


Poly Vagal baserad psykoterapi

Dorsal Vagal

SympatheticSympathetic

Ventral Vagal Ventral Vagal

Att lära sig att segla i alla väderlekar

Om man vill lära sig att segla en båt så innebär det att kunna styra den under olika 
väderleksförhållanden. Ibland är vinden svag och vindarna ljumma likväl som det kan 
blåsa upp till storm och vågorna gå höga. Vi kan använda att lära sig att segla som en 

metafor för att lära sig att manövrera i sitt eget nervsystem.

Målet med Poly Vagal baserad psykoterapi är inte att stanna i Ventral Vagal* hela tiden 
och känna dig lugn, fridfull och i kontakt. Målet är snare att lära dig att manövrera och 

känna dig säker och trygg även när du är i Sympathetic* eller i Dorsal Vagal* och framför 
allt att inte fastna och hitta vägen hem igen till homeostatis. 

“The science of falling in love with life and take the risk of living it” 

Poly Vagal är:

* Förklaring kommer

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Manövrera i ditt eget nervsystem

Det kanske viktigaste steget av alla går det ut på att återerövra förmågan att använda 
andra människors nervsystem för att lugna ned vårt eget när vi är aktiverade och oroliga, 
så kallad samregering. Den förmågan som vi föds med men som slås ut av eller aldrig 
utvecklas fullt ut om vi är med om tidiga relationens trauma exempelvis 
anknytningstrauman. 

Vad menas med att kunna manövrera i sitt eget nervsystem? 

Dorsal Vagal

SympatheticSympathetic

Ventral Vagal Ventral Vagal

Först och främst handlar det om att förstå och lära känna sitt eget nervsystem och de 
tillstånd som det kan hamna i. 

Det innefattar också att lära sig hur man kan ta sig ifrån lägen som känns obehagliga till 
mer sköna och lugna tillstånd. Hur man lösgör sig när man har fastnat och hittar hem igen. 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Vi blir stressade när nervsystemet inte kan utföra dessa arbetsuppgifter och återfå balansen. 
Det här går att mäta rent kliniskt via förändringar i feedbackslingorna i vårt autonoma 

nervsystem. 

Vårt autonoma nervsystem är utvecklat för att säkerställa vår hälsa, befrämja vårt växande 
och ge återhämtning. Har vi en tillräckligt bra uppväxt så får vi med oss ett flexibelt 

nervsystem som kan anpassas efter olika situationer. 

Ett nervsystem i balans

Vid upprepade tidiga anknytningstrauman utvecklas inte det autonoma nervsystemet i trygghet. 
Det får stora konsekvenser. Nervsystemet utvecklar ingen flexibilitet utan lär sig att ständigt 

vara på sin vakt via Neuroception. Man kan säga att nervsystemet fastnar och hittar inte vägen 
tillbaka till trygghet. Detta kan övas upp och är ett stort mål i Poly Vagal terapi. 
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Poly Vagal teorin och dess grundare
Det finns en slags biologisk ordningsföljd för stressreaktioner som vi alla förhåller oss till, 

oavsett om vi vet om det eller inte. Jag använder Stegen för att hjälpa dig förstå ditt 
nervsystem och dina egna biologiska reaktioner. 

Dr. Steven Porges är den som har studerat detta 
mest och han har utvecklat en teori som heter Poly 
Vagal teorin. Den är ganska krånglig att förstå men 
jag skall göra mitt bästa för att förklara den för dig.

Deb Dana är en kliniker som är 
specialiserad inom trauma och 
den som har utvecklar en 
terapeutiskt förhållningssätt som 
bygger på Poly Vagal teorin. 

Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social
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3 grundläggande principer

Neuroception

Hierarkin

Samreglering

Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social
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Från och med vårt första andetag 
börjar resan för att känna oss 
säkra i våra kroppar, i 
omgivningen och i relation till 
andra. Vårt autonoma nervsystem 
är vårt personliga 
övervakningssystem. Det vilar 
aldrig. Målet med system är att 
hela tiden se till att vi är trygga 
och inte i någon fara. Och om vi 
hamnar i fara skall vi snabbt 
kunna upptäcka det och göra 
något åt det. 

