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Alla har någon gång mot sin vilja fått en störande tanke på hjärnan. En 

skrämmande bild eller en känsla av att någonting är fel.  

 

I den här artikelserien möter du personer vars tankar och beteenden inte stannat 

vid vanlig skrockfullhet – de har skenat iväg och blivit ett hinder för normalt 

umgänge med andra människor. 

 

Läs om livet som tvångssjuk. 
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Antal tecken: 3093  

”Tvångssyndrom har förstört mitt liv” 
För vissa människor ter sig tvångstankar och tvångshandlingar som lustiga åkommor. 

Inte för de två procent av befolkningen som lever med tvångssyndrom (OCD). 

– OCD har förstört mitt liv, berättar Björn, som ständigt brottas med ångest och 

tvivel. 

Björn är strax över 20 år och en av de närmare 200 000 svenskar som varje dag slösar timmar 

på meningslösa tvångstankar och tvångshandlingar. Han plågas av tvångs- 

syndrom – en sjukdom som har förstört hans liv, men ändå inte tas på allvar. 

– Vissa människor förstår inte vidden av tvångssyndromet, säger Björn. De tror att det är en 

”rolig grej”, men inser inte vilka proportioner sjukdomen kan få och vilken avgrundsångest 

den skapar. Tvångssyndrom är ett helvete. 

 
Bara ett skal 

– För en riktigt sjuk kan OCD bli totalt invalidiserande, förklarar Olle Wadström, 

beteendeterapeut sedan 35 år. Många håller på med sina tvångsritualer hela dagarna och har 

inte någon frihet alls. 

I värsta fall omöjliggör tvångsbeteendet både arbete, enkla fritidssysselsättningar och ett 

normalt förhållande till andra människor. Många blir deprimerade och övergivna av sina 

partners och vänner. 

Björn vet hur hårt sjukdomen kan slå.  

– OCD har fördärvat mina betyg, mitt sociala liv och mina intressen. Ibland känner jag mig 

död inombords, ett skal av den jag en gång var. 

Björn beskriver en vanlig morgon.
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OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) 
Paraplynamn för tvångstankar och tvångshandlingar. Kallas vanligen tvångssyndrom och drabbar ungefär var femtionde 
person. I Sverige har runt 200 000 personer OCD. 
 
Tvångstanke 
Återkommande tanke, känsla, bild, idé eller impuls som skapar ångest. Tvångstankar cirkulerar ofta kring: smuts, 
katastroftänkande, sjukdomar, död, symmetri, sex, religion, rädsla att skada/skadas 
 
Tvångshandling 
Ritual eller handling som tvingas fram trots att den är orimlig eller överdriven. Utförs ofta för att neutralisera ångest från 
tvångstankar. Tvångshandlingar kan vara: tvättningsritualer, kontrollerande (av t.ex. spisen), upprepningsritualer, 
sorterande eller ordnande, samlande, undvikande av platser eller varelser, räknetvång, tics- eller autismrelaterade 
handlingar 
 

Källor: 
Bejerot, Susanne – ”Nycklar på bordet” 

Wadström, Olle – ”Tvång” 

Vem som helst 

Tvångssyndrom är till viss del ärftligt, och kan drabba vem som helst – oavsett klass, etnicitet 

och yrke. För många kommer besvären smygande i tidig ålder, och för andra gör de sig 

påminda vid så skilda händelser som barnafödande, hjärnskador, halsinfektioner, religiösa 

kriser eller stora livsförändringar. 

En sak har de flesta tvångssjuka gemensamt: en överdriven ängslan och oro över saker som 

andra inte reagerar över. 

– Vissa tvångspatienter har obalanserade halter av signalsubstansen serotonin, vilket leder till 

att känsligheten i det autonoma nervsystemet blir för hög, berättar Olle Wadström. 

 

Skammen döljer 

I primitiva kulturer kan tvångsbeteenden ha haft en överlevnadsroll. Olle Wadström förklarar: 

– Det var nyttigt för människan att ha vissa tvång för att hålla sig ren, slippa pest, kolera och 

för att spara mat för vintern. 

I dag är tvångsbeteenden till föga hjälp, och sjukdomen härjar ofta i det fördolda. Skammen 

över att livet kört fast i eviga ritualer och ”förbjudna tankar” gör att många kämpar hårt för att 

dölja sina plågoandar. Och för familjen blir det konstiga uppförandet pinsamt och svårt att 

förklara. 

– Jag tror att många ser att jag är sjuk, berättar Björn. Jag har ett särskilt beteende eftersom 

jag är rädd för skador och smuts, och uppträder troligen väldigt försiktigt. 

 

Oron smittar av sig 

Enligt OCD-föreningen Ananke påverkas tillvaron i snitt för tre närstående till en tvångssjuk. 

Det innebär att sjukdomen varje dag försämrar livet för nästan 800 000 svenskar. Den sjukes 

oro och tvivel smittar av sig, och lämnar sällan familjemedlemmarna ifred. 

Björn har bara ett knep att komma undan, och det råder ingen tvekan om hans 

favoritsysselsättning. 

– Jag älskar att sova. Det är enda gången jag slipper tvångskänslorna. 

