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Kapitel 8

Neurofeedback, ptSD och tidig relationell 
traumatisering – psykoterapi ur ett relationellt 
perspektiv.
Magdalena Bluhme

”You don’t have a disease – You have a childhood”
     Sebern Fisher (2014)

I min verksamhet möter jag många hjälpsökande med komplex PTSD, 
det vill säga människor som både har ett grundläggande anknytnings-
trauma samt pålagringar av stressfyllda obearbetade trauman som en 
följd av att detta (van der Kolk med flera, 2005). Ofta handlar det om 
att en eller båda föräldrarna till den som söker min expertis själva har 
obearbetade trauman som har spillt över på nästa generation (Fraiberg 
med flera, 1975), vilket leder till anknytningsrelaterade trauman, det vill 
säga en traumatisering som uppstått i samband med anknytningen (van 
der Kolk med flera, 2005). Det medför ett stort lidande för alla inblan-
dade. Nu kan vi börja förstå hur den här sortens anknytningsskador 
påverkar människor och vi kan försöka hitta sätt för att bistå inte bara 
den som söker vår hjälp, utan också bryta lidanden som kan ha pågått i 
generationer inom vissa släkter (Burke Harris, 2019).

Det nya neurovetenskapliga och anknytningsrelaterade forskningen är 
ett omfattande område att sätta sig in i och det tillkommer ny forskning 
konstant som gör att vår bild får revideras och anpassas efter det ständigt 
föränderliga kunskapsläget. Ändå vill jag försöka ge en ögonblicksbild 
utifrån hur jag har tagit till mig den nya kunskapen och integrerat den i 
min verksamhet och i mitt patientarbete. Kapitlet handlar om hur man 
kan arbeta utifrån dessa förutsättningar tillsammans med neurofeed-
back och nå framgång. Mina läromästare och dem jag främst hämtar 
min kunskap ifrån är först och främst de som söker min hjälp och som 
ständigt får mig att växa. Jag vill också nämna Sebern Fisher (författare 
till: Neurofeedback in the Treatment of Developmental Trauma: Calming 
the Fear-driven Brain), Bessel van der Kolk, John Bowlby, Diana Fosha 
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(grundare av Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, Allan 
Schore samt Steven Porges som viktiga inspirationskällor.

Kapitlets upplägg
Efter en teoretisk genomgång följer delar av en fallbeskrivning som 
visar hur ett relationellt psykoterapiarbete, inklusive ett tydligt arbete i 
anknytningsrelationen, kan kombineras med neurofeedback. Min tera-
piinriktning innebär att jag använder mig av all information som blir 
tillgänglig när vi börjar relatera till varandra. Jag försöker tydliggöra den 
den hjälpsökandes relationella modell (inre arbetsmodell).  

Jag vill också betona att vi alla, i någon mån, är drabbade av utveck-
lingsmässiga trauman. För mig är det även viktigt att ta bort en eventuell 
stigmatisering. Du är inte skadad för livet för att du har varit drabbad av 
trauma eller ett utvecklingsmässigt trauma. Jag har själv vuxit upp med 
traumatiserade närstående och vet kanske just därför hur det känns, 
men också hur man kan läka från det. Det är aldrig för sent, tack vare 
hjärnans förmåga till återhämtning. Precis som vi kan bli traumatiserade 
kan vi också läka under rätt förutsättningar. Vi är sårbara och ytterst 
beroende av andra genom hela livet. Om vårt främsta trygghetssys-
tem fungerar som det ska, det vill säga anknytningssystemet, ökar 
våra förutsättningar att leva ett bra liv. Får vi inte en trygg anknytning 
påverkar det oss på synnerligen märkbara sätt. Vi väljer aldrig vilket. Det 
bara händer oss om vi har oturen att hamna i ”fel” händer.

Teoretisk bakgrund
Följande text är bland annat inspirerad av Fisher (2014) och Porges 

(2011) sammanställningar av aktuell forskning.

Utvecklingsmässiga trauman 
Ett barn behöver under sina första år i livet trygga, förutsägbara, till-
gängliga och kärleksfulla föräldrar eller ställföreträdande föräldrafigurer. 
Under dessa förutsättningar kan hjärnan utvecklas optimalt och följa 
den normala utvecklingskurvan, det vill säga nedifrån och upp, ungefär 
som en stege.

Lägre delar av hjärnan utvecklas först, såsom funktioner som säk-
erställer överlevnad och hantering av stress och rädsla. Medan högre 
delar av hjärnan utvecklas senare, exempelvis de som är ansvariga för 
mer exekutiva funktioner som att skapa mening från upplevelser eller att 
göra moraliska bedömningar. Längst ner på stegen lär vi oss att reglera 
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rädsla, se bild 1: Rädsloreglering. Vi behöver kunna det för att kunna 
känna oss tillräckligt trygga för att börja utforska och lära oss nya saker. 

Amygdala är den del av hjärnan som främst signalerar rädsla och 
talar om för oss att söka trygghet. Vår förmåga att känna rädsla är helt 
utvecklad en månad innan vi föds. Hur vi reglerar rädsla är helt beroende 
av hur trygg anknytningen till våra föräldrar eller ställföreträdande 
föräldrar blir. Barn som får växa upp i en otrygg miljö med instabila 
föräldragestalter lär sig inte att söka trygghet. De blir då lämnade utan 
erfarenhet av att det finns någon annan som kan hjälpa dem när de 
känner sig rädda.

Bild 1.

Utvecklingsmöjligheterna för de högre funktionerna i hjärnan är 
helt beroende av att de lägre funktionerna har fått växa och utvecklas 
under gynnsamma förhållanden. När ett barn växer upp under 
bristande omständigheter på grund exempelvis föräldrars eget miss-
bruk, våld (psykiskt/fysiskt) eller inte minst föräldrar som själva bär på 
obearbetade utvecklingsmässiga trauman, utsätts det för ständig psykisk 
stress, ”toxisk stress” (Burke Harris, 2019). 
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Bristfällig omvårdnad är inte alltid lätt att uppfatta vid första 
ögonblicket. Anknytningspersonen kan vara fysiskt närvarande men 
känslomässigt frånvarande. Så är ofta fallet när anknytningspersonen 
själv är utvecklingsmässigt traumatiserad. Hjärnans mognad påverkas 
på ett genomgripande sätt under dessa förutsättningar. Hjärnans till-
växt sker ändå enligt stegprincipen, men viktiga och grundläggande 
funktioner hamnar inte på plats. När föräldern inte besitter förmåga att 
reglera rädslan (1) och skapa trygghet för sitt barn så drabbas även nästa 
nivå som handlar om känslomässig reglering (2) (Perry med flera, 1995; 
Solomon & Siegel, 2003).

Bild 2.

När ett barn växer upp i frånvaron av en anknytningsperson som 
står barnet känslomässigt nära och som har förmåga att emotionellt 
reglera barnet, lär sig barnet att det inte finns andra att lita på 
förutom dem själva och de egna försvarsstrukturerna. När ett barn inte 
kan reglera sig självt känslomässigt blir det omöjligt för henne/honom 
att lära sig att relatera till andra och lära sig sociala regler. Upplevel-
serna av ständiga misslyckanden blir för stora och för många och då 
finns det risk för att barnet drar sig tillbaka inom sig självt och blir mer 
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självrelaterande. Siegel (2018) kopplar ihop vikten av att öka konnek-
tiviteten i Default Mode Network (DMN) med känslan av att känna sig 
mindre isolerad. För att underlätta detta behöver hjärnans repetitiva 
inre dialoger adresseras och det kan enligt Fisher (2019) ske med hjälp 
av neurofeedback.