Från och med vårt första andetag börjar resan för att känna oss säkra i våra kroppar, i 
omgivningen och i relation till andra. Vårt autonoma nervsystem är vårt personliga 

övervakningssystem. Amygdala spelar en avgörande roll i nervsystemet. Man kan kalla 
amygdala för vår brandvarnare. Om du utsätts för upplevd fara så är det i amygdala 

som faran först registreras. Amygdala vilar aldrig. Målet med system är att hela tiden se 
till att vi är trygga och inte i någon fara. Och om vi hamnar i fara skall vi snabbt kunna 

upptäcka det och göra något åt det. 

Eftersom vi människor söker mening i vår tillvaro behöver vi frigöra utrymme för just detta. 
Vi kan inte uppta plats i vår hjärna för att tänka på om vi är trygga eller inte utan detta 

förläggs i det omedvetna och sker helt automatiskt. Neuroception är den mekanism som 
håller koll på vårt inre- (försvar) och vårt yttre- (anknytning) trygghetssystem. 

Neuroception
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Neuroception
En ständig automatisk observation som sker helt utan vår medvetna kontroll.

Vårt automatiska nervsystem plockar upp signaler om trygghet, fara och livsfara:

- Utifrån vår omgivning

- Inifrån vår kropp

 - I relationer mellan oss och andra

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Neuroception
Sker helt utan vår medvetna kontroll

Inifrån vår kropp Utifrån vår omgivning

 I relationer mellan oss och andra

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Det som Dr. Porges fann var att det finns en slag hierarki i vårt nervsystem som är biologiskt 
nedärvt hos oss människor men även hos djur som predestinerar oss att reagera på ett visst 
sätt när vi upplever fara. Man kan se vårt autonoma nervsystem som en stege. Högst upp på 
stegen hittar vi vår nyaste del Ventral Vagal som är unik för oss människor och som gör att vi 

söker kontakt och relationer för att känna oss trygga. Här har vi en lugn och stadig hjärtrytm och 
andas med lugna jämna andetag. Vi vill delta i samtal och diskussioner med andra och kan 

distansera oss från störande ljud. Vi upplever världen som trygg och oss själva som lyckliga. 

Längre ned på stegen hittar vi det 
sympatiska nervsystemet som 
mobiliserar antingen kamp- eller 
flyktbeteende och denna del har vi 
gemensamt med däggdjuren. Här 
hamnar vi när vi anar fara via 
Neuroception. Vår hjärtfrekvens och 
andningen ökar för att göra oss 
redo för att slåss eller fly. Världen 
upplevs som otrygg, kaotisk och 
fientlig. En individ som fastnar på 
den här nivån upplever exempelvis, 
ångest, panikattacker, 
vredesutbrott, bristande 
koncentration samt 
relationssvårigheter. Symtomen 
utifrån ett hälsoperspektiv är: högt 
blodtryck, hjärtproblem, 
sömnsvårigheter, mag- och 
tarmproblem samt kroniska smärtor 
i nacke, axlar eller rygg. 

Längst ned på stege hittar vi Dorsal Vagal, orörlighetsresponsen och denna del har vi 
gemensamt med reptilerna. Det här är sista utposten när alla andra försök att försvara oss 
har misslyckats. Här kollapsar vi och riskerar att går in i dissociation. Här känner vi oss helt 
ensamma, desperata och utan tillstymmelse till hopp om att kunna undkomma faran. Många 
beskriver detta som ett icke varande, kännande, vetande eller tillhörande tillstånd. När man 

har fastnat här så upplever man hopplöshet, övergivenhet, oförmåga att tänka eller att 
formulera sig. Världen upplevs som tom, död och mörk. Symtomen utifrån ett 

hälsoperspektiv är: depression, minnessvårigheter, kronisk trötthet, fibromyalgi, magproblem, 
lågt blodtryck och typ- 2 diabetes. L

Vårt autonoma nervsystem 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Ventral Vagal

Dorsal Vagal

Sympatiska 
systemet
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Så här kan man beskriva det autonoma 
nervsystemet ur ett evolutionsperspektiv 
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Nervsystemet och dess 3 tillstånd

