldrig hade lärt sig att sätta ord på sina känslor. 
Samtidigt har hon levt med hårda prestationskrav, ända sedan hon 
var liten.

Jag blev 
inte bekräftad 
som barn 
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”Människor pratar inte gärna högt om sina psykiska problem. Du 
kan gärna berätta att du sovit dåligt eftersom du haft ont i ryggen, men 
inte att du legat sömnlös för att du ältat konflikter och relationer”, säger 
Carola.

skaffade barn ensam
Den kanske allra största skillnaden som terapin gjort i Carolas liv är att 
hon bestämde sig för att skaffa barn – ensam. Det var inget hon hade 
tänkt på innan.

”Jag hade ju precis lämnat en relation och flyttat in till stan från 
en villa i förorten. Jag skulle leva swinging singelliv, tänkte jag. Men i 
samtalen  med Gunilla kom jag plötsligt på att jag ville ha barn. Jag, som 
fokuserat mest på att jobba i mitt liv och aldrig tänkt skaffa barn, kände 

plötsligt en barnlängtan.”
Hon menar att hon inte 

hade gjort något åt den 
längtan, om det inte var för 
Gunilla.

”Jag tänkte först att det inte skulle fungera, eftersom jag var över 40 
och singel. Då sa hon: ’Det är väl bara att göra?’ Nä, det går inte, sa jag. 
’Varför inte?’ sa hon.”

Carola valde ett liv som ensamstående mamma, dels av praktiska skäl 
(”det är svårt att hitta rätt man, som vill bilda familj, omgående!”), dels 
för att hon upplevt att hon haft svårt för nära kärleksrelationer.

”Killar och jag har aldrig varit kompatibelt – jag vet inte hur man gör 
när man är i ett förhållande. Jag har bara haft två förhållanden egent
ligen, och inget av dem kändes ’wow’. Jag vill inte göra samma misstag 
igen. Ska jag ha en relation igen måste det finnas passion och glädje – 
inga halvmesyrer.”

Jag är noga med att 
bekräfta min dotter
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Hon tror att terapin har gjort att hon i framtiden väljer med större 
säkerhet – hon känner sig själv bättre, plus att hon nu har sin dotter att 
ta hänsyn till. 

bekräftelsen ger hon sin dotter
Carola är väldigt noga med att hennes dotter ska känna sig bekräftad.

”Folk varnar mig för att hon kan bli jobbig av all denna bekräftelse – 
det tycker jag det är värt i så fall.”

Sedan hennes dotter föddes, har Carola inte kunnat gå i terapi, både 
av ekonomiska skäl och för att det i föräldraskapet dyker upp nya frågor, 
som inte är Gunillas domän. Hon saknar det, och skulle gärna börja 
igen, även om det har kostat mycket.

”Men det var väl investerade pengar”, säger hon.
Carola är övertygad om att de lärdomar och den självinsikt hon fått 

via terapin kommer att bestå hela livet.
”Ofta återkommer jag till våra samtal i tankarna, föreställer mig 

att jag sitter hos henne, bland de där märkliga stolarna och pratar och 
resonerar med mig själv”, säger hon.

Carola skulle önska att samhället i stort kunde se nyttan av psyko
loger, så de blev mer lättillgängliga, på vårdcentraler exempelvis.

”Egentligen borde det inte vara konstigare att gå till en psykolog 
än det är att lämna in sin bil på service. Det handlar ju om att få verk
tygen, för att exempelvis få en relation att fungera. Som jag, som gång 
på gång stångade huvudet i väggen – med Gunillas hjälp hittade jag 
dörren ut.” •
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Jenny Klefbom 
Legitimerad psykolog, expert 
på barn och ungdomar.

Det finns alltid hopp om förändring
Björn Hedquist och Jenny Klefbom är bägge legitimerade 
psykologer. De möter många människor med psykiska 
besvär. Här förklarar de när det är dags att söka hjälp hos 
psykologen, vad du kan förvänta dig av en psykolog, hur 
psykologens verktyg ser ut, och hur man gör utredningar på 
människor, bland mycket annat. 

Björn Hedquist 
Legitimerad psykolog och psykoterapeut, 
specialiserad inom kognitiv beteendeterapi, KBT.
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Han menar att det inte är ovanligt att just personer som är plikt
trogna, lojala, ambitiösa och måna om att göra bra ifrån sig drabbas av 
psykiska besvär, depressioner eller utbrändhet.

– Samtidigt som de här egenskaperna ofta är framgångsfaktorer, är 
de också de som fäller dessa personer. De har ofta svårt att sätta gränser. 
Till slut blir det för mycket, och 
de slutar göra sådant de tycker 
om, sådant som ger ett gott liv – 
träffa vänner, motionera och äta 
bra, exempelvis, säger Björn.

