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Unga och unga vuxnas identitetsutveckling: 

Tankar om extrema rörelsers och nätaktiviteternas potential och lockelse 

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker 

och författare. 

I ungdomars identitetsutveckling har idealistiska drömmar, behovet av att engagera sig något 

ideologiskt/politiskt/religiöst att tro på och känna gemenskap med en plats. Kanske särskilt 

om den egna vardagen mest erbjuder ”mardrömmar” vad gäller tillhörighet, framgång och 

självkänsla. På nätet öppnar sig en värld som innehåller yttervärldens karaktäristika och den 

inre världens gränslöshet. Här kan man presentera sig som man önskar att man vore – man 

kan få internationell uppskattning som ovärderlig medspelare i komplexa on-linespel som 

kräver en annan skicklighet än den man misslyckats med att demonstrera i skola och 

kamratkrets. 

 

Kl. 14:10–15:00 Parallella pass 1 

1a. Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? 

Sara Mohammed, ordf. i Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, och 
Hans Cagnell, socionom, leg. psykoterapeut. 

Det hedersrelaterade våldet mot unga kvinnor och män i Sverige har uppmärksammats alltmer 

på senare år. Efter flera uppmärksammade våldsdåd - framför allt mordet på Fadime Sahindal 

2002 som chockade det svenska folket - har hedersvåldet blivit en fråga som myndigheterna 

inte längre kan blunda för. Cirka 70 000 ungdomar i Sverige säger att de inte kan fritt välja sin 

partner på grund av föräldrarnas nej.  

     Sara Mohammad grundade Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime år 

2001. Sara är uppvuxen i södra Kurdistan. Hon blev som ung själv utsatt för hedersvåld. 

Familjen ville få henne bortgift, vilket Sara motsatte sig. Efter att brodern misshandlat och 

dödshotat henne lämnade hon vid 17 års ålder sin familj och kom några år senare till Sverige 

som politisk flykting. Hon är idag en mycket efterfrågad föreläsare och utbildningsledare i sitt 

banbrytande arbete mot hederskultur och hedersvåld. Sara lever under skyddad identitet. 

     Hans Cagnell är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har arbetat inom 

vuxenpsykiatrin i över 40 år och har lång erfarenhet av psykiska trauman och psykisk 



sjukdom. Inom GAPF ger Hans psykologiskt och praktiskt stöd till unga kvinnor och män 

utsatta för hederskultur och hedersvåld. 

 

1b. Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö 

Maria Strömbäck, med.dr., leg. fysioterapeut, Mottagning unga vuxna, Psykiatriska kliniken, 

NUS, Umeå, disputerade 2014 med avhandlingen ”Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet 

och psykisk ohälsa – genusmedveten och hälsofrämjande intervention”.  

Det finns behov av att utveckla interventionsmodeller som lockar unga att söka hjälp och som 

är anpassade efter ungas egna upplevelser av psykisk ohälsa och aktuella livssituation. På en 

ungdomshälsomottagning utvecklades och utvärderades en stresshanteringskurs för unga 

kvinnor i åldern 16 till 25 år. Innehållet i kursen kombinerade reflekterande gruppdiskussioner 

och kroppsorienterade fysioterapeutiska metoder som Basal kroppskännedom och progressiv 

avspänning. Kursens deltagaraktiva förhållningssätt innebar att teman för träffarna formades 

utifrån de unga kvinnornas egna berättelser om orsaker till deras stress, till exempel krav på 

att prestera bäst, vara perfekt, missnöje med den egna kroppen och högt ansvarstagande för 

personer i sin omgivning. Genom att få dela erfarenheter med andra minskade känslor av 

ensamhet, skuld och personligt misslyckande. 
 

1c. Det är nog säkrast att vara kvar hemma 

Monika Ek, fil.kand., leg. psykoterapeut, handledare, och 

Henrik Lennartsson, socionom, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), handledare. 

Om att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med ungdomar som drar sig undan från livet och 

omvärlden. Vi gör ett försök att sammanfatta våra erfarenheter om vilka krafter och motiv 

som driver fram en ”hemmasittarproblematik” och reflekterar över hur de senaste årens 

”diagnoskultur” gripit in i synen på identitet och utveckling. 

 

1d. Om du mår bra så mår jag bra! Parterapi med unga vuxna 

Anna-Clara Billengren, leg. psykoterapeut. 