Det som Dr. Porges fann var att 
det finns en slag hierarki i vårt 
nervsystem som är biologiskt 

nedärvt hos oss människor men 
även hos djur som predestinerar 

oss att reagera på ett visst sätt när 
vi upplever fara. Man kan se vårt 
autonoma nervsystem som en 

stege. 
Högst upp på stegen hittar vi vår 
nyaste del Ventral Vagal som är 

unik för oss människor. Det här är 
vår allra nyaste evolutionära 

nervsystemskrets. Här söker vi 
kontakt och relationer för att känna 

oss trygga. Vi tar in andra 
människors ansikten och letar 

aktivt efter signaler om trygghet. Vi 
kan använda oss av samreglering 

och förlita oss på vår egen 
förmåga till självreglering för att 

må bättre när vi tillfälligtvis 
upplever rädsla eller obehag. Här 
har vi en lugn och stadig hjärtrytm 

och andas med lugna jämna 
andetag. Vi vill delta i samtal och 
diskussioner med andra och kan 
distansera oss från störande ljud. 
Vi upplever världen som trygg och 

oss själva som lyckliga. 

Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social

Ventral Vagal

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme

/



Längre ned på stegen hittar vi det 
sympatiska nervsystemet som 

mobiliserar antingen kamp- eller 
flyktbeteende och denna del har vi 

gemensamt med däggdjuren. 
Här hamnar vi när vi anar fara via 

Neuroception. Vår hjärtfrekvens och 
andningen ökar för att göra oss redo 

för att slåss eller fly. Vårt 
huvudförsvar är rörelse, antingen 

genom att springa undan och fly eller 
genom att gå mot faran och 

mobilisera för kamp. 
Världen upplevs som otrygg, kaotisk 
och fientlig. En bidragande orsak är 

att vi inte kan läsa av andra 
människors signaler på ett adekvat 
sätt. Ett neutralt ansiktsuttrycks kan 

upplevas som hotfullt. Vi lyssnar efter 
hotfulla ljud och hör inte de som ger 
oss signaler om trygghet. Vi ger upp 

vår sociala förmåga till förmån för 
överlevnad. 

En individ som fastnar på den här 
nivån upplever exempelvis, ångest, 

panikattacker, vredesutbrott, 
bristande koncentration samt 

relationssvårigheter. Symtomen 
utifrån ett hälsoperspektiv är: högt 

blodtryck, hjärtproblem, 
sömnsvårigheter, mag- och 

tarmproblem samt kroniska smärtor i 
nacke, axlar eller rygg. 

Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social

Nervsystemet och dess 3 tillstånd

Sympathetic 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme

/



Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social

Dorsal Vagal

Nervsystemet och dess 3 tillstånd

Längst ned på stege hittar vi Dorsal 
Vagal, orörlighetsresponsen och 

denna del har vi gemensamt med 
reptilerna. Det här vår allra tidigaste 

nervsystemskrets.  
Det här är sista utposten när alla 
andra försök att försvara oss har 
misslyckats. Här kollapsar vi och 

använder dissociation för att hantera 
upplevd livsfara. Här känner vi oss 
helt ensamma, desperata och utan 
tillstymmelse till hopp om att kunna 

undkomma faran. 
Många beskriver detta som ett icke 
varande, kännande, vetande eller 
tillhörande tillstånd. När man har 

fastnat här så upplever man 
hopplöshet, övergivenhet, oförmåga 

att tänka eller att formulera sig. 
Världen upplevs som tom, död och 

mörk. Symtomen utifrån ett 
hälsoperspektiv kan vara: 

respiratoriska sjukdomar, depression, 
minnessvårigheter, kronisk trötthet, 

fibromyalgi, magproblem, lågt 
blodtryck och typ- 2 diabetes. 

För dem som har tidiga 
anknytningstrauman så kan 

nervsystemet riskera att hamna i en 
kronisk nedstängning. Se mer 

information längre fram. 
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Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social

Den vagalabromsen ansvarar för att öka eller bromsa hjärtfrekvensen utifrån 
de behov som uppstår. Ungefär som bromsen fungerar på en bil eller på en 
cykel. Den vagalabromsen är alltid mer eller mindre aktiv genom de svaga 
elektriska signaler som sker mellan neurotransmitterna i hjärnan. 