 

Not: Björn heter egentligen någonting annat 
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Antal tecken: 3301 

Rädd att skada barn 
En dag blev Anna rädd för att hon ville skada små barn. Hemligheten kunde 

hon inte avslöja för barnens föräldrar, då hade hon blivit sparkad som au pair. 

Uteserveringen puttrar av vällust i det varma skenet. För många är den första vårsolen 

symbolen för stundande ledighet och sköna, bekymmersfria dagar. Inte för Anna. Med 

våren kommer hennes årliga depression med tillhörande tvångstankar. 

 

Tankar om att skada barn 

Anna associerar till våren för sex år sedan, då de obehagliga bilderna gjorde sitt första 

besök. Hon var 19 år och arbetade som au pair i Oslo. 

Varma känslor till barn hade fått henne att söka jobbet. Nu blev kärleken plötsligt 

vapnet för hennes tvångstankar. Anna fick för sig att hon var pedofil. 

– Jag tänkte att jag tände sexuellt på barnen och såg framför mig hur jag antastade 

och skadade dem. Till slut kunde jag inte byta blöjor på den minsta pojken för att jag 

var rädd att bli upphetsad av att se honom naken. 

Tvångstankarna skrämde Anna till den grad att hon tog avstånd från barnen. Hon 

förstod innerst inne att hjärnan spelade henne ett spratt, men vågade inte berätta något 

för pojkarnas föräldrar. 

– Då hade de sparkat mig direkt, säger hon och stryker den blonda luggen ur 

pannan. 

 

Kognitiva kramar 

Anna kontaktade snart en psykiatriker och fick reda på att hon led av skade- 

tankar – en av de vanligaste formerna av tvångssyndrom. 

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi lärde hon sig att handskas med tankarna och 

exponera sig för rädslan de bar med sig. Hennes bästa hemläxa var enkel, men effektiv. 

– Så fort jag fick en tanke om att göra barnen illa, gick jag fram och gav dem en stor 

kram. 

 

Perfekt barnvakt 

Forskare hävdar att personer med skadetankar om barn ironiskt nog är de bästa 

tänkbara barnvakterna. Ångesten över tvångstankarna leder till att de blir gränslöst 

ansvarstagande och överdrivet försiktiga i barnens närhet. 
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Ängslan för att handla fel gör dessutom att människor med tvångssyndrom ofta blir 

exceptionellt hederliga. 

– Sjukdomen kanske bara drabbar snällt folk, säger Anna och ler snett. 

 

Falska bekännelser 

Tvångssjuka litar inte alltid på sina sinnen, och erkänner sig ibland skyldiga för saker 

de inte gjort – bara för att någon ska övertyga dem att de är oskyldiga. Polisen har fått 

ta emot flera samtal från personer med tvångssyndrom, som fruktat att de mördat 

Olof Palme. 

För inte så länge sedan fick Anna för sig att hon inte förtjänade sin plats på 

lärarprogrammet i Karlstad, där hon snart har slutfört sina studier. 

– Jag tänkte att jag skulle ringa universitetet och ”erkänna” att jag fuskat till mig hela 

min utbildning. Men det slutade som en tanke, jag rörde aldrig telefonen. 

 

Hiv-testet 

Ett brunt tygplåster i armvecket döljer det fula blåmärket från ett nålstick. En 

påminnelse om tiden då Anna på typiskt tvångsmanér trodde att hon drabbats av hiv. 

– När jag testade mig lovade jag att bli blodgivare om provet var negativt. Därefter 

blev det en del av rehabiliteringen att fortsätta lämna blod. 

 

Livslångt tvång 

Hiv-skräcken är borta, men har ersatts av andra tvångstankar. Trots att Anna är en 

glad och positiv tjej anar hon att tvångstankarna kommer förfölja henne resten av livet.  

En sak har hon dock lärt sig. 

– Steget mellan tanke och handling är extremt stort. Att tänka en skadetanke och 

utföra en våldshandling sitter inte ens på samma världskarta. 

 

 

 
 

 

 

 

För att räknas som tvångssjuk måste
tvången uppta minst en timme av dagen
eller orsaka lidande eller funktionshinder. 

 
 

Källa:  
Bejerot, Susanne – ”Nycklar på bordet” 
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Åtta års kamp att bli frisk 
Tvångssyndrom (OCD) klassas som en kronisk sjukdom. Men det går att 

bli frisk. Peter behövde ändlösa terapisessioner, hemläxor och ett 

pillermissbruk för att förstå hur. 

Jag litar inte på någon längre, det känns som dom ljuger för mig. Är jag 

en sådan där hopplös det inte går att hjälpa? Det känns som jag går 

sönder snart, det känns som jag blir bestraffad, är det Gud? Tänk om jag 

blir bestraffad för att jag tänker så här? Jag kan inte ta livet av mig, har 

dom tankarna, jag vill inte. 

Texten är skriven på ett diskussionsforum om tvångssyndrom och är bara ett av 

många inlägg som Peter dagligen besvarar. För två år sedan bröt han sig fri från 

tvångets bojor, efter en lång kamp som var nära att kräva hans liv. Nu hjälper han 

andra att följa i hans fotspår. Peter har axlat rollen som internetcoach åt 

tvångssjuka.  

– Det är hemskt att läsa igenom forumet och höra om allt lidande. Men det finns 

en väg ut, säger han. 