Att arbeta med unga vuxna par skiljer sig på många sätt från att arbetat med vuxna par. Jag 

kommer att berätta om mitt arbete med unga par, närheten till den egna ursprungsfamiljen 

finns mer närvarande, unga vuxna som fortfarande längtar och söker efter en familj de aldrig 

haft. Någon sa: Jag har haft fem pappor, jag vet inte vem av dessa jag ska vara? Kan man leva 

tillsammans hela livet? Vet du hur man gör då? Jag möter många frågor som inte har några 

svar men som måste ställas, saknaden och bristen på egna fungerande föräldrar kommer i 

ljuset under våra samtal. Jag kommer att berätta mer om olika dilemman samt även glädjen 

över att jag får vara med på deras resa.  

 

1e. Affektfokuserat arbete med unga vuxna: möjligheter och motstånd 

Katja Bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr.  

Katja har, tillsammans med kollegor, just utkommit med boken ”Affektfokuserad 

psykodynamisk terapi” på Natur och Kultur (länk). Hon kommer att gå igenom 

grundprinciperna för ett affektfokuserat arbetssätt med betoning på särskildheter och 

utmaningar i arbetet med unga vuxna. Till exempel ligger det en möjlighet i att arbetet med 

unga människor kan innebära att man får chansen att följa dem ett stycke på vägen under 

deras pågående, även neurologiska, affektutveckling, och bidra till en mer gynnsam riktning. 

Samtidigt sitter den unga ofta kvar i ett faktiskt beroende av tidiga anknytningspersoner, 

vilket ger särskilda utmaningar för terapin. 

 



1f. En sjuklig generation – trots eller på grund av – vården. 

Om konsekvenser av att psykiatrisera mänskliga svårigheter 

Gunnar Bohman, univ. lektor, med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Stockholms 

universitet. 

Under senare år har det i Sverige skett en närmast epidemisk ökning av psykiatriska diagnoser 

hos barn och unga vuxna. I presentationen redogörs för denna utveckling, dess omfattning och 

utbredning samt dess koppling till psykofarmakaförskrivning. Olika orsaker diskuteras liksom 

konsekvenser för barns och unga vuxnas aktuella och framtida hälsa. 

 

15:00–15:30 Kaffepaus och utställning 

15:50–16:30 Aulan 

Det våldsamma skrivandet 

Malin Isaksson, författare till romaner för unga vuxna och vuxna. 

”Liljan kan göra vad som helst. Jane är snyggast och har haft mest sex. Matti är stark, både 

mentalt och fysiskt. Sofia iakttar. Tillsammans kan vi göra vad vi vill, tänker Ann. Utan att 

vara rädda eller bry oss om konsekvenserna.”   

Malin Isaksson berättar om mötet med karaktärerna när hon skrev sin bok ”Rör vid mig” och 

möten med ungdomsläsare på skolor hon besöker.   

 

16:45–17:35 Parallella pass 2 

2a. Införandet av ny behandlingsmetod för ätstörningar – plug and play? 

Cecilia Stavegård, behandlare på ungdomssidan, 

Catarina Stenmark, leg. sjuksköterska, vård- och samverkanskoordinator och 

Erica Nyman Carlsson, forsknings- och utvecklingssamordnare vid Capio AnorexiCenter. 

Hur tar man vara på patienternas och personalens erfarenheter och synpunkter vid införandet 

av en ny behandlingsmetod för ätstörningar? Vikten av att använda teori och metod har visat 

sig vara nyckeln för att maximera kunskapsöverföring och trohet till kärnan i behandlingen 

både för att överbrygga barriärer och ta tillvara tillgångar på arbetsplatsen. Att ha tålamod, 

långsiktiga mål och kontinuerlig utvärdering är specifika lärdomar från detta projekt. 

 

2b. Övergång till vuxenlivet 

Lena Necander-Redell, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker. 

Vissa steg i utvecklingen kräver ett slags brobyggen. Något kvalitativt nytt ska erövras och 

integreras. Inträdet i vuxenlivet kan ses som en övergång, där den unga individen ska börja 

axla ansvaret för det egna livet. Jag kommer i föredraget att undersöka hur den övergången 

hänger ihop med individens tidigare utveckling. Min utgångspunkt är psykoanalytisk. 

 

2c. Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna 

Bo Blåvarg, leg. psykolog, verksamhetschef Ersta Vändpunkten, ordförande SEPT, Sällskapet 

för existentiell psykoterapi.  