Mitt nervsystem 
Så här hänger ditt nervsystem ihop med 

den 3 olika tillstånden

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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FIGHT/FLIGHT

FREEZE

Optimal 
anspänningzon

Hyperaktivitet

Hypoaktivitet

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme

Så här hänger Toleransfönstret ihop med nervsystemet. När vi är i optimal 
anspänningszon använder vi oss allra mest av Ventral Vagal. När vi hamnar över 

Toleransfönstret och i hyperaktivitet är Sympatiska grenen av nervsystemet mest aktivt. 
Åker vi under fönstret in i hypoaktivitet så aktiveras Dorsal Vagal. 

Poly Vagal teorin och Toleransfönstret
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Toleransfönster eller Stegen?
Olika bilder för att beskriva samma sak. Toleransfönstrets uppkomst brukar tillskrivas Dan 
Siegel och Pat Ogden. Deb Dana använder bilden av en stege istället för att också få in 

evolutions- samt den hierarkiska aspekten som Steven Porges har bidragit med på ett så 
övertygande sätt. 

FIGHT/FLIGHT

FREEZE

Optimal 
anspänningzon

Hyperaktivitet

Hypoaktivitet
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Vad är autonomreglering och 
samregering ?

Vi föds med en inneboende förmåga att söka kontakt med andra

Vi är gjorda för att vilja ha kontakt

Vi väntar alltid på möjligheten för kontakt

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme



Samreglering

Genom kontakt med andra och särskilt kontakt med andras nervsystem så kan vi “smittas’” av 
andras tillstånd. Det kallas för samreglering.

Särskilt märkbart är det om vi går in i 
ett rum där en person är väldigt nervös 
eller orolig. Inom några sekunder har vi 
via Neuroception plockat upp det och 

vårt eget nervsystem kan ha blivit 
smittad med oro. Här handlar det om 

“Sympatheticsmitta”. 

Vi kan också smittas av andra personers 
mer reglerade tillstånd. Här handlar det om 

“Ventralsmitta”

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme



Samreglering

Vi kan bli smittade bara 
genom att se en bild. Här 

handlar det om 
“Dorsalsmitta”. Sitter vi en 

hel timme tillsammans 
med någon som är i det 

här tillståndet kan vi 
reagera med enorm 

trötthet och till och med 
riskera att somna. 

Att återfå förmågan till samreglering är en mycket viktig del i all terapeutisk verksamhet 
och sätts särskilt fokus i Poly Vagal terapi.

Det är min förmåga som terapeut att vara reglerad  och att snabbt kunna ta mig tillbaka till 
Ventral igen om jag tillfälligtvis har rest iväg ned på stegen. Jag behöver kunna erbjuda och 
låna ut min förmåga och min energi till just detta när jag möter en hjälpsökande. Precis som 
Allan Shore talar om att en förälder lånar ut sin regleringsförmåga till sitt barn, högerhjärna 

mot högerhjärna. 
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Samreglering och att gå på känn
Vi behöver tillsammans med våra hjälpsökande hitta precis rätt nivå på erbjudandet om 

Ventral reglering. Det är trygghetssignalen för den andres nervsystem att vi försöker, 
anstränger oss att leta oss fram och är beredda att gå på känn för att hitta rätt. Vi kan 

kalla allt detta för att erbjuda samregleringsenergi. 

Den här mamman har erbjudit 
hennes samregleringsenergi och 
hittat precis rätt sätt för att reglera 

sin baby. Stanna en stund vid bilden 
och ta in hur både mamman och 

babyn har det just här. 

När vi erbjuder samregleringsenergi till den hjälpsökande så använder vi ”moment-to-
moment tracking” för att avgöra vad som är precis rätt nivå av erbjudande för just den här 
nervsystemet. Vi följer de svar vi får från den andres nervsystem för att avgöra om vi är på 

rätt väg. Så här kan det bli när det inte blir rätt. 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme



Den automatiska påverkan av trauma på 
vårt nervsystem

Traumatiska erfarenheter minimerar övningsmöjligheterna i nervsystem av självreglering

Trauma förvränger den normala utvecklingen i nervsystemet av självreglering

Trauma ersätter biologiska system i vårt nervsystem för kontakt med system för skydd.

”Trauma is a chronic disruption of connectedness”
                                                      Steven Porges

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme



Förmågan till självreglering blir otillräcklig och kan till och med slås ut

Anpassningsbara överlevnadsstrategier tar över och ersätter samregering, dvs. förmågan att 
bli lugnad av andras reglerade nervsystem

Samregering blir omöjlig och kan även upplevas som obehaglig om någon försöker

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Ventral Vagal

Trygg

Sympathetic

Redo för att agera

Kamp/Flykt

Dorsal Vagal

Kollapsad 

Förlamad 

Social
Världen är...................................................................................................................