Vi är sociala varelser och i vårt DNA ligger det inprogrammerat att vi 
ska söka oss till andra för att få skydd och trygghet. När ett barn lär sig 
att gå emot sin egen natur så får det omfattande påverkan på hjärnans 
normala utveckling. Särskilt känslor av rädsla, skam och vrede samt 
olidliga känslor av ensamhet, hopplöshet och förtvivlan kan, om de inte 
regleras, ta över och deformera ett barns psykiska utveckling. Här blir 
även den tredje nivån på stegen påverkad som handlar att tilliten till 
andra inte kan utvecklas som den ska.

Barn som inte återspeglas i sin anknytningspersons ”mind” kan 
känna sig förlorade och bortglömda. Att inte vara hållen i sin anknyt-
ningspersons omsorg leder till en känsla av fritt fall.

Bild 3.
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Utvecklingen av jagkänslan och tilliten till det egna jaget bygger på 
att det finns någon annan som barnet känslomässigt kan lita på. När 
ingen anknytningsperson finns att tillgå för barnet så finns inte heller 
någon möjlighet att uppleva ett avgränsat jag. Det obekräftade barnet 
kan få en upplevelse av att känna att det egentligen inte finns till. Utan 
ett ”du” kan aldrig ett ”jag” existera. Här blir den fjärde nivån på stegen 
också påverkad.

Bild 4.

”Empathic Failure”, eller empatiskt misslyckande, är själva kän-
netecknet för ett utvecklingsmässigt trauma. Får ett barn inte uppleva 
sig som föremål för förälderns empati så uppstår två olika typer av prob-
lem. Antingen så får barnet självt svårt att känna empati för andra eller 
så känner det ingen gräns för andras smärta. Det vill säga barnet känner 
andras smärta som om den vore dess egen. Dessutom, och kanske den 
allra värsta konsekvensen av att bli utsatt för ett utvecklingsmässigt 
trauma och inte bli bemött med empati, är att barnet helt enkelt slutar 
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med att signalera sitt eget lidande. Det är ändå ingen idé, eftersom ingen 
mottagare finns tillgänglig. Barn som inte får lära sig att känna empati 
för andra får inte heller lära sig hur de ska generera empati hos andra. 
Så blir femte nivån på stegen formad.

När alla pinnarna i stegen brustit har en anknytningsrelaterad trau-
matisering skett, det vill säga en traumatisering som uppstått i samband 
med det tidiga relaterandet. Den sträcker sig då från rädsloreglering, 
känsloreglering, anknytningsbrott/tillit, tilliten till det egna jaget till 
empatiska misslyckanden. Sist men inte minst tar symptom på dysregler-
ing över. Det är innehållet i en anknytningsrelaterad traumatisering. 
Nedanstående bild symboliserar ett inre utvecklingsmässigt bygge som 
har rasat ihop. När det sker är det utvecklingsmässiga traumat fullbordat 
och symptomen börjar utvecklas.

Bild 5.
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Regleringsförmågan vid ett utvecklingsmässigt 
trauma – en kroniskt stressad hjärna och kropp 
Ett utvecklingsmässigt trauma påverkar viktiga system i hjärnan och 
kroppen. Det autonoma nervsystemet är uppbyggt av i huvudsak två 
grenar: det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Dessa 
förgreningar reagerar i sin tur på signaler och sensationer på tre olika 
sätt. Varje sätt har sitt karakteristiska mönster och är genom evolutionen 
nedärvt för att säkerställa att vi ska överleva när vi utsätts för olika typer 
av faror. 

Parasympatiska systemet (Urgammalt-reptilnivå): Ett primitivt och 
passivt system (sista försvarslinjen/inre trygghetssystem) för att hantera 
upplevd extrem fara/ livsfara. Här är vi under toleransfönstret och går in 
i hypoaktivitet. Sympatiska systemet (Nyare-däggdjursnivå): Ett system 
för att mobilisera resurser för att kunna försvara oss (inre trygghetssys-
tem), säkerställa att vi har föda och kan genomföra reproduktion via 
våra muskler och lemmar. Här är vi ofta över toleransfönstret och går 
in i hyperaktivitet. ”Social engagement system” (Modernt-mänsklig 
nivå). Ett sofistikerat system för att stödja anknytning (vårt yttre 
trygghetssystem) via språk och ansiktsmimik. Här är vi inom en optimal 
anspänningszon - vårt toleransfönster.

Om vi utsätts för en tidig relationell traumatisering kommer vi att få 
en kroniskt stressad hjärna och kropp (Fisher, 2014; Liotti, 1999, 2004, 
2006; Porges, 2011; Schore, 1994, 2009), se bilden nedan.
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Bild 6.

Symptomen tar över
Det utvecklingsmässiga traumat utgör grunden till dysregleringen och 
symptom utvecklas som en effekt av att det psykiska bygget har rasat 
ihop. Symptom kan ses som manifestationer av de regleringssvårighe-
ter som den hjälpsökandes hjärna kämpar med att bemästra. Det kan  
exempelvis vara självskadebeteende, anorexi, bulimi eller beroende av 
olika slag. Symptomen är försök att nå självreglering när ingen anknyt-
ningsperson finns tillgänglig (Fisher, 2019). 

Många fysiska och psykiska symptom för dem som har tidiga rela-
tionella trauman beror på vagal dysreglering (se kapitel 2). Det beror på 
att vagusnerven är centralt involverad i de omedvetna strategier som 
den komplext traumatiserade personen främst använder sig av, inklusive 
försvarsmekanismer (freeze/high freeze/numbing/collapse). Det skapar 
en inre låsning som sker utanför medvetandets kontroll och som leder 
till ett rigitt och instabilt nervsystem som får allt svårare att anpassa sig 
till förändring. 
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Vid en aktiverad ”freeze”-respons kan vi uppleva yrsel, stelhet i 
kroppen, avsvimning samt dissociation, som är ett sätt att undfly nuet. 
När det inte finns någon möjlighet till flykt och inte heller förmåga 
att försvara sig, återstår dissociation. De som återkommande upplevt 
utvecklingsmässiga trauman kommer att reglera sig genom att upprepat 
använda ”freezeresponsen” som ett sätt att klara sin mentala överlevnad. 
Detta utifrån upplevelsen av att inte ha fått adekvat hjälp att reglera sig, 
Det gäller i allra högsta grad den hjälpsökande i kommande vinjett. 

Dessutom har ofta människor med tidiga relationella anknyt-
ningsskador utvecklat en djup misstro mot själva styrkan i de naturliga 
känslor som vi alla har. De har många erfarenheter av att just amplituden 
i känslosvallet har kopplats ihop med känslan av att bli överväldigad 
och fastfrusen av rädsla eller stel av skräck (mer om hur amplituden 
kan tränas via NFT senare). Det gör att de fastnar i en ändlös loop där 
de hela tiden omedvetet undviker de egna känslorna som bor i kroppen 
och därmed blir hänvisade till att leva utanför sin egen kropp. 

Vagusnerven är vår längsta kranialnerv och utgår från den förlängda 
märgen i hjärnstammen. Det är mycket vanligt att de som lider av tidig 
relationell traumatisering har somatiska problem, såsom gastrointesti-
nala problem av olika slag, andningsproblem och rusande hjärta eller ett 
hjärta som slår för sakta (van der Kolk, 2009). Autoimmuna sjukdomar 
där kroppen vänder sig mot sig själv är också vanliga (Dube med flera, 
2009; Danese med flera, 2007). Fysisk beröring kan upplevas som näst 
intill outhärdlig. Även ögonkontakt kan bli för ansträngande och även 
upplevas fysiskt smärtsamt, som att behöva titta rakt mot solen (Steuwe, 
med flera, 2014).