 

Allt var symmetriskt 

Stereon spelar ständigt i hans lägenhet i norra Göteborg och skivorna står lite 

huller om buller i hyllorna.  

För tio år sedan var rummen tysta, och Peter satt i en stol och stirrade, livrädd 

för att röra på sig. Han hade ägnat flera månader att placera allt i lägenheten helt 

symmetriskt och nu fick ingenting ändras. Han vågade inte ens skriva en mening 

på en lapp för att bokstäverna inte blev perfekta. 

 

Blev vuxenmobbad 

Som ny lärare i en problemskola hade Peter blivit utsatt för svår vuxenmobbning 

av sina arbetskamrater. Trakasserierna hade lett till en depression och banat väg för 

tvångstankarna, som attackerat plötsligt och skoningslöst.  

Peters dagar fylldes av ständig ångest, och tvångsbeteendet spred sig till varenda 

konkret syssla i livet. 

Antal tecken: 3676
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– Om ett blad trillade av en växt gav det så mycket ångest att jag trodde jag skulle 

dö. Till slut kunde jag inte vistas i lägenheten längre. 

 

Åtta års behandling 

Peter förstod att han behövde vård och sökte sig till psykavdelningen på Mölndals 

sjukhus, vilket blev början på en åtta år lång vårdresa. 

Efter att ha kastats runt mellan sjukhus och behandlingshem, med mer eller 

mindre kunniga läkare och terapeuter, var Peter sjukare än någonsin. Och fast i ett 

pillermissbruk.  

Han insåg att bollen låg hos honom själv. 

– Ville jag överhuvudtaget överleva var jag tvungen att lägga ner tabletterna, som 

hade slutat dämpa min ångest, och ta eget ansvar för att mitt tvångshandlande fick 

ett slut. 

 

Använde KBT-tekniker 

Peter tog de hemläxor och kunskaper han insamlat under åtta års kognitiv 

beteendeterapi (KBT), och använde sig av behandlingsformens tekniker för att 

utmana och övervinna sina tvångstankar. När olustkänslorna kom smygande gjorde 

han tvärtemot vad tankarna krävde. Skivorna blev liggande lite hursomhelst i 

skivstället, och skorna lämnades som dom var i hallen, trots att de stod ”fel”. 

 

Många förblir sjuka 

I dag är Peter helt frisk. Men han är ett undantag. Undersökningar visar att endast 

en femtedel av patienterna lyckas bli helt fria från sitt tvångsbeteende, trots intensiv 

kognitiv beteendeterapi och medicinering.  

Ofta har tvångssyndromet fått enorma proportioner innan man trotsar skammen 

och söker vård. Då är problemen extremt svårbehandlade. De flesta personer blir 

klassade som kronisk sjuka – en stämpel som Peter inte tycker om.   

– Jag blir mäkta förbannad av allt snack om att det inte går att bli botad från 

OCD. Jag är ju frisk. 
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Revansch 

Inom kort ska Peter arbetsprövas, och har som mål att snart vara tillbaka bakom 

katedern som lågstadielärare – för första gången på elva år.  

Revanschen har han många att tacka för.  

– Man måste ha hjälp av andra. Det går inte att klara sjukdomen ensam, säger 

Peter på sin eftertänksamma, utdragna göteborgska. 

 

Not: Peter heter egentligen någonting annat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv beteendeterapi 
En kombination av kognitiv beteendeterapi (KBT) och
antidepressiv medicin anses vara den mest effektiva metoden att
behandla OCD. 
 
Kognitiv beteendeterapi utförs av en utbildad terapeut och består
av två delar. 
 
Exponering: Patienten utsätts för obehagsväckande situationer. 
 
Responsprevention: Patienten lär sig att inte ta till
neutraliserande tvångstankar eller tvångshandlingar vid den
obehagliga situationen. 
 
Exempelvis kan en person med renlighetstvång få i läxa att gnida
in kroppen med en smutsig trasa utan att tvätta sig efteråt. 

 
Källa:  

Bejerot, Susanne – ”Nycklar på bordet” 
Wadström, Olle – ”Tvång” 

www.ananke.org 
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Antal tecken: 8149 

Kvällsträffar med unga tvångssjuka 
Som ung är livet komplicerat nog för de flesta. Att dessutom vara förföljd av 

tvångstankar gör inte tillvaron lättare. Då är det skönt att man inte är ensam. 

Hos Unga Ananke träffas ungdomar med tvångssyndrom för att umgås på lika 

villkor. 

Lokalen på Maria Prästgårdsgata är tom på allt liv utom en figur med skägg, hästsvans 

och en kopp kaffe i handen. Hans färgfläckiga kläder står i klar kontrast till rummets 

oklanderligt rena och välvårdade interiör. Han heter Roger, och är färdig med dagens 

målarsvep på våningen under. Om en halvtimme är det dags för Unga Anankes 

ungdomsträff och Roger hoppas kunna byta ett par ord med de andra i gruppen innan 

han rusar vidare till kvällens dejt. Däremellan kommer hans arbetstelefon ringa otaliga 

gånger – något han ännu inte vet om, men knappast kommer förvånas över. Har man 

tvångsmässiga tics går livet ständigt på högvarv. 