Jag är...........................................................................................................................

Världen är...................................................................................................................

Jag är...........................................................................................................................

Världen är...................................................................................................................

Jag är...........................................................................................................................

Hur ser din Ventral Vagal erfarenhet ut?

Hur är din Sympathetic upplevelse?

Hur är din Dorsal Vagal (logga ut) upplevelse?

Min Nervsystemskarta
Namn:...............................................

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Vikten av att göra din egen 
Nervsystemskarta

Gör din egen 
Nervsystemskarta så att du 
känner igen var du är, hur du 
upplever världen och dig 
själv.

Exempelvis är det väldigt lätt 
att hamna i Sympathetic som 
terapeut och ha en agenda. 
Vi vill få något gjort och går in 
i aktivitet med en särskilt mål. 
Samtidigt lämnar vi vårt 
Ventralankare och förlorar vår 
möjlighet att ”smitta” den 
hjälpsökande med vår 
regleringskapacitet.

Ett annat exempel handlar 
om när vi kan känna en 
enorm trötthet, seghet och 
nästan vara på väg att 
somna. Då är vi på god väg 
in i Dorsal och därifrån är det 
lite svårare att få tillgång till 
vårt Ventralankare. 

Målet är inte att stanna i Ventral hela tiden. Vi reser hela tiden mellan olika tillstånd. Det 
viktigaste är att vi vet när vi gör det, kan benämna det och sedan kan komma tillbaka igen. 
För att veta hur du upplever de olika tillstånden är Nervsystemskartan ett viktigt hjälpmedel. 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Magdalena 

Vacker och god. Jag känner tillförsikt och hopp. Vad som 
än händer så kommer det bli ok.

nöjd med mig själv och min kropp. Jag känner mig empatisk 
och social. Tankarna rör sig fritt och kreativiteten flödar

ful och känner mig överviktig. Min kropp är mitt fiende. Jag vill ut ur 
min kropp.

farlig och osäker. Ingen trygghet finns. Vad som helst kan 
hända när som helst  Jag kan bli attackerad. Drömmarna 
innehåller övernaturliga varelser som vill mig illa. 

en scen där det pågår en tävling. Jag behöver vinna genom 
att hela tiden prestera mitt bästa. Det finns en domare som 
mäter allt. Håller jag mig bara på rätt sida så klarar jag mig. 

mycket kreativ och får saker gjorda när jag är i den positiva 
delen av Sympathetic. När jag inte orkar gå hit så är jag 
undvikande och drar mig för att vara här. Jag blir otydlig när jag 
inte vet om jag kan leverera. Jag blir osäker och gömmer mig. 



Den Polyvagala kartan

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme



Den Polyvagala kartan

Drivet att överleva

Trygg anknytning 

Ambivalent anknytning

Undvikande anknytning

Desorganiserad anknytning

Personen överlever men det egna 
jagets utveckling får stå tillbaka till 

förmån för vad andra behöver

Behovet av att överleva vinner över behovet 
av kontakt. De egna kontaktbehoven 

undertrycks och utvecklas aldrig.

Det blir omöjligt att få någon ordning på 
det här och ingen organiserad strategi går 
att få tillstånd. Det här blir en strategi som 
växlar ständigt och som drivs av rädsla för 

att inte överleva.

Här råder balans mellan driften 
att överleva och behovet av 

kontakt. Tar något över så finns 
det hjälp att få och ett nervsystem 

som kan ta in det. 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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En kropp gjord för att överleva 

Trygg och social
lugn och i kontakt

Ventral Vagus

Diafragman

Ovanför diafragman finns Ventral 
Vagus nerverna 

Dorsal Vagus

Bortom närvaro, 
kontakt och mot 

kollaps

Våra automatiska skydd för överlevnad innefattar mobilisering och total nedstängning vid 
upplevd livsfara. Adaptiva biologiska överlevnadsstrategier stänger vårt nervsystem för 

kontakt och för förändring. Vid tidiga anknytningstrauman kan nedstängningen bli kronisk.

