
Medlemstidning för Beteendeterapeutiska föreningen 1/2020

Könsdysfori och schematerapi
Människohandel och trauma
Bokrecension av ”KBT ur ett barnperspektiv”

Beteende  terapeuten
Rapport och intervju 
från WS med 
Edna Foa



 
20 21

Ett utbrett problem
Människohandel är en av de största 
brottsliga verksamheterna i värl-
den. Det ligger i samma nivå som 
narkotika- och vapenhandel. Enligt 
Palermo-protokollet (FN, 2000) 
innebär människohandel rekrytering, 
transportering, överförande, husering 
av eller mottagande av människor 
genom användande av hot, våld eller 
andra former av tvång, kidnappning, 
bedrägeri, lurendrejeri eller genom att 
missbruka en maktposition/sårbarhet 
eller genom att ge betalning eller andra 
förmåner, för att uppnå kontroll över 
en annan person i utnyttjande syfte.

Huruvida någon ger sitt samtycke till 
detta är irrelevant om dessa kriterier 
uppfylls. All form av rekrytering, trans-
portering, överförande, husering eller 
mottagande av barn (definierat som 
någon under 18) i exploateringssyfte 
räknas som trafficking, oavsett hur det 
går tillväga eller om tvång är inblandat.

Enligt Global Slavery Index befinner 
sig 40,3 miljoner människor i män-
niskohandel. Av dem är 71% kvinnor, 
29% är män. Varje land i världen på-
verkas av människohandel. Barn utgör 
nästan en tredjedel av alla offer för 
människohandel över hela världen.

Personen betraktas som en vara
Personer som faller offer för män-
niskohandel behandlas som varor som 
säljs, köps och utnyttjas för att tjäna 
pengar. Människor är mer lönsamma 
för kriminella strukturer än vapen eller 
narkotika eftersom de kan säljas många 
gånger. De kan utnyttjas sexuellt eller 
som arbetskraft, tvingas begå stölder 
eller andra kriminella aktiviteter, tigga 
eller smuggla samt utnyttjas för organ-
handling. Offren för människohandel 
utsätts bland annat för olika typer av 
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fysiskt våld och psykologiskt förtryck 
som till exempel hot, misshandel, över-
grepp, våldtäkt, tortyr, förödmjukelser 
och förnedring.

Psykisk hälsa och sjukdomar
Offren för människohandel kan visa 
olika somatiska sjukdomar som till 
exempel infektioner, magproblem/
gastrit, hepatit, leversjukdom, HIV, 
hjärtsjukdom, lungsjukdomar och ne-
gativa psykologiska konsekvenser. En 
del av offren har upplevt våld under 
uppväxten. Det kan handla både om 
sexuellt/fysiskt och psykologiskt våld.

Vad gäller psykiskt trauma efter män-
niskohandel och våld är det vanligt 
med reaktioner som chock och smärta, 
hög stressnivå och överväldigande 
känslor som är svåra att hantera. 
Reaktioner av stark ångest, depression, 
PTSD och hög suicidrisk förekommer 
ofta. Tidigt upplevt våld och dessutom 
upplevd människohandel kan leda till 
att offren utvecklar en mer komplex 
symptomatologi och komplex PTSD.

Reaktionen på traumatiska händelser 
beror på många faktorer, som exem-
pelvis ålder (unga personer brukar ha 
mer signifikant reaktion på händelsen), 
typ och omfattning av skadorna (fysis-
ka, emotionella, spirituella), mängden 
av händelser som personen bevittnade, 
individuella drag och sårbarhet.

Psykologisk behandling
I början av en terapi är det viktigt att 
bemöta de drabbade på ett rätt och 
etiskt sätt. En psykolog måste vara 
professionell, etisk och vara förberedd 
att lyssna och acceptera vad patien-
ten är redo att säga. Det kan ta tid 
att etablera en terapeutisk relation. 
Många patienter känner en stor skam 
på grund av sina trauman och har 

svårt att lita på andra människor. De 
känner sig svikna av omgivningen och 
uppfattar världen som farlig. Detta kan 
påverka den terapeutiska processen 
där psykologen och patienten behöver 
skapa en allians för att kunna arbeta 
tillsammans.