 

Självklar deltagare 

Roger är en självklar deltagare vid kvällsträffarna med Unga Ananke. Han känner sig 

lugn här. Och förutom att det mildrar hans sjukdom att snacka med personer som 

lyssnar och förstår, har torsdagssammankomsterna en annan fördel: 

– Det brukar komma en hel del snygga tjejer, säger han och garvar. 

 

Utbrottet 

Medan soffgruppen sakteligen fylls med ungdomar i tjugoårsåldern berättar Roger om 

hur han redan som sjuåring hade stora problem med tvångssyndrom och tics, men att 

besvären stegvis växte bort och försvann.  

Tills han blev huvudperson i en kraftig bilolycka för några år sedan. 

– Jag kraschade rejält. Bilen voltade flera varv, men jag klarade mig undan utan en 

skråma. Både jag och polisen var förbryllade över att jag inte dött, säger Roger och 

river skägget.  

Tre månader senare kom den riktiga smällen. En rad nervösa symtom brakade loss, 

och han var djupare fast i tvångsbeteendet än någonsin. Numera är oroshandlingarna 

sällan långt borta. 

– Det kan vara allt från kliattacker till att jag plötsligt tappar humöret. Ibland får jag 

svårt att borsta håret för att jag måste klia halsen samtidigt. 
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Inte tagen på allvar 

Roger är trött på att bli missuppfattad. Han känner att läkarna inte tar hans sjukdom 

på allvar, och på stan blir han uppfattad som heroinist. 

– Om man inte tar en ordentlig titt i ögonen går det inte att skilja en knarkare från en 

person med tics, förklarar han. Och det underlättar ju inte att jag hänger i 

Harleysvängen och har mc-kläder. 

 

Man kommer för att prata 

Vid det här laget har de flesta sittplatserna ockuperats av bakdelar från killar och tjejer 

strax över tjugoårsstrecket, och samtalen surrar på utan inverkan från gruppens ledare 

Maria. Smörgåsbordet av waferskex, muffins och frukt förblir orört – det är inte för 

tilltuggen man kommit hit. 

Konversationerna cirkulerar kring allt från Jack Nicholsons rollprestation som 

tvångsmässig sociopat i filmen ”Livet från den ljusa sidan” till vem som gömmer sig 

bakom det fingerade namnet Linda i DN: s artikelserie om tvångssyndrom. Flera är 

irriterade över hur dålig kunskapen om sjukdomen är i skolan. En tjej i blommig blus 

och glasögon diskuterar läkemedel med killen mitt emot. Hon är läkarstudent och har 

liksom de andra i rummet stenkoll på olika antidepressiva mediciner. Men någon 

psykiatriker tänker hon inte bli. Dom har alldeles för jobbiga patienter. 

Inom kort har Roger tagit över. Ivrigt gestikulerande berättar han allt om hur han 

hottar upp motorcyklar med cd- och dvd-spelare, säljer accessoarer till mc-klubbar, 

jobbar som målare och snickare, gymnastiserar och tränar kampsport. Plötsligt 

knastrar mobilen till i hans ficka och han försvinner runt hörnet. Smådiskussionerna 

får nytt syre igen.  

 

Svårt att planera  

Den här kvällen är ovanligt lugn. I andra fall brukar gruppen bowla eller gå ut och äta, 

och till maj planeras en kryssning. Inför förra träffen hyrde man Skeleton Key – en 

film med andligt inslag. Dessvärre kan religion och övernaturliga fenomen framkalla 

ångest hos personer med magiskt tvångstänkande, och filmvisningen gick inte som 

väntat. Det slutade med att halva gruppen fick gå ner i källaren och samtala tills filmen 

var slut. 

– Ibland kan det vara svårt att bestämma vad vi ska göra, eftersom alla inte alltid vill 

eller kan på grund av sitt tvångssyndrom, berättar Maria, 26 år.  
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Hon arrangerar större delen av Anankes aktiviteter och ger även folk råd och hjälp 

över telefon. Maria har själv haft svåra tvångstankar, och kom liksom de andra en gång 

till Unga Ananke för att prata sig friskare. Sedan den dagen har hon blivit kvar. 

– Ungdomar är i en känslig ålder med mycket tryck från samhället och vänner, 

förklarar hon. Har man en psykisk sjukdom känner man sig ofta utanför eller stänger 

sig inne. Hit kommer många ungdomar som behöver hjälp, men inte får den någon 

annanstans. Här kan man vara sig själv och prata ut. 

 

Magiskt tänkande 

På ett café med gångavstånd till Anankes lokaler rör Carl runt i sin kaffekopp och 

funderar noga. Han lider av omfattande magiska tvångstankar och ser risker otänkbara 

för andra.  

Ett felaktigt svar på mina intervjufrågor kanske leder till obehagliga dominoeffekter: 

bråk med föräldrarna, att han blir utesluten ur samhället eller att han börjar missbruka 

alkohol. Butterflyeffekten. Varje handling har en konsekvens, och Carl fruktar alltid 

det värsta. 

– Det räcker med att jag läser en artikel om hemlösa som jag tycker är jobbig, 

förklarar han. Då måste jag neutralisera ångesten genom att tänka igenom alla slags 

teorier om hur de förlorade sina hem. Annars kan någonting hända mig, så att jag själv 

blir hemlös. 