Sympathetic 
aktivering

Drivs från 
nerverna 

kring 
ryggraden. 

Gör så att vi 
snabbt kan 

agera i 
kamp eller 

flykt
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Hierarkin i handling

Ventral Vagal

Sympathetic

Dorsal Vagal

Vagalabromsen släpper efter och gasar

Vagalabromsen öppnar 
för/ släpper in HPA axeln 
och dess reaktioner

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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1. Lägg märke till var du befinner dig på stegen 

2. Ge tillståndet ett namn: Ventral, Sympathetic eller Dorsal

3. Vänd dig till din upplevelse med nyfikenhet

4. Lyssna efter berättelsen som tillhör tillståndet

Att notera och namnge ditt tillstånd
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Vikten av att hitta ditt eget Ventralankare

För att kunna förmedla trygghet behöver vi själva vara förankrade i vårt Ventral Vagala 
system. Vi behöver känna till vårt Ventralankare väl och hur vi hittar dit. 

Vi behöver vara fyllda med regleringskapacitet för det är just det som vi vill förmedla till våra 
patienters nervsystem.

Utan ord förmedlar vi trygghet, förutsägbarhet, kravlöshet, valmöjlighet och 
regleringsmöjlighet om vi själva känner vårt Ventralankare och kan ‘smitta’ våra 

hjälpsökande med den kapaciteten.
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Vagalabromsen 

Vagus är latin för vandring och 
Vagusnervens namn återspeglar dess 

många grenar och dess vandring genom 
kroppen. Denna komplexa bunt av nerver 
börjar sin resa i hjärnstammen för att sen 
avslutas på flera olika ställen i kroppen 

såsom lungorna, hjärtat och bukorganen. 

Båda dessa bilder ger oss en känsla av 
vagusnervens många grenar. Vila för ett 
ögonblick med blicken på bilderna och ta 

in den vackra komplexiteten i alla 
anslutningar och förgreningar. 

En av dessa vagala förgreningar går direkt 
till hjärtat. Det är den anslutningen som 

reglerar hjärtrytmen och som sänker 
hjärtfrekvensen till ett friskt antal slag per 

minut. Utan denna anslutning finns risk för 
att hjärtat skulle kunna slå alltför snabbt 
när vi blir rädda och det skulle kunna bli 

farligt för kroppen. 

På grund av denna förmåga som 
anslutningen besitter har den fått namnet 

vagalabromsen. Hjärtats pacemaker. 

Den vagalabromsen ansvarar för att öka eller bromsa hjärtfrekvensen utifrån 
de behov som uppstår. Ungefär som bromsen fungerar på en bil eller på en 
cykel. Den vagalabromsen är alltid mer eller mindre aktiv genom de svaga 
elektriska signaler som sker mellan neurotransmitterna i hjärnan. 

Leg. Psykoterapeut Magdalena Bluhme
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Den vagalabromsen hjälper oss att få ett ankare. Om den Vagalabromsen inte var 
där och fungerade, skulle ditt hjärta kunna slå farligt snabbt hela tiden. 

Vi kan kalla den för ankringsbromsen. Det är viktigt att vi lär känna vår egen 
ankringsbroms så att vi kan engagera oss i det sympatiska nervsystemet utan att 

gå in i kamp och flykt beteende. 

För att göra det så behöver vi lära känna skillnaden i vårt nervsystem mellan en 
respons som ger oss kraft och energi och en automatiserad kamp- och 

flyktrespons som lätt överväldigar systemet. Vi kan på så sätt lära känna den 
vackra mobiliserande energin i det sympatiska nervsystemet utan att gå in i 

överlevnadsstrategier. 

 När vi övar upp vår förmåga att lära känna vår egen ankringsbroms så lär vi oss 
att kunna reglera, att ha ett reflekterande gensvar snarare än en automatisk 

reaktion. Vi får då mer kontroll över hur vi kan interagera med andra, vår 
omgivning och även oss själva. 

Ankringsbromsen
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FIGHT FACE

FLIGHT FREEZE

Närmande

Avståndstagande 

Avstötande Tilldragande

Fyra olika reaktioner på rädsla
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Hur kan jag erbjuda min närvaro på ett 
sätt som känns tryggt för det här 

nervsystemet?