Neurofeedback och tidig relationell traumatisering 
“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of 
energy, frequency and vibration”

Nikola Tesla

Upplevelsen av att inte vara tillräckligt känslomässigt hållen och att vara 
utan möjlighet att bli känslomässigt reglerad av någon annan lämnar 
vårt centrala nervsystem utan alternativ för att kunna organisera sig och 
hitta jämnvikt. Vi lär med tiden känna vår anknytningsperson genom 
hur vårt nervsystem regleras. Vår primära person kodas på så sätt in i 
vår själ, vår kropp och i vår hjärna. 

Att träna hjärnan via NFT kan för människor som upplevt tidig 
relationell traumatisering och komplex PTSD vara första gången de 
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får uppleva att bli känslomässigt reglerade och ”mammade” (kan lika 
gärna vara pappa eller någon annan som står barnet känslomässigt 
nära). När nervsystemet börjar bli reglerat så kan den traumatiserade 
också få uppleva hur det känns på nervsystemsnivå att vara hållen och 
”mammad”. Att få uppleva detta tillsammans med en känslomässigt när-
varande och intonad psykoterapeut kan kanske vara det näst bästa när 
man inte fick uppleva det som litet barn (Fisher, 2014). 

De utvecklingsmässigt traumatiserades behov av just detta är enormt 
och kan inte nås enbart med ”prat”-terapi eller psykoedukation. Det 
räcker inte med att vi lär den hjälpsökande att ta hand om kraftfulla 
känslor, vi behöver också i handling lugna ned känslorna genom att 
reglera deras neuronala nätverk. Neurofeedback kan för dem som är 
utvecklingsmässigt traumatiserade bidra till att lära hjärnan hur den 
ska reglera sig för att sen kunna ta emot ett ”mammande” (Fisher, 2019). 
Därför blir det så viktigt att kombinera psykoterapi med NFT.

Tidig relationell traumatisering förekommer i ett kontinuum där 
graden av traumatisering påverkar det växande självet (hjärnan och 
nervsystemet). Hur känslomässigt ock kroppsligt närvarande anknyt-
ningspersonen är för det lilla barnet spelar stor roll. De flesta av de 
hjälpsökande jag möter i min verksamhet har upplevt olika grad av 
känslomässig frånvaro från den primära föräldern, och därmed genom-
lidit utvecklingsmässiga trauman i olika omfattning. Det får alltid 
konsekvenser, eftersom barnet måste hitta copingstrategier som matchar 
bristen. Det är just dessa strategier som de vid vuxen ålder söker min 
hjälp för, när de inte längre fungerar. De lider exempelvis av depression, 
panikattacker, självskadebeteenden, relationsproblem, overklighet-
skänslor, missbruk etcetera. 

Vad är Default Mode Network och varför är det 
så viktigt att träna det området i hjärnan vid 
utvecklingsmässiga trauman?
Default Mode Network, DMN, kallas för vilonätverket i hjärnan och är 
främst aktivt när hjärnan inte är upptagen av andra uppgifter som kräver 
fokusering. DMN är ett system som vi använder oss av när vi tänker 
på andra, oss själva, det som har varit eller när vi planerar för framti-
den. Vid utvecklingsmässiga trauman kan inte detta nätverk utvecklas 
optimalt, vilket får konsekvenser för upplevelsen av självet och andra 
samt för affektreglering. DMN fungerar som en broms för de nätverk 
som riskerar att ta över när vi blir skrämda (Bluhm, med flera, 2009). 
Siegel (2018) lyfter fram vikten av ett välintegrerat DMN som kan röra 
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sig mellan att omfatta vårt eget inre liv och att också kunna fokusera på 
och förstå andras inre tillstånd. Det hjälper oss att överleva, må bra, öka 
konnektiviteten och uppnå homeostas, det vill säga jämvikt.  

Genom NFT försöker vi skapa optimala förutsättningar för kontakt 
i DMN-nätverket och på så sätt öka hjärnans förmåga till självreglering. 

Vad kan man förvänta sig för resultat av 
Neurofeedback?
Fisher (2019) menar att vi främst kan vänta oss förändringar inom fem 
olika områden. Det som brukar märkas mest är att amplituden, det vill 
säga intensiteten och frekvensen, av känsloutbrott, dissociation eller 
självskadebeteenden sänks. Det märks som förändringar i intensiteten 
i röststyrka, känsla av nödläge, drömmar eller flashbacks. Reaktiviteten 
och risken att bli triggad blir lägre och inträffar mer sällan. 

Det andra området handlar om ny information. Den inre ändlösa 
konversationen får nytt innehåll. Det blir färre och mer begränsade 
låsningar i det neurala systemet, det loopar mindre samt triggas inte 
lika lätt. Invanda mönster börjar förändras. Återkommande ångestfulla 
drömmar får t.ex. nytt innehåll och blir mer innehållsrika, vokabulären 
utökas, morgonrutinerna blir annorlunda samt hygien och självomsorg 
förbättras. Sociala relationer förändras, inklusive den terapeutiska. Färre 
och mindre allvarliga autoimmuna reaktioner kan registreras.

Det tredje området handlar om att ett DMN börjar återupprättas och 
fungera som ett nätverk för vila och återhämtning. Nätverket för tankar 
och känslor om en själv och andra börjar fungera och med det blir det 
en ökad kapacitet för kontakt - med sig själv och med andra. 

Det fjärde området har att göra med tillräcklighet, ett tillstånd som 
upplevs som att ingenting nytt behövs och nuet är fullt tillräckligt. 
Det kan upplevas som mycket förvirrande initialt för många, eftersom 
behoven av att köpa/samla/skaffa vissa saker inte längre driver på för 
att tillfälligtvis skapa tillfredställelse. Då väcks ofta frågor som: Hur 
ser mina behov ut när jag inte längre behöver allt som jag trodde jag 
behövde? Vem är jag egentligen? Har jag något att klaga på längre? 
Vad är jag hungrig efter? Det är en viktig process som behöver få ta 
sin tid, eftersom i stort sätt all tidigare tid ofta har gått åt till att hantera 
känslomässig reglering. När det inte längre behöver uppta merparten av 
energin så kommer andra centrala frågor fram och kräver sitt utrymme. 

Det femte och sista området handlar om läkning. Det auten-
tiska självet befrias från de traumarelaterade självbilder som tidigare 
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påverkat identiteten och livsberättelsen. Självet får återta sin egen opti-
mala utvecklingsprocess. Man får bli som det var tänkt, om inte det 
utvecklingsmässiga traumat hade tagit över. 

Neurofeedback och att arbeta i det ordlösa och våga 
”gå på känn”
En tidig relationell traumatisering skapas de allra första åren i ett barns 
liv under en period när barnet varken har ett intakt jag eller ett språk för 
att kunna förmedla känslor, sensationer och tankar. Barnet är utlämnat 
till anknytningspersonens kapacitet att kunna möta och läsa av barnet 
och dess behov. Barnet kan inte reglera sig självt utan är beroende av 
förälderns kapacitet att känslomässigt reglera det. Allan Schore (1994, 
2003) framhåller att barnet lånar den primära omsorgspersonens pre-
frontala cortex innan de har utvecklat en egen. 