 

Depression och isolering 

För någon månad sedan började Carl gå hos en kognitiv beteendeterapeut och han 

mår nu allt bättre. Några år tidigare såg livet mörkare ut. Flera timmars dagliga 

tvångstankar, prestationsångest och krav från sig själv och omgivningen slungade in 

honom i en tre år lång depression av total utmattning. Carl hoppade av gymnasiet och 

fjärmade sig helt från bekanta och all form av sysselsättning. Han levde ett liv i 

ensamhet där dagens mål var att överleva. 

 

Rädd för hjälp 

Eftersom han vägrade acceptera att han var sjuk, var det svårt att ge honom hjälp. 

– Jag fick faktiskt möjlighet till riktig behandling, minns Carl. Men jag var rädd och 

sa nej. Kanske borde läkarna ha insett att jag inte kunde ta det beslutet själv och 

tvingat mig. Terapi och läkemedel var ju enda sättet för mig att bli frisk, konstaterar 

han och lutar sig tillbaka med armarna knutna över bröstet. 
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Rösten är hög och tydlig. Vem som helst i borden intill kan höra vad han säger, och 

kanske är det meningen. Att tala om sjukdomen är ett sätt att behandla den. 

 

Osynlig sjukdom 

Roten till det onda för Carl och många andra är att tvångssyndromet inte 

uppmärksammas förrän det vuxit sig för stort. 

– När man är någorlunda funktionell som person kan sjukdomen lätt nonchaleras av 

andra, för att den inte märks. 

 

Skolans roll 

Enligt Carl ligger ansvaret ofta hos föräldrar, som kan vara rädda för att söka hjälp, 

och hos anhöriga som inte sällan är rädda för konfrontationer med den sjuke. Och 

framför allt behöver lärarna i skolan vara mer observanta och pålästa. 

– Jag inbillar mig att det är lättare att lära en åttaåring att man inte behöver tvätta 

händerna tjugo gånger, än en 40-åring som har levt med beteendet hela sitt liv. Lärarna 

måste förstå att de som har tvångssyndrom inte följer förnuftet utan känslan och har 

ett helt annat tänk än friska människor. 

 

Återupptagna studier 

Medicin, elbehandlingar och tidens läkande kraft ledde så småningom Carl ur 

depressionen. Han startade med arbetsterapi, och började strukturera upp sina mål i 

livet. 

I höstas fick Carl kraft nog att återuppta gymnasiestudierna han hoppat av för sju år 

sedan. Men kampen är hård och helt hans egen. På Komvux erbjuds specialhjälp för 

dyslexi, men irriterande nog inte för tvångssyndrom. 

Trots att slitet i skolan frestat på krafterna har Carl fått sitt första MVG och därmed 

tagit ett första kliv mot planen att bilda stödgrupper och hålla föreläsningar i pluggen. 

Han vill lyckas där skolan, lärarutbildningarna och samhället misslyckats – att sprida 

information om sjukdomen tvångssyndrom. 

– Men det får vänta tills jag mår lite bättre, säger Carl, som än så länge behåller sitt 

fingerade namn. 

 

Not: Carl och Maria heter egentligen någonting annat. 

 
 

 

Ananke är en ideell förening som
arbetar för tvångssjuka och deras
anhöriga. Föreningen verkar i
hela landet och har i dagsläget
ungefär 2000 medlemmar. 
 
För mer information, gå in på 
www.ananke.org 
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Antal tecken: 7275 

De flesta får fel vård 
I Sverige finns 200 000 personer med tvångssyndrom, men bara 200 

psykoterapeuter som kan behandla dem. Tvångssjuka tvingas vänta i åratal på 

diagnos och bara en fjärdedel får ordentlig hjälp. 

– Det är ett fruktansvärt grymt lotteri om man får rätt behandling eller inte, 

säger Sergej Andréewich, överläkare på Karolinska. 

Tvångssyndrom (OCD) är nästan lika vanligt som folksjukdomen diabetes och drabbar 

minst var femtionde person. Men medan en människa med diabetes kan gå till 

vårdcentralen och inom en månad få medicin och kunskap för att hantera sin sjukdom, 

måste en tvångssjuk ofta vänta i flera år bara på en diagnos. 

En diagnos som enligt OCD-föreningen Ananke många gånger är felaktig. På de 

flesta håll i landet saknas kunskap och resurser för att ta emot patienter med 

tvångssyndrom. Av landets 4 500 psykoterapeuter är endast 200 skolade inom kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och chansen till en riktig diagnos varierar med vart du bor. 

– Alltför många far illa inom den allmänna vården, säger Sergej Andréewich, 

överläkare på Karolinska sjukhuset och expert på tvångssyndrom.  

– Det är ett fruktansvärt grymt lotteri, fortsätter han. Har man tur får man korrekt 

hjälp inom rimlig tid. Har man otur kan man hamna i en återvändsgränd med fel vård 

utan möjlighet att skickas vidare till en expert. Patienter har fått vänta i 20-tals år på en 

riktig behandling för OCD. 

 

Få får rätt vård 

Stockholmsstudier visar att endast en fjärdedel av personerna med tvångssyndrom får 

rätt vård för sin sjukdom. 