Målet för de första sessionerna är att 
hålla fokus på trygghet och förtroende 
under samtalets gång. Det är viktigt 
att patienten inte skuldbeläggs och att 
psykologen visar sin kompetens. Man 
ska inge hopp, vara tillgänglig och 
stödjande. 

Eftersom patienten kan ha livserfaren-
het som består av olika traumatiska 
händelser är det viktigt att kartlägga 
och undersöka dessa händelser. Pa-
tienten berättar vilka händelser hon 

har upplevt och vilken innebörd dessa 
händelser har för henne. Terapeuten 
undersöker vilket undvikande bete-
ende det finns och vad det är som 
patienten undviker (tankar, platser, 
människor och så vidare). Terapeuten 
hjälper patienten att bearbeta hennes 
känslor i samband med trauman. Det 
är önskvärt att terapeuten observerar 
sig själv och sina egna reaktioner. Vid 
behov ska terapeuten vara beredd att 
söka handledning och stöd hos andra 
kollegor med kompetens och erfaren-
het av problematiken.

I behandlingen arbetar man med 
patientens känslor och sambandet med 
trauman. Det kan vara svårt för patien-
ten att delta i en exponeringsprocess 
och göra hemuppgifter. Det är vanligt 
att patienten undviker att göra sina 
hemuppgifter, vill boka om sessioner 
eller lämnar återbud/uteblir. Terapeu-
ten visar acceptans för det som händer 
men tar upp det under någon session 
samtidigt som man förklarar hur und-
vikandet fungerar. Om en exponering 
skapar alldeles för kraftiga reaktioner 
hos patienten bör man samtala om det 
och kanske ta ett steg tillbaka i expone-
ringsprocessen. Att satsa på små steg, 
anpassa sig till patienten och skynda 
långsamt kan behövas.

Viktigt
Överlevande av människohandel och 
våld behöver känna sig trygga trots att 
det är så mycket otrygghet och oviss-
het i deras liv. Att skapa en bra arbets-
relation är en grundläggande förutsätt-
ning för en psykologisk intervention. 
Man behöver skapa tillit, intimitet, 
känsla av kontroll, positiv självkänsla. 
Det är viktigt med en bra beteendeana-
lys och psykoedukativa interventioner, 
korrekt bemötande och exponering för 
att hjälpa patienten att må bättre.

Elena Timofeeva arbetar med frågor om 
människohandel, att ge terapeutiskt stöd till 
utsatta människor. Hon är också grundare 
av Nationellt Centrum mot mänsklig exploa-
tering och våld (NCEV) www.ncev.org

Hej alla medlemmar!
Nu har 2020 börjat och vår tidning nr 1 kommer med ett bidrag av 
Tomasz Kunatowski om prolongerad exponering. Jag har valt att 
använda orden prolongerad exponering i stället för prolonged exposure. 
Det var något nytt för mig som ville använda ett svenskt ord för att prata 
om en förlängd exponering. Annika Ackelman har skrivit en artikel om 
könsdysfori och schematerapi, Elena Timofeeva har svarat på en nyfiken 
fråga från mig om människohandel som leder mina tankar till det sociala 
sammanhanget som vi kommer i kontakt med mest via media. Klimatet 
blir också ett ämne i detta nummer. I Biblioteket på en tidslinje tar jag 
upp några historiska ögonblick. Nästa år fyller BTF 50 år.

 Förra årets kongress handlade om inlärningspsykologi, psykologi för 
individen, gruppen och samhället. I år blir det KBT i samhället och man 
satsar på att använda våra lokala förmågor som vår ordförande Johanna 
Morén skriver i ledarsidan. Redaktionen tar emot alla bidrag om kon-
gressens alla händelser, bilder, anteckningar, kommentarer, reflektioner, 
intryck, referat, sammanfattningar, krönikor.

Vi ses i Linköping!
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