Hjärnan hos ett litet barn opererar främst på deltafrekvens (0–3 Hz). 
En vuxen människa ligger på frekvenser mellan 0-100Hz. Med frekvens 
menas hur många gånger en hjärnvåg ökar och dalar på en sekund. 
Olika frekvenser är kopplade till olika anspänningsnivåer, tillstånd 
och tidsperioder i en människas liv. När vi föds har vi mindre än en 
frekvensanspänning i hjärnan, när vi är ett år ca en frekvens. Vid ca tio 
års ålder lägger sig vår frekvensanspänning någonstans mellan 9–11 Hz. 
Det finns olika namn på dessa sekvenser: Delta: 0–3 Hz, Theta: 4–7 Hz, 
Alpha: 8–11 Hz, SMR; also low Beta: 12–15 Hz, Beta: 15–18 Hz, High 
Beta: 18–36 samt Gamma: 36–45. 

Vi har dock alltid förmåga att fluktuera mellan olika frekvenser, 
exempelvis när vi håller på att somna eller mediterar, blir mycket fysiskt 
aktiva eller får ett ”aha”-ögonblick när vi kopplar ihop något nytt. Delta 
är det frekvensområde som ofta är särskilt aktiverat hos vuxna som har 
varit utsatta för tidiga utvecklingsmässiga trauman samt hos dem som 
lider av PTSD (van der Kolk, 2014). Forskarna vet ännu inte varför men 
man spekulerar i att det kan handla om en instabilitet och omognad som 
gör att hjärnan återvänder till dessa tidiga frekvenser, som därmed blir 
en slags standard eller ett defaultläge (Fisher, 2014).

Sebern Fisher (2014) menar att just närvaron av deltafrekvenser 
pekar på att hjärnan inte i tillräcklig grad har fått lära sig att interag-
era med sin omgivning, utan är mer benägen till självförsörjning och 
förlorad till repetitiva inre hjärndialoger. Ur ett evolutionsperspek-
tiv är vi programmerade att vara i relationer. Den som utsatts för ett 
utvecklingsmässigt trauma tvingas till ett markant avsteg från de livs-
erfarenheter vi har formats för under årtusenden, blir mer stängd från 



118 Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning

yttre stimuli och nödvändigtvis mer hänvisad till sig själv. Vid NFT strä-
var vi mot att minska överrepresentationen av bland annat deltavågor 
över tid hos dessa personers hjärnor, samtidigt som vi vill öka förmågan 
att kunna producera andra frekvenser som ökar deras närvaroförmåga.

Vad händer om vi samtidigt som vi arbetar med NFT lägger till 
psykoterapeutiskt arbete i anknytningsrelationen? Det vill säga att vi 
hjälper hjärnan att producera mindre av de hjärnfrekvenser som är 
självrefererande, parallellt med att vi ökar värmen, intensiteten och 
empatin i det relationella arbetet. Borde vi inte då kunna optimera möj-
ligheterna för läkning? Jo, vi är på god väg. Men vad betyder arbete i 
anknytningsrelationen och hur tar man sig fram i de ordlösa domänerna 
på ett tryggt och hållande sätt? Hur integreras detta med NFT?

En stor del av arbetet i anknytningsrelationen handlar om erfarenhet 
av att få rädslo- och känsloreglering och framför allt empati (kommer du 
ihåg första steget på stegen?). Personer som lider av utvecklingsmäs-
siga trauman har inte blivit tillräckligt reglerade och lugnade i sin 
rädsloreglering. Följaktligen blir nästa nivå, känslomässig reglering, 
också sämre utvecklad. Detta behöver repareras. Att det är fullt möjligt 
vet vi idag via forskning om hjärnans neuroplasticitet (Cozolino, 2006), 
det vill säga hjärnans förmåga att ändra sig utifrån nya erfarenheter.

Här kan toleransfönstret (Siegel, 1999) ge oss en ovärderlig möj-
lighet. Genom toleransfönstret kan vi åskådliggöra för den hjälpsökande 
och visa i handling att vi läser av var hen befinner sig i fönstret. Vi kan 
exempelvis lägga märke till om den hjälpsökande är orolig och har svårt 
att lugna sig, är över normal anspänningszon eller är onåbar och avtrub-
bad, det vill säga under fönstret. När vi gör det och bjuder in dem skapar 
vi möjlighet för trygghet på en ordlös nivå för att patienten känner sig 
avläst och inkänd (”feeling felt”). Begreppet är skapat av Siegel (2012) 
för att beskriva känslan av att beröra någon annan på en djupare nivå än 
genom ord. Det handlar om att bli speglad känslomässigt direkt genom 
nervsystem mot nervsystem.

De ”empathic failures” (femte nivån på stegen) som har förseglat det 
utvecklingsmässiga traumat behöver få en ny lösning. Den tidiga rela-
tionella traumatiseringen har skett i det tysta och symptomen har fått ta 
över. Detta har skapats i en relation som inte har fungerat och det är just 
det som behöver återupprättas genom handling i en ny, välfungerande, 
relation. Min erfarenhet är att känslan av att någon anstränger sig för 
att känna in och visa medkänsla verkar vara särskilt betydelsefullt för 
en direkt respons på att man är viktig och älskad. Det är just det som vi 
vill att våra anknytningsskadade hjälpsökande ska känna. Vi återskapar 
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på så sätt möjligheten till samreglering, att använda sig av någon annan 
för att känslomässigt återfå den inre balansen. Det är vad ett litet barn 
gör när det använder sig av förälderns prefrontal cortex (Schore, 2003) 
och det som den som utsatts för tidiga trauman inte har fått vara med 
om (Porges, 2011). Här sker reparation.

När vi aktivt tar på oss rollen som anknytningsperson, någon större 
och starkare att förlita sig på för att citera John Bowlby, så ger vi den 
hjälpsökande en möjlighet att få lära känna sig själv som någon som kan 
ta emot rädslo- och känsloreglering samt empati (Fosha, 2000, Fosha 
2009) och att kunna känna tillit (Baylin och Huges, 2016). De som lider 
av utvecklingsmässiga trauman har inte tidigare fått känna att de fått 
den här typen av omsorg i tillräcklig grad. De behöver tid på sig att 
våga ta in den. Just här har det allra främsta anknytningsbrotten skett, i 
alla de hundratusentals misslyckade känslomässiga regleringsförsöken 
som tidigare i stort sätt aldrig ledde till något annat än upplevelse av 
ensamhet, uppgivenhet och hopplöshet. Detta är en viktig och svår 
process där Diana Fosha (2009) med medarbetare har varit ovärderliga 
som handledare, mentorer och föreläsare för mig i min utveckling som 
psykoterapeut för komplex traumatiserade personer.

Många med komplex PTSD känner inte igen empati och välvilja när 
de väl får tillgång till den och kan även reagera med motvilja, avsky och 
skam. Baylin och Huges (2016) talar om ”blocked trust”, som handlar 
om att tilliten till andra är så skadad så att barnet har tvingats lära sig 
trycka ned sitt system för ”social engagement” till förmån för ”fight/flight 
och freeze”. I denna process lär sig barnet att frigöra kroppsegna opioi-
der. Under optimala omständigheter frigörs dessa opioider när vi leker, 
skrattar tillsammans och upplever tröst. Vid omfattande brist och van-
vård avges kroppens egna bedövningsämnen också, men nu med ett helt 
annat syfte, nämligen smärtlindring. Något som är absolut nödvändigt 
för att barnet ska kunna överleva, men som senare kan göra dem mer 
oförmögna att känna adekvat smärta och bli oemottagliga för positiv 
social interaktion (Lanius med flera, 2014). Detta benämner Baylin och 
Huges (2019) som ”chronic opioid block”.