Den existentiella psykoterapin fokuserar på de ungas resurser, de val vi måste göra och är 

riktad framåt mot det liv som väntar. Föreläsningen presenterar metod och förhållningssätt i 

det terapeutiska, existentiella mötet.  

  

2d. Motiverande samtal (MI) vid autism och adhd. 

 Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, och 

Anna Sjölund, grundläggande psykoterapiutbildning, KBT 

Med samtalsmetoden motiverande samtal (MI) kan man hjälpa unga vuxna med autism och 

ADHD att både tillvarata sina styrkor (såsom noggrannhet eller initiativrikedom) och att kunna 

kompensera för nedsatta funktionsförmågor. Bland annat demonstreras hur tydliggörande 

pedagogik, som visuella samtalsverktyg, kan användas tillsammans med MI. 

 

2e. Vart tar jag vägen? 

Bengt Tellberg, enhetschef Social omsorg, socialförvaltningen i Haninge, 

Maria Zwahlen, socionom, och 

Claes Karlsson, socionom. 

När vardagen är svår och omöjlig att förstå och navigera i – vart tar jag vägen? Steg för steg 

till ett självständigt liv. STIGEN – en verksamhet i Haninge kommun för unga och unga vuxna 

mellan 16–24 år. Stöd, motivation, coaching och möjligheter. 

 

2f. ”You fill up my senses” 

Malin Kan, överläkare, Ericastiftelsen, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). 

Integrativt psykoterapeutiskt arbete med en traumatiserad ung man. Jag har i arbetet med en 

ung vuxen som utsatts för övergrepp och som kämpar med sin självbild och sexualitet, 

arbetat med olika inslag i psykoterapin. Ramen har varit psykodynamisk terapi med inslag av 

traumabehandling med EMDR (Eye Movement Decensitization and Reprocessing) samt inslag 

av beteendeterapeutiska interventioner.  Jag vill visa hur växling av flera metoder kan vara en 

väg vidare ur en låst situation där verkligheten och psykoterapin är för svår att vara i.  

 

17:45–18:45 Aulan 

Forskning kring förebyggande arbete mot ungas självmordshandlingar i Europa 

Danuta Wasserman, professor psykiatri, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting. 

Globalt är självmord den efter trafikolyckor vanligaste orsaken till dödsfall i åldersgruppen 

15–29 år. En stor EU-finansierad studie, Saving and Empowering Young Lives in Europe 

(SEYLE) har undersökt effekten av tre olika typer av förebyggande metoder med över 11 000 

elever från 168 slumpmässigt utvalda skolor i 10 EU-länder. Resultaten av SEYLE publicerade i 

Lancet i januari 2015 visade att ungdomsprogrammet Youth Aware of Mental Health (YAM) 

minskade nya fall av självmordsförsök och svåra självmordstankar med självmordsplaner med 

50 % jämfört med kontrollgruppen. Även nya depressionsfall minskade signifikant bland 

elever jämfört med kontrollgruppen. Genom denna metod får elever lära sig att ta makten i 

egna händer och påverka sin hälsa genom att upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos 

sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och hantera svåra känslor.  

19:15 Middag 



Lördag 30 januari 
 

9:00–9:50 Parallella pass 3 

3a. Att behandla ätstörningar: Vad är det som krävs av terapeuten? 

David Clinton, docent i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 

psykoanalytiker (IPA). Karolinska institutet, Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), 

Centrum för psykiatriforskning, Stockholm (CPF). 

Behandling av ätstörningar utgör en stor utmaning för den enskilda terapeuten. Ett komplext 

samspel av psykologiska och biologiska faktorer kan göra dessa tillstånd livshotande och 

väcka starka reaktioner hos både anhöriga och behandlingspersonal. Detta föredrag fokuserar 

på egenskaper som krävs hos terapeuten i arbetet med ätstörningar. Aktuell forskning och 

reflektioner kring kliniskt arbete och handledning presenteras. Fokus läggs på hur terapeuter 

som kommer från olika teoretiska bakgrunder kan lära sig att bättre behandla ätstörningar. 

 

3b. Att möta sexualitet och psykisk o/hälsa i gruppen unga vuxna – erfarenheter från 

RFSU-kliniken  

Inger Björklund, socionom, leg. psykoterapeut, och  

Suzanna Boman, socionom, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), handledare. 