 En förklaring är att OCD är någonting man skäms över, och att de sjuka drar sig för 

att söka hjälp. En annan förklaring är okunskap och brist på psykiatriker inom den 

allmänna vården. 

– Ofta sker bedömningen av skötare och kuratorer utan den utbildning som behövs 

för att ställa diagnoserna på ett bra sätt, säger Sergej Andréewich.  

 

Barn med OCD 

Särskilt illa tycker Sergej Andréewich att det är inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). Resurserna är små och kunskapen om beteendeterapi dåligt utbredd. 
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– Trots att föräldrarna ofta har läst på om vad barnen behöver för behandling, får 

man ett nej från BUP, säger han. Där används fortfarande förlegade psykodynamiska 

modeller för att förklara tvångssyndromet. Folk möts av förklaringar om att de har 

tvångstankar nu för att de inte fick smutsa ner sig tillräckligt när de var små, trots att 

OCD inte behöver bero på någonting annat än anlag. 

Frank Ståhl, överläkare på Södertälje BUP-mottagning, ger en annan bild. Han håller 

med om att beteendeterapi är det bästa vapnet mot tvångssyndrom, och hävdar att 

psykodynamisk terapi används i allt mindre omfattning inom ungdomsvården.   

– Terapikritiken hade mer fog några år tillbaka, men på sistone har det blivit mycket 

bättre. Visst kan tillgängligheten till KBT skilja mellan olika delar av landet, men BUP 

har länge vetat att man inte kommer så långt med psykodynamiska modeller när det 

kommer till tvångssyndrom. 

 

Krångligt att få hjälp 

Åtskilliga tvångssjuka vet hur svårt det kan vara att få kontakt med kunniga 

psykiatriker. 

Åtta av elva intervjuade till artikelserien ”I tankarnas våld” har haft stora problem att 

finna rätt vård för sitt tvångssyndrom och flera av dem fick vänta i åratal på sin KBT. 

En stor del kände sig motarbetade av kommuner och landsting. 

För vissa anhöriga blir det ett heltidsjobb att författa brev till myndigheter och sitta i 

telefon med läkare och vårdorganisationer för att skaffa en plats på behandlingshem. 

Ett otacksamt arbete, som inte sällan leder till depression och sjukskrivningar. 

 

Gunvors son skrevs ut 

Gunvor hann bli utbränd av alla vändor med myndigheterna innan hon lyckades få 

plats åt sin son på ett sjukhus.  

I samband med att medicineringen trappades upp skrev sjukhuset plötsligt ut 

honom, trots att han mådde sämre än någonsin. Kommunen, som kände till sonens 

dåliga tillstånd, förklarade att avdelningen hade personalbrist. 

Samma dag knackade polisen på Gunvors dörr för att se om sonen tagit livet av sig. 

Det var kommunen som hade ringt. 

– De visste hur sjuk han var, men erbjöd fortfarande ingen vård. Ibland misstänker 

jag att kommunen bara ville bli av med honom, eftersom han var för dyr och svår att 

ta hand om. 

Vägen ut för Gunvor blev att vända sig direkt till en makthavande politiker, som 

personligen såg till att sonen fick en vårdplats. 
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Rätt behandling är vinst 

Christer Wennerholm, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och moderat talesman i 

vårdfrågor beklagar hur Gunvor och hennes son blivit bemötta. 

– Är tvångssyndromet så svårt att det blir en social belastning och hindrar arbete, 

skola eller umgänge, är gränsen passerad för vad som är självklart att landstinget ska 

finansiera. 

Varje människa som får riktig vård är en vinst både på ett personligt och 

samhällsekonomiskt plan, hävdar Christer Wennerholm. 

– Den sjuke får ett riktigt liv, och samhället slipper betala för felbehandlingar, 

sjukskrivningar och bidrag. 

 

Dyster bild 

Anita Odell, tidigare ordförande i OCD-föreningen Ananke, målar upp en dyster bild 

av den tvångssjukes möjligheter till fullgod behandling. 

Inom den allmänna vården får man sällan tillgång till beteendeterapi. Många av de 

mest kompetenta beteendeterapeuterna har lämnat allmänvården för att starta egna 

mottagningar, och landstingen erbjuder bara ekonomiskt stöd för privata KBT-

sessioner i absoluta undantagsfall.  

De privata terapinotorna stannar sällan under tusenlappen per behandlingstimme, 

och innan KBT-sessionerna hunnit göra någon nytta har en medelsjuk patient tvingats 

betala femsiffriga belopp ur egen ficka. 

– Man ska inte behöva bekosta hjälpen för sitt tvångssyndrom privat, säger Anita 

Odell. Men många är tvungna. Andra har inte råd med terapi och tvingas avstå, trots 

att de hade behövt den. 

 

Viktigt få hjälp fort 
Monica Nyberg, legitimerad psykoterapeut, driver en privat KBT-mottagning i centrala 

Stockholm. Väntetiden dit är två veckor. 

Knappt hälften av hennes kunder får terapin betald av staten, resten är tvungna att själva 

lägga ut pengarna. En stor del av dem har förgäves väntat på hjälp från landstinget, men 

till slut övergett vårdköerna. 