Han menar att samhället har 
hårdnat. I dag råder större indi
vidualism, vi tvingas klara oss på egen hand, samtidigt som arbetslivet 
slimmats. Det blir svårare att klara sig om man har problem. 

– Många upplever att de har något i hasorna hela tiden, att de jagas 
fram, instämmer Jenny. 

De här verktygen som Kristian, Therese, Stina med flera pratar om – 
finns det många sådana, och hur kan de se ut?
– Jo, det finns flera verktyg. Men det allra första, viktigaste, verktyget 
är kunskap och förståelse. Det handlar om att förstå hur ens problem 
hänger ihop, vad man tänker, vad man känner och hur det påverkar en. 
Är du exempelvis deprimerad, så har du många negativa tankar som 
påverkar dig, ger ångest och orealistiska tankar, säger Björn.

Han brukar låta klienten fundera över vilka bevis hon eller han har 
för sina tankar, ifrågasätta dem.

– Ett annat verktyg är att personen gradvis vänjer sig vid sina känslor 
– det brukar till exempel gälla de som har ångest. Jag använder kon
kreta metoder, kognitiv beteendeterapi, vilket betyder att man kognitivt 
ifrågasätter sina tankar.

När är det dags att gå till psykolog?
– De flesta söker när de har bekymmer eller obehag som påverkar dem 
så mycket att de mår dåligt under en längre tid, och som inte går att 
lösa genom att prata med familj eller nära vänner. Det kan vara ångest, 
nedstämdhet, sömnproblem eller problem i relationen. I storstäder är 
stressrelaterade besvär vanliga, jag träffar många människor som drab
bats av stressproblem, säger Björn Hedquist.

– Mitt tips till den som är osäker är att gå på ett bedömningssamtal. 
Fast är du typen som lätt jagar upp dig för småsaker, kanske du ska 
vänta och se, och är du tvärtom, en person som går och bär bekymmer 
länge, så är det läge att gå så snart du bara kan, säger Jenny Klefbom.

– Just det här att det inte blir bättre, trots att du pratar med vänner 
och familj eller har en dialog med chefen är en signal: Då kan det vara 
dags att söka upp en psykolog, säger Björn.

Vad är det för fel när vi bränner ut oss, som Therese och Stina, exem-
pelvis, är ”duktiga flickor/pojkar” som vill hjälpa alla, men tappar bort 
oss själva?
– Det är inte hjälpsamheten som är felet. Möter jag en person som kallar 
sig det, brukar jag säga: Det är fint att vara så full av empati och kärlek 

till mänskligheten! Behåll de egen
skaperna – men du måste kunna 
visa samma kärlek och omsorg mot 
dig själv. Det finns alltid två sidor 
av samma mynt, och det är ju tack 

vare att det finns människor som bryr sig, som är noggranna och fulla 
av omsorg, som världen fungerar, säger Jenny.

– Du ska ha kvar dina fina värderingar, men du kan förändra sättet 
att använda ditt engagemang på, så att det blir mer konstruktivt, säger 
Björn.

Blir det inte bättre, 
är det en signal 

Det är fint att vara 
full av empati – men 
glöm inte dig själv 
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Ett annat verktyg kan vara mindfulness, att lära sig att leva i nuet, 
som Charlotte gjort.

Är det vanligt att traumatiserade människor fastnar i tankar om det som 
hänt, i dåtiden och framtiden?
– Trauman handlar egentligen inte om vad du är med om, utan om hur du 
upplever det som händer. Det beror helt på dina tolkningar, säger Jenny.

– Det är oerhört viktigt att du får hjälp med att göra en bedömning 
av en psykolog om du varit med om ett trauma, helst inom en månad, 
för att inte riskera att utveckla det Charlotte led av, posttraumatiskt 
stressyndrom, säger Björn. Det är viktigt att reda ut trauman, eftersom 
de annars kan stå i vägen när man går i terapi.

Det Carola berättar om, att placera stolar och agera känslomässigt mot 
dem, som om det var människor hon känner – hur fungerar det verktyget?
– Psykodrama är en form av aktiv exponering, alltså att i stället för att 
utsätta dig för något obehagligt så kan du gestalta det som varit svårt. 
Gör du det, så sjunker ångesten, säger Björn.

– Egentligen behöver inte terapi alltid handla om samtal, säger Jenny.
Det gäller att hitta det fundamentala – att förstå vad det är som tyng

er en. Det är viktigast. Sedan handlar det om att ha kraft och resurser 
själv, för att förändra det som är svårt för en. Den styrkan kan skapas 
med hjälp av en psykolog, säger Björn.