Här behöver vi som psykoterapeuter ha stor kunskap i vad som pågår 
inom våra patienter och i den terapeutiska relationen. Vi behöver vara 
väl förankrade i oss själva samt ha våra egna anknytningspersoner redo 
för support så att vi inte förlorar fotfästet. Det kan ömsom vara som att 
trampa i ett getingbo, kännas som att gå på ett minfält eller som en lång 
vandring i en öde öken. 
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Den hjälpsökandes strategier och försvarsmetoder kommer att rada 
upp sig. De är en manifestation av deras försök att hantera känslor av 
enorm rädsla, övergivenhet, skam, raseri och sorg i ensamhet. Här 
behöver vi hjälpare vara utrustade med stort tålamod och mycket empati 
och ”snälla ögon”. Vi behöver själva ha bearbetat eventuella ”empathic 
failures” från vår egen barndom så vi kan vara fullt närvarande. Min 
erfarenhet är att just detta arbete tar tid och behöver få hända vid uppre-
pade tillfällen och i handling. Det är en relationell skada som har skapats 
i en bristfällig relation. Följaktligen måste den också få läka i en relation, 
i en förbindelse som denna gång håller och där den hjälpsökande får 
vara med om det som inte var möjligt när hen var barn. 

Om denna process också får ske samtidigt som vi via neurofeedback 
tränar hjärnan att vara så mottaglig som möjligt för den nya upplevelsen 
så möjliggör vi läkning från två håll samtidigt. Fisher menar att syste-
men för rädsla och smärta ligger nära varandra, så när vi reglerar rädsla 
reglerar vi också smärta (opioidfrisättning) (personlig kommunikation 
juli, 2019). Via den här processen får den hjälpsökande med sig en inre 
modell av samreglering som hen kan internalisera och använda sig av 
också när vi inte är närvarande. 

Att “gå på känn” - II
Att ”gå på känn” är ett begrepp som både är en möjlighet och ett till-
stånd. Det har samskapats med den hjälpsökande (i kommande vinjett) 
i våra försök att lära känna varandra på en djupare nivå (särskilt det 
autonoma nervsystemet), för att återskapa förmågan till samreglering, 
tillit och lek. Både tilliten till mig som representant för en ny varm, käns-
lomässigt tillgänglig och empatisk anknytningsperson och tilliten till 
det egna jaget. Det har varit möjligt främst genom att komma i kontakt 
med lekförmågan hos oss båda, och på så sätt introducera ett lekområde 
(Winnicott, 1971) som är positivt laddat och möjligt för utforskande. 
Den hjälpsökande besitter också en stor känslighet, kreativitet och musi-
kaliskt sinne som på många sätt har matchat min egen, vilket främjat vår 
process och varit till stor glädje för oss båda. 

Det är också ett tillstånd, eftersom ”gå på känn” handlar om att gå 
in i ett fält där allting blir möjligt, men förutsättningarna alltid är att ta 
patienten till trygghet, minimera obehag samt öka och maximera de 
goda känslorna. Här finns det plats för ointegrerade aspekter av person-
ligheten (strukturell dissociation) – som vanligtvis är undermedvetna 
– att få komma till uttryck i relationen. Detta eftersom vi båda är lyhörda 
och den hjälpsökande mer och mer förstår vikten av att alla delar av 
personligheten får vara med. Strukturell dissociation är en modell för 
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hur vi kan tvingas dela upp oss själva i olika delar utifrån medfödda han-
dlingssystem (fight, flight och freeze) när vi utsätts för överväldigande 
upplevelser (Nijenhuis med flera, 2002). Många personer med komplex 
PTSD lider av sekundär strukturell dissociation. För beskrivning på 
svenska se Gerge (2010). 

Eftersom den hjälpsökande har haft en välutvecklad ”freezerespons” 
har vi behövt arbeta mycket i kroppen. TRE (Trauma Release Exercises) 
har varit en ovärderlig hjälp. Det handlar om en serie övningar som 
hjälper kroppen att komma i kontakt med och frigöra mönster av 
djupgående muskulär anspänning som skapats i kroppen efter år av 
stress, anspänning och trauma (Berceli, 2008).

Det är just asymmetrin i vår relation, det vill säga att psykoterapeuten 
har det övergripande ansvaret, som möjliggör ett återskapande av en 
relation som är så lik som möjligt en föräldra-barnrelation. Nu med helt 
andra förutsättningar att lyckas få till den trygga anknytningen som kan 
organisera nervsystemet och främja hjärnans optimala tillväxt.  

Klinisk vinjett ”Den brända pojken”
”You got the faith of a child before the world gets in” 

The Killers/ Some Kind of Love1 2

Jonas, en familjefar i medelåldern, sökte hjälp för att hans pappa hade 
gjort ett självmordsförsök, detta till följd av en eskalerande konflikt 
mellan föräldrarna. Min hjälpsökande arbetade tidigare som brandman, 
men var tvungen att sluta på grund av återkommande panikattacker, 
overklighetskänslor samt extrem kyla i händer och fötter. Dessa symp-
tom uppkom som en följd av ett räddningsuppdrag med dödlig utgång, 
där den hjälpsökande dessutom själv exponerades för livsfara under en 
längre sekvens. Efter en kortare sjukskrivning påbörjade han en omskol-
ningsprocess och är idag framgångsrik inom ett annat område. 

Vi bestämde oss för att påbörja en terapi. Från början handlade den 
om att processa pappans suicidförsök, men som med tiden mer och mer 
handlade om mycket tidig relationell traumatisering. Det har blivit en 
lång terapi som pågått under många år, minst en gång per vecka och ofta 
två timmar per gång. Det är först under det senaste halvåret som vi har 
lagt till neurofeedback. 

1  Sångarens Brandon Flowers fru Tanja har kämpat med komplex traumatisering från 
barndomen i hela sitt liv. Brandon skrev denna sång för att hedra henne och ge henne hopp.

2  Det har varit en mycket viktig sång i vårt gemensamma arbete, långt innan vi visste 
kopplingen till komplex PTSD och barndomstrauma. Det var Jonas som hittade denna 
koppling och berättade den för mig.
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Redan vid vårt första möte framkom det att faderns självmordsförsök 
hade påverkat Jonas på ett grundläggande sätt och gjort honom extremt 
dysreglerad. Jag fick en känsla av ett känslomässigt inre kaos. Samti-
digt framhöll han att relationen till modern var god och att han kunde 
sätta gränser mot henne. Jonas lidande var stort, vilket han delvis kunde 
förmedla, men inte förmedla på ett ordlöst plan. Någonting kändes ”off ”. 
Jag undrade över dissonansen och varför den kändes särskilt mycket när 
han talade om sin mamma. 