Monica Nyberg tycker det är synd att människor tvingas lägga ut stora summor på 

sin terapi, men understryker vikten av att ta tag i sjukdomen tidigt. 

– Ju längre man dröjer desto sämre mår man. Vissa tvångsproblem måste åtgärdas 

snabbt.  Felbehandlingar, vilka är vanliga inom den offentliga vården, kan dessutom ge 

livslånga handikapp. 
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En session kognitiv beteendeterapi (KBT) är 45-60 minuter lång och
kostar runt 1000 kronor. 
 
En medelsjuk person behöver minst 10-15 terapisessioner för att
kortsiktigt mildra sitt tvång. 
 
För en bestående förbättring krävs 30-40 sessioner.  
 
Många är i behov av terapi livet ut. 

 
 

Källor:  
Olle Wadström, leg. psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning 
Sandra Bates, leg. psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning 

Framtidstro 

Kanske börjar framtiden ändå ljusna för de tvångssjuka. Allt fler psykiatriker väljer att 

gå en så kallad steg 1-utbildning i beteendeterapi, vilket ger dem möjlighet att med stöd 

från en rutinerad handledare ta sig an tvångssjuka patienter.  

Och på psykologutbildningarna, där psykodynamiken länge härskat, ökar intresset 

för beteendeinriktningen. 

Snart är man dessutom redo att på allvar börja med internetförmedlad behandling av 

tvångssyndrom. Överläkare Sergej Andréewich har höga förhoppningar om 

möjligheterna att bekämpa tvångssyndrom med hjälp av datorn. 

– Metoden har gett utomordentligt goda resultat vid behandling av paniksyndrom 

och kommer att passa många tvångssjuka väl. 

Slutligen hoppas Sergej att fler människor lär sig mer om tvångssyndrom. 

– Varje gång det står en bra, redogörande artikel i en tidning känner ett par patienter 

igen sig och söker vård. 

 

Not: Gunvor heter egentligen någonting annat. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykodynamisk … 
… kallas den psykologiska inriktning som betonar
det psykiska kraftspelet inom och mellan
människor. Inriktningen bygger främst på
psykoanalytiska teorier om hur tidiga erfarenheter
har betydelse för hur människan formas. 
 

Källa: 
www.ne.se 
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Arbetsrapport 
 

Ämnesval 

Tvångssyndrom (OCD) var före projektets start för mig en förbryllade och exotisk företeelse. 

Hur var det möjligt att 200 000 personer led av en sjukdom utan att man någonsin märker av 

det? Och varför har jag inte läst någonting om tvångssyndrom i tidningen? (Strax därefter 

publicerade både Aftonbladet, Expressen, DN och Metro artiklar om tvångssyndrom.)  

 

Syfte och publicering 

Förutom att lära mig själv mer om tvångssyndrom, var mitt syfte med arbetet att få folk att 

öppna ögonen för sjukdomen. För många utomstående anses tvångssjuka vara konstiga, vilket 

inte minst visat sig vid mina klasskamraters reaktion på mitt ämnesval. 

För publicering av arbetet lämpar sig i första hand dagstidningar som DN, SvD eller annan 

tidning med utrymme för mer featureorienterade texter. Större delen av materialet är skrivet 

så att även yngre människor förstår, eftersom sjukdomen i regel debuterar i tonåren. 

 

Sammanfattning av research 

Min kunskapsgrund utgörs till största del av böckerna ”Nycklar på bordet”, ”Tvång” och 

”Pojken som inte kunde sluta tvätta” samt Bejerots avhandling “Autistic traits …”, vilka 

lästes före både intervju- och skrivarbetet. För kompletterande fakta intervjuades tre 

beteendeterapeuter och en läkare (Olle Wadström, Sandra Bates, Monica Nygren och Sergej 

Andréewich). 

I samband med ”instuderingsperioden” tog jag emot mycket information genom OCD-

föreningen Ananke, och föreningens internetforum blev en viktig bas för rekrytering av 

intervjuobjekt. 

Intervjuerna med tvångssjuka har främst legat till grund för personporträtten samt 

reportaget, och har till största del skett öga mot öga och varat i 60-90 minuter. 

Tidningsartiklarna som publicerades om OCD under arbetets gång styrde innehållet i mina 

texter på så vis att jag undvek de vinklar som blivit ”gjorda” och fick en idé om hur man kan 

presentera tvångssyndrom. 

Det slutgiltiga formandet av artiklar har koncentrerats till arbetets senare del, och den sista 

texten låg färdig i mitten av vecka 20. Till mitt andra handledarmöte vecka 19 var 

personporträtten, reportaget och djurartikeln i princip färdigskrivna. 
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Diskussion och vinkling, form och gestaltning 

Delar av texterna, speciellt ”OCD har förstört mitt liv” och ” De flesta får fel vård” är 

medvetet ”offervinklade”, då de beskriver ett problem utifrån och är mer faktaorienterade. 

Min ambition i övriga arbetet är annars främst att ge sjukdomen ett mänskligt ansikte och 

bredda bilden av tvångssyndrom, vilket är skälet till att jag intervjuat så många sjuka och till 

stor del använder ett berättande språk. 