Särskilt om det här är ett nervsystem som letar efter tecken på fara just genom kontakt

Då kan jag behöva hålla mig själv som terapeut tillbaka, men ändå erbjuda en strid ström av 
förutsägbar Ventral. Inte omringa min klient med det för det riskerar att överväldiga hens 

system. Bara säga: Här finns det.
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Nervsystemet vill ha förutsägbarhet

Förutsägbarhet får vi genom att konsekvent förhålla oss till nervsystemets reaktioner inte 
själva innehållet i det som förmedlas. 

Eftersom nervsystemet styr våra reaktioner ökar vi känslan av förutsägbarhet  om vi 
vidmakthåller fokuset på hur nervsystemet reagerar. Frågan: Hur känns det i 

kroppen? är viktig för att hålla fokus. 

Kom ihåg att nervsystemets reaktioner oftast är helt omedvetna och sker under den 
hjälpsökandes medvetna kontroll. För att få hjälp här behövs att den implicita lyfts upp och 

blir explicit.
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Nervsystemet vill ha valmöjlighet 

Vi behöver kunna erbjuda valmöjlighet särskilt när det gäller erbjudandet om känslomässig 
kontakt.

För alla dem som har erfarenheter av undvikande, ambivalent eller desorganiserad 
anknytning så har just känslomässig kontakt varit förenat med rädsla för ett nervsystem 

under utveckling. 
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Nervsystemet vill ha kravlös kontakt

Så fort som ett erbjudande känns som ett krav kommer nervsystemet via Neuroception att 
känna av det och dra sig undan till Sympathetic eller Dorsal Vagal 

Öva på att bara vara tillsammans utan att ha en agenda. 
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Prestationens roll i vårt nervsystem 

Lite knappt 50% av oss och de stora flertalet av de som söker psykoterapi har erfarenheter 
av undvikande, ambivalent eller desorganiserad anknytning. De har fått lära sig att  just 

känslomässig kontakt varit förenat med rädsla. För ett nervsystem under utveckling blir det 
förödande. Man skulle kunna säga att behovet att närhet har fått leva sida vid sida med 

driften att överleva och framförallt rädslan för att inte överleva. 

Ett mycket vanligt sätt att lösa konflikten på 
är att lära sig prestation. Hur vill du att jag 

skall vara för att jag skall få vara i din 
närhet? Fokus läggs på att lära sig vad 
andra behöver och inte på vad jag själv 

behöver. Med tiden kan den förskjutningen 
få ödesdigra konsekvenser. 

Den Polyvagala kartan

Den här formen av 
mycket tidig 

prestation är svår att 
få syn på eftersom 
den sker på en sån 

omedveten nivå både 
för den hjälpsökande 

men också för oss 
som vill hjälpa. 

Neuroception
Sker helt utan vår medvetna kontroll

 

Prestation
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Poly Vagal Teori enligt Peter 
Levine

Levine talar om vikten av att utveckla en ”interoceptive” uppmärksamhet. Det 
innebär att utveckla en förmåga att kunna notera vad som händer inne i kroppen. 

Vid trauma förändras kroppens och psykets sätt att hantera just denna information. 

Levine ger ett exempel om ett marsvin som 
försattes i ett paralyserat tillstånd. Om 

marsvinet blir skrämt innan eller under det 
paralyserade tillståndet tar det längre och 

längre tid för djuret att komma ur det frusna 
läget. Värre blir det om det dessutom 

upprepas över tid. 

På ett likartat sätt händer det för oss 
människor när vi har blivit traumatiserade. Vi 

blir rädda för våra egna kroppsliga 
sensationer och utvecklar en fobi för det som 
pågår inom oss. Just de sensationer som är 

naturliga när vi är på väg bort från det 
paralyserade läget är också de som skapar så 
mycket rädsla eftersom de är nära kopplade 
till den extrema hyperaktiveringen (skräcken) 
som gjorde att vi hamnade i tillståndet från 

början. 
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På så sätt fångas en traumatiserad individ i 
en ond cirkel och hittar ingen väg ut. Precis 

som marsvinet som blev mer och mer 
skrämt och till slut inlåst i sin egen rädsla. 

Vägen ur det inlåsta läget handlar om att bli 
mött just där (utan prestation) och sedan 
vägledd av ett annat nervsystem som är i 

balans.