Via överföringen (det sätt som den hjälpsökande relaterar till mig 
på) växte det fram en bild av en stängd, krävande och kvävande mor 
som inte står ut med ofullkomlighet. För att klara av moderns krav har 
den hjälpsökande behövt utveckla extrem prestationsångest, skam och 
rädsla. Dessutom hade han en mycket väl utvecklad ”freezerespons” som 
slog till i stort sätt dagligen. Han kände exceptionell kyla i händer och 
fötter, temperaturväxlingar från upplevelser av kyla till feber på några få 
minuter, stelhet i kroppen som gjorde att han inte kunde resa sig, hjärt-
flimmer, stora svårigheter att bibehålla ögonkontakt samt omfattande 
hopplöshetskänslor. När detta hände så tog det över helt och han blev 
helt förlorad i flashbacks. Han upplevde då extrem kyla längs ryggraden, 
hade stora svårigheter att sitta upp i en stol, kunde inte söka eller ta 
emot ögonkontakt och blev ofta mycket svår att nå. Det hände många 
gånger i terapin. Vi provade allt, men det enda som fungerade någor-
lunda, men inte alltid, var beröring och musik. Vi fick ta många vändor 
ner till djupare nivåer där vi fann mycket tidiga barndomstrauman där 
den hjälpsökande hade kämpat för sitt liv. Vissa av dessa händelser har 
vi bearbetat med EMDR (Shapiro, & Silk Forrest, 1997).

Jonas far har jag också lärt känna via överföringen. Här finns en 
större värme och någonting gott, men i alldeles för liten dos. Jonas 
återkom ofta till minnen och berättelser där han upplevt sig vara föremål 
för faderns omsorg och kontakt, om än under korta stunder. Jag kände 
ofta tårar i mina ögon och blev tung i hjärtat när fadern kom på tal. 
Under Jonas uppväxt vek fadern alltid undan för moderns stränghet 
och dessutom krävde hans arbete att han var på resande fot under långa 
perioder.

Relationen mellan modern och fadern är hård och giftig. Hamnar de 
i bråk så låser sig båda snabbt och detta kan resultera i att paret inte talar 
med varandra under flera veckors tid. Bråken reds aldrig ut utan staplar 
sig bara på varandra i en ändlös rad av misslyckade kontaktförsök. Det 
blir ett minfält, en skapad terrorbalans, och den luft som Jonas vuxit 
upp i. Ingen lösning finns i sikte och hopplösheten breder ut sig. Han 
är så ensam.
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Mitt i allt detta exponeras han för faderns tankar om en möjlig 
”lösning”, fadern visar honom var ett jaktvapen och ammunition finns 
tillgängligt. Modern bidrar till en ytterligare ökad anspänningsnivå hos 
Jonas genom att berätta att fadern funderar på självmord. Hon tar sig 
rätten att lägga denna börda av rädsla på sin son utan några som helst 
förbehåll. Han skolas in i, på det mest grymma sätt, att vara den som 
räddar andra och ser till att inget farligt händer, även om han själv håller 
på att gå under av ansträngning. Empatibristen breder ut sig. Han utsätts 
dagligen för överväldigade känslor som han inte kan processa. Han görs 
till föremål för ett generationstrauma som han inte har några som helst 
möjligheter att förstå eller skydda sig mot. Ingen ser hans lidande och 
ingen markerar heller att någonting händer honom som får mycket 
långtgående konsekvenser i hans fortsatta liv.

Första gången vi kommer i kontakt med den lilla pojken i honom 
glömmer jag aldrig. Vi hittar honom i en kall brunn och han är svart, 
närmast bränd. Vi förstår inte riktigt varför han är svart men det 
kommer att visa sig. Det som förvånar mig än i dag är den stora värmen 
som Jonas förmedlar att han känner för den lilla pojken i sig själv. Min 
erfarenhet är att när man har behövt lämna ett delsjälv och kapsla in det 
i det omedvetna, för att det inte fanns någon tillitsfull vuxen närvarande, 
så finns det ett antal olika ”vakter” eller strategier för att hålla denna del 
kvar i det omedvetna. Ibland kan uppdelningen av personligheten vara 
så djupgående att den uppfyller kriterierna för strukturell dissociation 
(van der Hart, Nijenhuis och Steele, 2000). Kanske har faderns omsorger 
nått fram till honom här, åtminstone finns det spår av något som har 
fungerat. I Ego State-arbetet (Watkins & Watkins, 1997) kan vi inte ta 
pojken med oss på en gång, men vi kan börja förmedla att vi finns där 
och är beredda att lyssna på honom. Jonas kan börja ta in hans lidande 
och det han har varit med om. Jag känner en omedelbar kärlek till den 
lilla pojken i honom och det blir berörande att vi kan känna den ihop. 
Nu har vi två ett gemensamt uppdrag och det är att rädda den yngre 
delen av honom!

Jonas har också ett antal påföljande trauman som stundtals kan 
komma in och ta honom från nu till då, det vill säga flashbacks. Ett 
av de allvarligaste handlar om ett brinnande hus där han som brand-
man hade som uppgift att rädda två små barn. Omständigheterna 
kring räddningsuppdraget var mycket speciella och han försattes i en 
situation där större delen av ansvaret på ett orättvist sätt försköts mot 
honom. Han exponerades för livsfara under en längre sekvens, hann 
uppfatta faran och respondera på den (med freeze), samtidigt som större 
delen av ansvaret på ett obefogat sätt förflyttades till honom. Uppdraget 
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misslyckades. Eftersom ingredienserna i detta liknade hans uppväxt-
villkor, har han tagit på sig hela skulden. Han har ingen modell för hur 
andra kan göras ansvariga eller där han själv kan få syn på hur orimligt 
stor börda han lägger på sig själv.

Efter den här arbetsrelaterade upplevelsen av vanmakt blev både 
hypoaktiveringen med extremkyla i händer och fötter samt hyperak-
tiveringen med panikattacker mycket värre. Ingen av hans överordnade 
förstod detta och han fick ingen hjälp på sin arbetsplats; även det en 
upprepning av hans barndomstrauma. Det var i detta läge han sökte 
min hjälp.

Tidig relationell traumatisering och ”empathic 
failure”
När någonting känns ”off ” i relation till en viktig anknytningsperson, i 
detta fall modern, är det en viktig markering som jag följer upp i den 
terapeutiska processen. Hur har anknytningen sett ut och känts för 
den lilla pojken, när Jonas så tidigt i processen på en ordlös nivå kan 
förmedla att någonting inte stämmer? Jag både tänkte och kände att 
den lilla pojken hade varit föremål för många ”empathic failures”. Det 
vred sig i magen på mig och i hjärtat när jag tog in hans värld och den 
omöjliga situation som han försatts i. Här fanns ingen hållande anknyt-
ningsperson. Jonas blev lämnad utan den upplevelsen och skulle ändå 
försöka få ihop ett intakt jag.

I terapin har vi fått tillbringa mycket tid till att gå ”på känn”, eftersom 
traumaminnen sannolikt är inkodade på den hjärnvågsfrekvens som var 
rådande när händelsen inträffade. Dessa minnen är ofta fragmentariska 
och kroppsliga och finns inte tillgängliga som en berättelse som det går 
att tala om. För att kunna berätta för en annan människa krävs tillgång 
till ett intakt DMN, vilket en tidigt traumatiserad person inte har. Neu-
rofeedback tycks kunna träna upp DMN:s funktion, men det behöver 
också följas upp i det övriga terapeutiska arbetet.

Jonas har både omfattande tidiga relationella trauman och påföljande 
enskilda stora traumaupplevelser med sig. I den terapeutiska processen 
kom vi många gånger att fluktuera mellan dem. Under ett TRE pass när 
vi främst processade traumat via de ofrivilliga rörelserna i kroppen och 
det ordlösa kunde han snabbt åka mellan den lilla, lilla, pojken i sig till 
den vuxna delen, och tillbaka igen. Vi gjorde det vi kunde i relationen 
för att försöka återupprätta hur det kan kännas när anknytningsper-
sonen inte är ”off ” utan känslomässigt tillgänglig, empatisk, varm och 
hållande. 