Texten ”Fjorton dagar att bli sjuk …” har en lätt kritisk inställning till vården av 

tvångssjuka, då jag har tagit Peters parti i frågan om felbehandlingarna. I rubriken till denna 

artikel har jag struntat i TT-språkets regler för siffror. 

Projektets textstycken är genomgående korta och lättuggade, då jag förutsätter att 

normalläsaren är lite lat och skräms en aning av stora mängder text. 

Texterna gör sig bäst i den färdiglayoutade InDesign-formen, där textstycken, bilder och 

faktarutor är placerade efter en klar idé. 

Samtliga foton är tagna av mig själv, och är tänkta att publiceras i samband med texterna. 

Faktarutorna räknas ej in i totala antalet tecken. 

 

Etik 

Jag har varit mycket försiktig vid närmandet av tvångssjuka. All kontakt har inletts av 

intervjuobjekten själva, då de har haft tillgång till en ”annons” med mitt namn och 

telefonnummer samt projektets syfte på OCD-föreningen Anankes hemsida.  

Alla intervjuade har blivit upplysta om att de har möjlighet att förbli anonyma och att det 

kan bli tal om publicering i större sammanhang. Några har bett om att bli informerade om 

vidare publicering kommer att ske. 

Vid fall där intervjupersonen velat förbli anonym har vi tillsammans diskuterat vilka 

uppgifter som är lämpliga att ta med i texten, för att undvika möjlighet till identifiering, men 

bibehålla intressanta detaljer. 

Det enda problem jag stötte på i arbetet var när ett intervjuobjekt blev osäker över om hon 

ville synas i arbetet. Då kortade jag kraftigt ner min text och vi gick punkt för punkt igenom 

vilka delar av intervjun jag fick använda. 

Jag är i arbetet noga med att alla parter ska få komma till tals, vilket främst visar sig i min 

kritiska faktaartikel om vården. Här figurerar såväl experter som offer och politiker. 

Genom hela arbetet har jag hållit en kritisk hållning till alla faktauppgifter och dubbelkollat 

materialet med både en och två övriga källor för att hamna så nära sanningen som möjligt. 
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Citatkontroll 

Eftersom det kan vara känsligt att figurera i samband med vissa fakta har alla tvångssjuka fått 

möjlighet att inte bara se sina citat, utan hela delarna av texten där de förekommer. I några fall 

har korrigeringar av texten skett på intervjupersonernas uppmaning. 

Samtliga intervjuade har i god tid tagit del av citaten, och haft möjlighet att komma med 

synpunkter. Kommentarer av citaten har skett via mail i alla fall utom ett, då personen fick 

sina citat upplästa över telefon. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Referenslista 
 

Skrivna källor: 
Bejerot, Susanne – ”Nycklar på bordet”, Cura, tryckt 2005 i Riga 

Wadström, Olle – ”Tvång” (tredje upplagan), Psykologinsats, tryckt 2002 

Rapoport, Judith L – ”Pojken som inte kunde sluta tvätta”, Bonnier, tryckt 1990 i Falun 

Bejerot, Susanne – “Autistic traits - A proposed subtype of Obsessive-Compulsive Disorder” (avhandling) 

”Nytt om OCD”, nummer 1 2006 

”Folkvett”, nummer 3 2004. 

 

Tidningsartiklar med anknytning till tvångssyndrom 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=537841&previousRenderType=1 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=538147&previousRenderType=1 

http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,803849,00.html 

http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,803924,00.html 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=534402&rss=1400 

http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11485525.asp 

http://www.metro.se/se/article/2006/04/25/07/0039-23/index.xml 

www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=21801 

www.aftonbladet.se/vss/telegram/ 0,1082,61137542_852__o,00.html 

www.aftonbladet.se/vss/ halsa/story/0,2789,808035,00.html 
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Övrig, internetpublicerad information 
Information från Anankes hemsida – www.ananke.org 

Vårdguiden – http://vg2-red-publik.nocom.net/info/Article.asp?ArticleID=3261 

Diabetesfakta – http://www.diabetes.se 

Utdrag från Anankes diskussionsforum – http://pub45.bravenet.com/forum/3854285773 

Vårdfakta – http://www.svenskpsykiatri.se/psykoterapi.htm 

Vårdfakta – http://www.transmittorn.com/nr_8/art4.htm 

Vårdfakta – http://www.transmittorn.com/nr_8/art1.htm 

Vårdfakta – www.lakemedelsvarlden.nu/article.asp?articleID=3792& articleCategoryID=2&issueID=94 
 

Intervjuer 

Tvångssjuka och anhöriga: 
”Anna”, Roger, ”Maria”, ”Carl”, ”Björn”, ”Peter”, ”Gunvor”, ”Mian”(ej figurerande), två föräldrar till OCD-

sjukt barn ”(ej figurerande) 

Läkare och terapeuter: 
Olle Wadström, Sergej Andréewich, Sandra Bates, Monica Nyberg, Ditte Andersson 

Övriga: 
Christer Wennerholm, Anita Odell 
 

E-mail 
Berättelser från två familjer med OCD-sjuka barn  

Tvångsfakta från OCD-föreningen Ananke 

Susanne Bejerot, legitimerad beteendeterapeut 

Utförliga brev från två ej figurerande tvångssjuka 

Kognitiva fakta från Beteendeterapeutiska föreningen 
 