Om jag känner mig värdelös – kan jag inte själv försöka påverka mina 
tankar till att bli mer positiva?
– Det räcker inte att du ändrar dina tankar rent intellektuellt. Även käns
lorna måste vara med, säger Jenny.

– I terapin förstår du hur du ska hantera känslor OCH tankar, fyller 
Björn i.
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Det handlar ju inte om att man måste ha ett personligt intresse av var
andra, utan just känna förtroende, säger Jenny.

Dessutom kan det ta ett tag innan tilliten infinner sig, menar Jenny. 
Och Björn tycker att man ska kunna ställa krav på psykologen.

– Fråga dem vad de kan! Be dem visa att de har kompetens för att 
klara av det du vill bli behandlad för. Kan personen det, så kommer du 
känna ett större förtroende, säger Björn.

– Detsamma gäller ju psykologen, som inte bör ta sig an problem 
som han eller hon inte kan eller förstår sig på, säger Jenny.

Finns det risker med felaktig behandling? 
– Det säkraste sättet att undvika felbehandling är att se till att få en för
klaring – be om en diagnos, vad lider jag av? Och ett utarbetat, tydligt 
mål med terapin, säger Jenny.

– Det är förresten också ett typiskt verktyg – att få hjälp med en mål
sättning, säger Björn.

– Terapeuten kan hjälpa dig med att experimentera med dina före
ställningar: Känner du dig oälskad, prova då att inte alls vara till lags, 
säger du nej – vad händer då? Du kan till exempel börja med att hävda 
din vilja gentemot psykologen, och så ser du att han eller hon ändå finns 
kvar, säger Jenny.

Flera av de intervjuade pratar om att de kände sig trygga hos sin psykolog, 
är det svårt att hitta någon som det stämmer med?
– Förtroendet är viktigt. Känner du inte förtroende, kommer du att ute
lämna saker som kan vara viktiga. Så det gäller att du litar på psyko
logen, tror på att han eller hon kan hjälpa dig med förändring och att 
ni kan samarbeta. Det ställer också krav på psykologen, som måste ha 
empati, säger Björn.

– Jag har hört personer som fått prova många psykologer innan de 
hittat rätt. Visst kan det finnas personkemiska faktorer. Men jag tycker 
att det bör ingå i en professionell psykologs yrkesroll att inge förtroende. 
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ofta sin givna plats i början av en behandling. Kan du inte gå ner i varv, 
inte sova och inte förändra situationen, då kan antidepressiva eller sömn
tabletter vara ett steg, en resurs, tillsammans med andra, säger Björn.

– De som vi utreder har ofta fått prova många olika mediciner innan 
de kommer till oss – då hade de lika gärna kunnat komma till oss från 
början, och sluppit uppleva den ena besvikelsen efter den andra, plus kon
sumera en massa kemikalier, säger Jenny. 

Vad är egentligen aspergers, som Kristian berättar om?
– Aspergers syndrom hör till kategorin neuropsykiatriska tillstånd, det 
kallas också ”utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder”. Det är ett 
tillstånd som har med hjärnans organisation att göra, och tar sig uttryck i 
beteenden som gör att man har svårt att få tillvaron att fungera. Man tror 
att det delvis har ett genetiskt ursprung, säger Jenny.

Det är inte ovanligt att samtidigt ha 
andra neuropsykiatriska diagnoser – 
Kristian hade adhd, uppmärksamhets
störning med hyperaktivitet och impul
sivitet.

– Andra sådana symptom kan vara 
tics, motoriska och perceptuella svårig
heter, vissa inlärningssvårigheter, tvångstankar och tvångshandlingar, 
till exempel, säger Jenny.

Hur utreder man aspergers?
– Det är viktigt att utredningen görs av läkare eller psykologer med goda 
kunskaper på området. Vem som helst kan kryssa i ”jag har inga kompi
sar” och misstänka att den har aspergers syndrom. Men en professionell 
utredare samlar så mycket information som möjligt om personen som ska 
utredas – går igenom journaler och barndomsberättelser, föräldrarnas, 

Har du gått i behandling väldigt länge utan att du uppnått det ni satt 
som mål, kan det också vara läge att ta en diskussion med psykologen.

– Om problemet är identifierat och psykologen har ett sätt att arbeta 
med det, ska terapin inte behöva vara särskilt lång. Den ska anpassas 
efter den målsättning ni har kommit överens om, säger Björn.

Han berättar att en klient sa: ”Det har varit jättebra, och jättetrevligt, 
jag är hemskt tacksam – hoppas att vi aldrig ses mer!”

– Och det är ju målet för oss psykologer – att hjälpa klienterna att 
klara av sin situation själva så snart det är möjligt, säger Björn.