På RFSU-kliniken möter vi unga vuxna med olika sorters frågor och problem runt sexualitet, 

identitet och intimitet. Den psykiska ohälsan pratas det ofta om när det gäller denna grupp, 

men den sexuella o/hälsan berörs inte i någon större utsträckning. På RFSU-kliniken är detta 

vårt fokus och vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter från möten med gruppen unga 

vuxna.  

 

3c. Klinisk hypnos i terapeutisk behandling 

Inger Lundmark, leg. psykoterapeut, aukt. dramapedagog, cert. hypnosterapeut. 

Att arbeta med hypnos är att medvetet använda förändrade medvetandetillstånd i 

behandlingen, direkt och indirekt. I detta föredrag ges en inblick i vad hypnos och 

hypnospsykoterapi är och inte är. Det ges också exempel på hur man kan arbeta med detta i 

psykoterapeutisk kontakt med unga vuxna. 

 

3d. Ögonkontakt – betydelser i terapeutiskt möte med ung vuxen 

Bengt Sundberg, fil. master, leg. psykoterapeut, handledare, symboldramaterapeut. 

Kliniska erfarenheter och möjliga konsekvenser av att bli icke-sedd under uppväxten. 

Reflektioner utifrån terapiprocess för en ung vuxen man med bl.a. missbruksproblem hos 

pappan. Fördjupade reflektioner görs kring tidig och långvarig känslomässig och existentiell 

utsatthet. 

 

3e. Verksamma faktorer i psykodynamisk psykoterapi med unga vuxna 

Peter Lilliengren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskare vid Stockholms universitet. 

2014 avhandling om verksamma och hindrande faktorer i psykoanalytisk psykoterapi med 

unga vuxna. 

Betydelsen av trygg anknytning till terapeuten. I denna presentation redovisas resultaten av en 

avhandling som bygger på fyra delstudier från UngaVuxna-projektet (YAPP) som genomfördes 

vid forna Psykoterapiinstitutet 1998–2008.  



 

3f. Compassioneffekten:  Självtillitens roll i unga vuxnas tillvaro 

Christina Andersson, leg. psykolog. 

Compassion är ett nytt forskningsfält och här ger jag en introduktion till Compassion-

fokuserad terapi och hur man kan använda compassion i mötet med unga vuxna. Jag kommer 

att lyfta fram en forskningsstudie på studenter med stressrelaterade problem, hög grad av 

självkritik och höga prestationskrav. Avslutningsvis redogöra för hur compassionträning 

tillämpas som copingstrategi för att hantera motgångar, besvikelser i livet utifrån ett 

förhållningssätt av omhändertagande och självacceptans. Föredraget inkluderar olika tekniker 

och verktyg för att aktivera kroppens egna trygghetssystem för ökat välmående. En bok om 

detta utkommer på Natur & Kultur april 2016. 

 

9:50–10:30 Kaffepaus och utställning 

10:30–11:30 Aulan 

Några tankar om problematiken hos dagens unga och unga vuxna efter 44 yrkesår i 

barn- och ungdomspsykiatrin 

Per-Anders Rydelius, MD PhD, professor/överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska 

Institutet, Stockholms läns landsting. 

När jag började inom barn- och ungdomspsykiatrin var Ellen Keys budskap ur ”Barnets 

århundrade” ännu levande. Det rådde verkligen ett barnperspektiv som delades av föräldrar, 

politiker och professionella inom barnhälsovården, barnsjukvården, barn- och 

ungdomspsykiatri, omsorgerna, dåvarande socialtjänsten och skolan. Med början under 1970-

talet kom barnperspektivet successivt att ”monteras ned”.  Ett föräldraperspektiv byggt på 

valfrihet kom att ersätta barnperspektivet. Ett exempel gäller barn med särskilda svårigheter. 

Föräldrar skall nu ansöka om stöd och hjälp utifrån sin uppfattning om barnets behov vilket 

myndigheten kan avslå. Förändringen i skolan gör att var 5:e elev idag lämnar skolan utan 

avgångsbetyg och med dålig självkänsla. För att få hjälp i skolan måste barn idag dessutom 

sjukförklaras och ”få diagnos”. Som barn- och ungdomspsykiater kan man tyvärr konstatera 

att mycket blivit sämre! Det finns därför många saker att diskutera, åtgärda och förbättra. 