125Kapitel 8  

När vi både gick ”på känn” och letade oss fram i de ordlösa 
domänerna, samtidigt som vi använde oss av NFT, arbetade vi från två 
håll samtidigt och optimerade på så sätt en möjlig läkning av det tidiga 
traumat.

Neurofeedbackträning 
Målen med NFT vid tidiga relationella trauman och PTSD är främst två: 
att utveckla ett mer stabilt DMN och att få ned rädslonivåerna (Othmer, 
2016). Hjärnans neuroner får belöning (klarare bilder via skärmen, mer 
burr i kudden eller ljud i hörlurarna) när hjärnvågsmönster förändras 
i riktning mot det som man tränar för. Via återkopplingen vill vi nå en 
ökad självregleringsförmåga genom att premiera den önskade hjärn-
vågsaktiviteten. I det här fallet så vill vi få ned amplituden, vilket om 
man använder sig av infralow NF sker automatiskt via programvaran 
och inte via manuella inställningar (som i andra system).

Affekt- och rädsloreglering är det viktigaste för att kunna få till ett 
driftssäkert DMN (Raichle, 2010). Utan det har vi en amygdala som lätt 
aktiveras och snabbt kan bli dysreglerad och dysreglerande. En rela-
tionellt traumatiserad person kan snabbt hamna i höga amplituder av 
panikrädsla eller för låga som leder till ”shut down” (Fisher, 2019). Vi 
når därför målen med NFT främst genom att fokusera på amplitudträn-
ing för att få ner reaktiviteten hos de traumatiserade. Jonas har tvingats 
utveckla en omfattande ”freezerespons” för att överleva. För mig som 
behandlare ter den sig via dataskärmen som höga nivåer av registrerade 
Delta och Theta-vågor.

Vid PTSD behövs högersidig träning (Benson & LaDou, 2016). Vi 
använder oss först av positionen T4-P4 för sensorerna för att bland 
annat försöka lugna mellanhjärnan och amygdala. Vi lägger oss inled-
ningsvis på en frekvens av 0.5 mHz och sänker successivt frekvensen den 
hjälpsökande får träna mot för att hitta den optimala frekvensen (OF). 
Tränar vi med för hög frekvens kan de hjälpsökande få muskelspännin-
gar, huvudvärk eller känna sig agiterade. Tränar vi för lågt kan de känna 
sig nedtyngda, bli yra eller känna av ett inre tryck.

Jonas upplevde en hel del obehag de första gångerna vid frekvens-
sänkningar i form av muskelryckningar, huvudvärk och tillfälligt 
illamående. Detta lade sig efter ett par gånger när vi väl fann en optimal 
frekvens och det har sedan dess varit stabilt.

Vid tidiga relationella trauman finns det ofta omfattande insta-
bilitet i hjärnan, det vill säga nervsystemet har hög reaktivitet och är 
instabilt. När optimal frekvens, OF, är installerat för P4-T4, kan T3-T4, 
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positionerna över respektive öra användas. Den positionen syftar till 
att öka stabiliteten i det centrala nervsystemet och minska patologisk 
dissociation.

Neurofeedback tycks kunna hjälpa hjärnan att lugna amygdala och 
istället aktivera de nätverk som behövs för att uppleva en trygg 
anknytning. Det sker bland annat genom att känslor av rädsla, skam och 
raseri minskas. När inte längre rädslan får lov att ta över kan personen 
bakom fruktan få komma fram och vara den relationella varelse som 
hen var tänkt att vara. När vi väl får ned rädslonivåerna finns det indivi-
duella variationer i det som följer. Det finns ingen manual att följa, det 
är förmågan att gå ”på känn” som gäller. Även om det finns förslag och 
manualer är det den egna känslan hos den hjälpsökande och dig som 
psykoterapeut som går före. Nedan följer en detaljerad redogörelse för 
vad som hände hos Jonas efter cirka tjugo NFT-sessioner.

Eftersom Jonas hade en omfattande tidig relationell traumatisering, 
förväntade jag mig att se höga nivåer av både Delta och Thetafrekvenser 
på EEG, vilket också var fallet. Alfafrekvenserna är viktiga för att de 
tänks fungera som en brygga mellan det omedvetna (som mest inne-
håller Thetafrekvenser) och det medvetna. Det är den frekvens som vår 
hjärna passerar när vi håller på att vakna och som gör att vi kan komma 
ihåg våra drömmar. Hypotesen är att ju tidigare det utvecklingsmässiga 
traumat har skett, desto längre bak i hjärnan behöver vi träna (Fisher, 
2019). Infralow träning på mycket låga frekvenser (Othmer och Othmer, 
2009) syftar till att nå ner på en djupare och mer basal nivå i hjärnan, 
bakom orden och tankarna, för att nå känslomässig reglering. 

Hur har Neurofeedbackträning påverkat processen?

Här är Jonas egna upplevelser av NFT:
Min upplevelse är att NFT optimerar ”sambandscentralen” och tar till vara 
allt vi har byggt tillsammans under våra år tillsammans. Om hjärnan är 
en processor har vi ökat dess kapacitet flera gånger om känns det som. 
Känslan efter ett NFT-pass är att hjärnan använder den utökade kapaci-
teten till att integrera sig med övriga delar av nervsystemet. Den processen 
vill jag inte under några omständigheter störa, jag tror att halva jobbet 
ligger i ”efterprocessen”. Jag har alltid en stark känsla av ”reparation” efter 
ett pass och undviker ansträngning och påfrestning efteråt, såväl fysisk 
(promenad går bra och kaffe är extremt gott efteråt märkligt nog) som 
psykisk (prestation och relation med projektioner). 
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Känslan av reparation hade jag faktiskt redan efter första gången, men 
den känslan är ännu mera påtaglig nu när du har justerat in frekvensen 
ytterligare. Jag känner en sorts trötthet efteråt och kopplar det till tränin-
gen, för det är en skön trötthet och jag välkomnar den. Även lätt huvudvärk 
kan förekomma som du vet, och också detta känns på ett märkligt sätt bra. 
Det känns som att det är något som ”pågår” och jag tolkar det som aktiv-
itet och reparation. 

Effekterna av NFT är häpnadsväckande. Det känns som att min 
utveckling har accelererat sedan vi började med NFT. Varje vecka lägger 
jag märke till nya förbättrade funktioner som självreglering, sortering (mitt 
och andras), ökad gränssättning och inte minst, otroligt snabb återhämt-
ning från fullt påslag till total vila. Jag upplever att jag stannar allt längre 
i ljuset, och mörkret är inte alls lika skrämmande nu när funktionerna är 
på plats. Jag reglerar väldigt mycket själv numera och vet samtidigt att jag 
när som helst kan påkalla din uppmärksamhet och bli tagen i säkerhet. 

Känslan av ett inre lugn har också ökat markant sedan vi började med 
NFT. Det är en avslappningsnivå som inte tidigare varit möjlig för mig. Jag 
har inte ens haft kännedom om att den funnits tillgänglig, än mindre för 
just mig. Nu har jag upplevt så mycket av den att jag allt mer räknar med 
den och jag börjar betrakta vilan som ett normaltillstånd, även om jag 
fortfarande kan mista upplevelsen tillfälligt, men då ska det till en 8–9:a 
minst på en tiogradig ”påslagsskala”. 

