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Psykologpartners

• Konsultföretag specialiserad på 
evidensbaserade psykologi, främst tillämpad 
beteendeanalys (TBA) och kognitiv 
beteendeterapi (KBT).

• Medarbetarägt

• Kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, 
Norrköping, Linköping, Göteborg, 
Helsingborg och Malmö.



Psykologpartners forts…
• Kliniskt och digital psykologi – behandling, 

handledning, utredning, GPU ”Steg 1” i bl.a. 
Umeå. 

• Organisation- och ledarskapsutveckling.

• Pedagogik och utveckling – utifrån 
funktionshinder och beteendeproblem ge 
behandling, handledning, utbildning och 
implementeringsstöd.



Agenda

Rubrik: Kroppens alarmeringssystem
• Vad?
• Varför?
• Lite kring ”Vad göra då?”



Varför är det viktigt?

• Viktigt för att förstå våra egna beteenden.

• Viktigt för att förstå den andras beteenden.



Stressreaktionen är funktionell och hjälper oss 
att överleva……



Möjliga reaktioner vid fara!

• Fly – komma bort ifrån faran

• Fäkta – slåss för överlevnad

• Freeze – spela död



De olika reaktionernas funktion:

• Fysiska reaktioner

• Psykiska reaktioner

• Känslomässiga reaktioner
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Någonting i miljön…

Känslor –Tankar - Kropp

Vi reagerar

Som leder till en:
Kortsiktig konsekvens
Långsiktig konsekvens

Reaktioner/Beteenden styrs av det som händer före och efter beteenden

Beteenden



Alla reagerar…

… men vi kan i vissa lägen välja 
reaktion/beteende



Utifrån egen reaktion:

Försöka ”behålla lugn”
Andas

Räkna till 10
Paus – ”Jag skall hämta/bolla med en 

kollega…”
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Utifrån andras reaktioner:

There is a good reason

Affektsmitta



Så… vad tar du mer dig från det här?



Lästips

Frågor? Veta mer? 
Mig når du på: 

jonas.koskitalo@psykologpartners.se