  

11:30–12:30 Lunch 

 

13:00–13:50 Parallella pass 4 

4a. Hon, han eller hen … 

Magnus Karlsson, leg. psykoterapeut, verksamhetschef vid HBT–hälsan SLL. 

HBT–hälsan är SLL:s psykoterapimottagning för HBT-personer. Uppdraget att ta emot 

transpersoner har vi nu haft i fem år. Vi avser att dela med oss av de erfarenheter vi gör och 

utmaningar som vi möter i samtal kring könsidentiteten. 

 

4b. Relation före metod 

Sverker Belin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och författare. 



Det går att hjälpa, men det måste få ta tid! Sverker Belin berättar om det arbete som kan vara 

både påfrestande och tidskrävande med att försöka stödja, vårda och behandla unga 

människor, som kämpar med en tyngre psykisk problematik diagnostiserad som t.ex. psykos, 

personlighetsstörning, någon form av autistisk eller neuropsykologisk störning – inte sällan i 

kombination med missbruk (dubbeldiagnos).  

 

4c. Upptäcka, förstå och behandla självskadebeteende. 

Johan Bjureberg, leg. psykolog. 

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är en utmanande situation. Hur förstår 

man vilken funktion det självskadande beteendet fyller för personen? Hur hanterar man sina 

egna tankar och känslor? Här presenteras kunskap och praktisk vägledning för att skapa en 

konstruktiv och hjälpsam behandling och relation vid självdestruktiva handlingar. En bok om 

detta utkommer på Natur & Kultur hösten 2016. 

 

4d. Ny metod för deprimerade ungdomar  

Göran Högberg, överläkare BUP Huddinge, med dr, leg. psykoterapeut, barn och 

ungdomspsykiater, allmänpsykiater. 

Vid BUP Stockholm har genomförts en randomiserad kontrollerad studie av en ny 

manualiserad behandlingsmetod (affektiv psykoterapi) för deprimerade och självmordsnära 

ungdomar. Metoden bygger på mekanismen minnesåterkonsolidering, beskriven inom 

affektiv neurovetenskap, och fokuserar på reglering av känslor. Det är en metod som 

fokuserar på kärnan i patientens ångest och självmordsbenägenhet och i metoden tränas att 

släppa negativa känslor och behålla goda. Teorin, metoden, forskningen och resultatet 

kommer att presenteras.  

 

4e. När psykoterapirummet öppnas upp – systemiskt perspektiv med unga vuxna 

Lisa Koser, socionom, leg. psykoterapeut , konsult på Ungavuxna 

Lisa har 20 års erfarenheter av arbete med familjer och nätverket kring familjen, både inom 

offentlig såväl som privat verksamhet. I workshopen delas erfarenheter illustrerade av korta 

kliniska vinjetter, hur ett systemiskt perspektiv i psykoterapier med unga vuxna upp till 30 år, 

kan bidra till nya berättelser kring den unga vuxnas bild av sig själv, förändrade 

relationsmönster och drömmar om framtid och hopp om förändring. De kliniska vinjetterna 

varvas med användbara teoretiska begrepp från bl a systemiskt, narrativt och 

lösningsfokuserat familjeterapeutiskt arbete. 

 

4f. Erfarenheter från Botkyrka psykiatriska öppenvårdsmottagning. 

Lotta Söderman, med.mag., leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, utvecklingsledare 

Utvecklingscentrum, och 

Maria Rudemo Ingevall, leg. sjuksköterska, bitr. enhetschef Botkyrka psykiatriska 

mottagning, Psykiatri Sydväst. 

Hur vi byggde upp den för att också kunna ta hand om unga och unga vuxna. Vilka kommer, 

hur försöker vi hjälpa dem? Hur ser problemen ut? 

Vi hoppas kunna inspirera andra att göra liknande, och kanske undvika några fällor... 

 
 
 

14:00–15:00 Aulan 



Tillit och tillhörighet för åldern 15–25 i vår tid. 

Sammanfattande diskussion av konferensen. 

Avslutande panel, med möjlighet till inlägg från publiken 

 

Malin Kan 

Överläkare, Ericastiftelsen, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). 

 

Sverker Belin 

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och författare. 

 

Cecilia Modig 

Socionom, författare, ordförande i Mind. 

 

Björn Wrangsjö 

Docent i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och författare. 

 

Moderator: Andreas Murray 

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). 