– Men visst kan man behöva kontakt med psykologen länge. Kän
ner du att du är färdig med ditt problem, men ändå gillar att gå till 
psykologen, så kan du förstås göra det – fast då är det inte terapi utan 
mentorskap, säger Jenny.

Fungerar parterapi om en av de två inte tror på att gå till psykolog?
– Det finns många exempel på par som går i terapi, där den ena parten 
kämpar och är engagerad, medan den andra inte anstränger sig alls. Då 
kan det bli en ahaupplevelse att bara sätta ord på det som händer: Ni 
har problem men en av er struntar i det, säger Jenny.

– Jag brukar alltid höra mig för ifall paret har en överenskommelse om 
att komma till mig. Har de inte det, tackar jag nej, säger Björn.

Ett annat verktyg som psykologen kan använda är att vara konfron
tativ.

– Har du ingen plan för din relation, kan en psykolog hjälpa dig att 
formulera en, att fundera: Vad har jag för behov, vad vill jag ha från min 
fru/man i relationen? Vad är jag beredd att ge?

När människor kommer i kontakt med vårdcentralen, erbjuds de ofta i första 
hand tabletter – är det helt bortkastat med sömnpiller och antidepressiva?
– Jag har ingen generellt negativ inställning till medicinering. Den har 

Terapin ska 
inte behöva ta 
särskilt lång tid 
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livet där symptomen inte innebär en funktionsnedsättning. Men de som 
själva söker hjälp och får diagnos i vuxen ålder, upplever ofta en enorm 
lättnad – saker får sin förklaring. Många gånger har de stor skam och 
skuld för sådant som inte fungerat.

Den här bokens titel är ”En bok för vem som helst”. Vad vill ni säga till 
vem som helst?
– Det viktigaste att förmedla till människor är att det alltid finns hopp om 
förändring. Och att man själv äger förmågan att förändra. Även om man 
kan behöva hjälp med att hitta och utveckla den, säger Björn.

– Jag, som arbetar mycket med utredningar av unga människor, skulle 
vilja förklara för människor hur allt hänger ihop. Hur våra medfödda ge
netiska förutsättningar samspelar med vår familjs förmåga att ge oss kär
lek, vilka kompisar vi får, om vi råkat ut för ett trauma och vilken skola vi 
hamnar i, till exempel. Vilka vi är hänger ihop med alla dessa omständig
heter, och för att förstå hur vi ska lösa våra problem behöver vi förstå oss 
på sammanhangen. Ibland känns problemen oöverstigliga, när det i själva 
verket bara är någon liten detalj som behöver åtgärdas, säger Jenny. •

klientens egen, pratar med skolpersonal, om det är ett barn ska utredas. 
Sedan är det psykologen som, med sina kunskaper i utvecklingspsykologi, 
avgör om beteendet verkligen är att betrakta som avvikande, säger Jenny.

Det är först när hon vet att personen har de här problemen i flera situa
tioner i livet som hon har grunden 
för att ställa diagnos. Funktions
nedsättningen ska vara långvarig 
och till den grad att personen har 
problem med det dagliga livet, be
rättar Jenny.

– Jag brukar tänka på det som Freud sa: ”Du ska klara att älska och 
arbeta”. Klarar du inte det, behöver du hjälp, säger Jenny.

– Aspergers syndrom är en ganska ny diagnos, när jag började arbeta 
inom barn och ungdomspsykiatrin, BUP, 1999, hade vi patienter som jag 
i dag kan misstänka troligtvis hade aspergers syndrom – men då fanns 
inte kunskapen, säger Jenny.

Hon berättar att många människor går hela livet odiagnostiserade, 
vilket inte behöver innebära ett problem, för den som funnit en plats i 

 Ibland är det bara 
en liten detalj som 
behöver åtgärdas 
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läs fler berättelser på 
www.psykologiguiden.se

här kan du också
Slå upp ord i ett psykologilexikon

Hitta en psykolog
Fråga psykologen 

Läsa om psykologi och psykisk hälsa
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Att besöka en psykolog idag är knappast lika märkvärdigt som 
det var förr. Ändå finns det fortfarande många som känner 
ett visst obehag inför tanken på att öppna sig inför en främ
mande människa – och vad ska familj, vänner och arbetsgi
vare tänka?

Vi bad Charlotte, Jari, Therese, Stina, Kristian och Carola  
som alla fått hjälp av en psykolog att själva berätta hur de 
upplevt kontakten, om upprinnelsen till besöket och vad som 
hände efteråt. Två psykologer berättar om hur de kan hjälpa 
människor med behov av psykologisk utredning och behand
ling. Att en dag plötsligt känna att livets påfrestningar blivit 
övermäktiga är inget konstigt. Vem som helst kan behöva en 
psykolog någon gång i livet.