Ytterligare en sak som slår mig är just att NFT känns som reparation 
av väldigt tidiga upplevelser av total ”shut down”, och som vanligt när det 
kommer till vårt enträgna arbete så finns det en del av mig som direkt 
fattar när något börjar fungera som det ska. Det är som att jag aldrig 
glömde bort den alldeles nyfödda lilla lillpojkens förväntan om att bli mött 
med villkorslös kärlek och att fullständigt få bada i tillit. NFT aktiverar de 
funktioner som inte kunde utvecklas i den farliga miljön jag föddes in i. 
NFT håller på att ge lillpojken i mig de allra sista pusselbitarna, trådarna, 
synapserna och erfarenheterna av att befinna sig i total kärlek och tillit och 
genom detta kunna ta emot och förundras över livets mirakel.

Jag har umgåtts med en fullständigt underbar fråga i dag. ”Vem är jag 
inför mig själv?” Jag är inte klar med svaret ännu och har inte bråttom dit, 
men jag älskar frågan! Jag inser att den frågan har förvägrats mig tidigare.  

Likgiltighet kontra empati och självmedkänsla
När man inte har haft en tillräckligt hållande anknytningsperson och 
varit utsatt för ständiga ”empathic failures” under tidiga uppväxtår så 
har man varit tvungen att lära sig av med att signalera känslor av rädsla, 
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upprördhet och smärta. Det är naturligt att sluta vädja till någons med-
känsla när inget sådant gensvar någonsin förmedlas. När det är ens allra 
tidigaste upplevelse och när det dessutom sker i anknytningsrelationen 
så blir följdverkningarna katastrofala. 

När Jonas först kom till mig berättade han om sitt lidande, men han 
kunde inte förmedla sin smärta eftersom han så tidigt hade lärt sig att 
inte signalera den. Det var just här som min känsla av att någonting 
var ”off ” kändes som tydligast. Han hade behövt lära sig att inte sig-
nalera det, utan att ta plågan i kroppen istället, därav den utvecklade 
freezeresponsen som vittnar om extrem rädsla, skräck för att inte klara 
livhanken. 

Som psykoterapeut kände jag att någonting var ”off ” redan från 
början, men det tog många vändor innan vi båda kunde omfatta själva 
vidden av det. Mitt nervsystem kunde först inte uppfatta hans djupa 
smärta, utan det jag kände mest var hans förvirring och avsaknad av 
medkänsla med sig själv, närmast likgiltighet. Precis det som han själv 
hade blivit bemött med som riktigt liten. Han hade så tidigt fått lära 
sig att stilla sin smärta genom opioidfrisättning, som var absolut nöd-
vändig då, men som senare ledde till en omfattande bedövningskänsla, 
stelhet i kroppen och oförmåga att vara helt närvarande i nuet, även när 
bedövningen inte behövdes längre. Den här helt essentiella överlevnads-
förmågan förmedlade han till mig också på en helt ordlös nivå. Det var 
här det kändes ”off ” som mest. Det som ledde mig på spåret var hans 
kärlek till lillpojken inom sig. Här fann vi värmen och så småningom 
empatin som verkligen blev något att bygga på.

Att arbeta som psykoterapeut handlar många gånger om att lägga 
pussel, att hitta olika bitar och tillsammans utforska hur de hänger ihop 
med den övriga bild som håller på att formas. När det gäller utveck-
lingsmässiga trauman känner jag mig ofta som en astronaut på resa 
genom rymden på jakt efter den slocknade stjärnan, som jag bara har 
fångat det allra sista ljusskenet från. Särskilt när det handlar om mycket 
brist, det som aldrig har funnits eller haft möjlighet att utvecklas. Resan 
genom rymden är fylld av tomhet och under en stor del av färden är det 
bara min visshet om att stjärnan finns och att det finns liv där som gör 
att färden känns viktig och meningsfylld. Finns strävan efter kontakt 
så finns det fortfarande liv kvar. Det hittade vi i överflöd hos lillpojken. 
Han sände ut sitt starka ljussken och kämpade för livet för att någon 
skulle uppfatta det. Han var mycket bränd, men under det brända fanns 
otroliga mängder ljus. Det brända handlade om relationen som bränt 
honom och aldrig om honom. Det var bara skalet. 
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De som har varit utsatta för tidiga relationella trauman kan inte sig-
nalera det, inte ens på en ordlös nivå. De har behövt vänja sig av med 
det allra viktigaste som vi människor har, förmågan att vända sig till 
andra och vädja till andras empati för att känna oss bättre inuti. De har 
lärt sig att skapa sin egen smärtlindring i ensamhet. Ofta väcker de inte 
ens andra människors empati utan snarare deras likgiltighet. Det han-
dlar om att man känner av den omedvetna strategin (opioidfrisättning) 
som de har lärt sig att använda mot sig själva och den smärta de bär på. 
Likgiltighet inför andras lidande är en fruktansvärd ingrediens i tortyr 
och jag vill påstå att människor som har varit med om tidig relationell 
traumatisering/komplex PTSD har vuxit upp under tortyrliknande 
förhållanden.  

De som är drabbade kan inte ens berätta vad som har hänt för de 
vet inte själva om det. Ingen har bekräftat dem och sett deras lidanden. 
Risken är stor att de går genom livet och får mindre av medkänsla, 
hjälpsamma händer och varma ögon riktade mot sig än de som aldrig 
varit utsatta. Det blir en dubbel börda att bära. Dessutom tror de ofta att 
allt är deras eget fel och att de bara borde skärpa sig, vilket tredubblar 
påfrestningen. 

Det här behöver vi som psykoterapeuter som behandlar människor 
som lider av de här tillstånden vara medvetna om så att inte vi också 
fastnar i samma fälla. Känslan av likgiltighet inför någons lidande, sär-
skilt när den riktas mot det egna jaget, är svår att fånga men absolut 
fundamental för att kunna hjälpa en person som lider av dessa tillstånd. 

Sammanfattning
En tidig relationell traumatisering handlar om omfattande påverkan 
på barnets växande hjärna och en livslång påverkan på en människas 
upplevelse av självet. Ständiga forskningsframsteg, de erfarenheter som 
förmedlas av dem som lider av anknytningstrauman samt all vår pro-
fessionella kunskap och erfarenhet ger ökad förståelse för vad som skett 
och hur anknytningsskador kan läka. Nu kan vi med ny kunskap börja 
påverka det som tidigare varit omöjligt. 

I den här vinjetten beskrivs en hjälpsökande med mycket tidig rela-
tionell traumatisering och med påföljande trauman som får möjlighet 
att reparera sin tillit till sig själv och andra. Han får i terapin erfarenhet 
av att bli sedd som någon som är och får empati, omsorg och omtanke. 
Han kan så småningom också se sig själv i det ljuset. Han beskriver 
att NFT givit honom bättre förmåga till självreglering, sortering av 
vad som är hans känslor och andras, ökad gränssättning och snabbare 
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återhämtning. Hans förmåga att hitta och kunna stanna kvar i ett inre 
lugn har också ökat mångfalt. 

Vi har arbetat i anknytningsrelationen, reparerat förmågan till sam-
reglering och att få ta emot någons empati, omsorg och värme. Vi har 
på så sätt återskapat det som gick förlorat i den bristande tidiga anknyt-
ningen. I det arbetet kan psykoterapi behöva kompletteras med metoder 
som NFT. Det räcker inte heller med enbart NFT för den här utsatta 
patientgruppen. Båda metoderna behövs i samverkan med varandra. 
Som Sebern Fisher så fint uttrycker det “Neurofeedback in the hands of 
a devoted other, that’s the medicine!”.
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