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Tigern Mohini



Mohini

Mohini var en tiger som levde många år på ett zoo i Washington DC. Större 

delen av den tiden bodde hon i en trång bur (cirka 3,6 x 3,6 meter) med 

järngaller och cementgolv. Mohini spenderade sina dagar med att rastlöst 

vanka runt i sin trånga bur. Till slut beslöt man sig för att skapa en mer 

naturlig miljö för henne. En vidsträckt yta med skiftande vegetation, kullar, 

träd och en damm. Fyllda av spänd förväntan släppte man ut henne i 

hennes nya miljö. Men det var försent. Hon sökte genast tillflykt till ett hörn 

av området. Där levde hon resten av sitt liv. Hon vankade av och an på en 

yta som motsvarade den hon hade haft i sin bur tills den inte längre hade 

något gräs.   



Mohini

”Perhaps the biggest tragedy in our lives is that freedom is possible, yet we
can pass our years trapped in the same old patterns. Entangled in the 
trance of unworthiness, we grow accustomed to caging ourselves in with
self-judgment and anxiety, with restlessness and dissatisfaction. Like 
Mohini, we grow incapable of accessing the freedom and peace that are our
birthright. We may want to love other people without holding back, to feel
authentic, to breathe in the beauty around us, to dance and sing. Yet each
day we listen to inner voices that keep our life small. Even if we were to win
millions of dollars in the lottery or marry the perfect person, as long as we
feel not good enough, we wouldn’t be able to enjoy the possibilities before
us. Unlike Mohini, however, we can learn to recognize when we are
keeping ourselves trapped by our own beliefs and fears. We can see how
we are wasting our precious lives. ” 

Tara Brach



Funktionell Analytisk Psykoterapi (FAP) 

Utvecklat av Robert J Kohlenberg och Mavis Tsai (1991/2007)



Funktionell Analytisk Psykoterapi (FAP) 

Awareness

Courage Love



The FAP-RAP

Att öppet ge rational för arbetssättet i terapin:

”En del av de problem du nämner uppstår i relation till andra. Jag undrar om du är 

intresserad av och beredd på att vi skulle kunna jobba med dem när de uppstår i vår 

relation. På så sätt kan vi uppmärksamma och jobba med dem direkt när de uppstår 

och förstå deras funktion. Varför beter jag mig såhär och vad får det för konsekvenser 

för mig och dem jag är med? Vi kan också jobba med att undersöka vilka beteenden 

du skulle önska uppstod i större utsträckning i dina relationer och träna på att 

uppmärksamma dem och vilken effekt de har på dig och dina relationer. Vi skulle 

förstås ha som fokus att de resultat som du uppnår tillsammans med mig är något som 

ska skapa förändring i ditt liv utanför terapin.”



The FAP-RAP – i skrift

Vad du kan förvänta dig av vår terapi tillsammans 

Alla som kommer till en terapi gör detta med sin unika historia av glädje och 

lidande, drömmar och förhoppningar, kärlek och sårbarhet, styrkor och 

förmågor. Vår terapi kommer att genomföras i en atmosfär av omsorg, 

respekt och engagemang, i vilken nya sätt att angripa livet utforskas. Vårt 

arbete kommer att vara en gemensam insats, där ditt bidrag är viktigt både 

när vi tillsammans utformar behandlingsplanen och i de hemuppgifter du 

förväntas göra mellan de tillfällen vi ses. Jag kommer att satsa helhjärtat på 

vårt arbete tillsammans och jag förväntar mig detsamma från dig. Jag 

kommer att kontinuerligt stämma av med dig vad som fungerar i ditt liv, och 

vad som behöver förändras.

Den typ av terapi vi kommer att jobba med kallas Functional Analytic

Psychotherapy (FAP). Den har sin teoretiska bas i en beteendeanalytisk 

tradition, och har dessutom förutsättningar att infoga metoder från andra 

terapiformer då detta är användbart.



The FAP-RAP – i skrift

I FAP betonar man att relationen mellan terapeut och klient är är viktig för 

att åstadkomma betydande förändringar för klienten. Utöver att fokusera på 

vissa specifika problemområden innebär FAP en möjlighet att ta fram sina 

bästa sidor, att lära sig att uttrycka sig själv fullt ut, att sörja förluster när 

detta är nödvändigt, att lära sig att vara mer närvarande i nuet och att 

skapa bättre relationer till betydande personer i ens liv. För att kunna göra 

detta är det viktigt att vara i kontakt med sig själv på en grundläggande 

nivå.

I vår terapi kommer vi att fokusera på de problem som dyker upp i vår 

terapeutiska relation, och som liknar de problem som du har i andra 

relationer i ditt liv. Tanken är att vår relation är en utmärkt plats för dig att 

träna på olika relationella färdigheter och att detta i slutändan kan hjälpa dig 

att skapa bättre relationer till betydande personer i ditt liv. Jag kommer 

också att utmana dig att vara öppen, närvarande, sårbar och att känna dina 

känslor fullt ut, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta fram till det som 

verkligen är du.



The FAP-RAP – i skrift

Det utrymme som vi tillsammans skapar när vi går in i terapin är till för det 

ändamål som beskrivits ovan. Jag värdesätter att tillsammans med dig få 

uppleva den process av utforskande och personlig utveckling, som en 

terapi innebär, och jag kommer att behandla det du delar med dig av 

varsamt. Jag kommer att vara en verklig person, och du kan lita på att de 

känslor och tankar jag ger uttryck för är äkta och mina egna. Det jag gör 

kommer hela tiden att vägledas av vad som är bäst för just dig.



Funktionell Analytisk Psykoterapi (FAP) 
Funktionella analyser görs av beteenden som inträffar under samtal utifrån 
inlärningsteori.

1. Förstärkande stimuli: Följer på ett beteende och påverkar om beteendet 
kommer att förekomma i framtiden. Att få ett glas vatten förstärker beteendet 
att be om ett glas vatten när man är törstig. Att förstå sig på vad som är 
förstärkande är den mest viktiga funktionen och nyckeln till hur terapeuten 
kan förstärka beteenden. 

2. Diskriminativa stimuli: Föregår ett beteende och predicerar att förstärkning 
kan ske. Ett glas vatten och en person som kan höra att man ber om det är 
diskriminativa stimuli för att beteendet att be om ett glas vatten. Frivilliga 
beteenden (operanta) innefattar både förstärkande och diskriminativa
stimuli. 

3. Utlösande stimuli: Föregår ett beteende men som är av ofrivillig och 
reflexmässig natur, sk respondent eller betingat beteende. Många 
känslomässiga reaktioner kan anses vara respondenta beteenden. 



Kliniskt relevanta beteenden

 CRB 1 – När de problembeteenden ni jobbar med i behandlingen faktiskt uppvisas 
under sessionen t ex klienten undviker ögonkontakt, är till lags

 CRB 2 – När förbättringar (målbeteenden) faktiskt uppvisas under sessionen t ex 
klienten ger ögonkontakt eller säger nej till behandlarens förslag

 CRB 3  – Klienten visar ”självinsikt” uppvisar färdigheten att observera sina 
reaktioner och sitt beteende ur ett funktionellt perspektiv t ex När du frågade mig 
om mina drömmar svarade jag ”Jag vet inte” för att slippa komma i kontakt med 
sorgen över att jag inte lever mina drömmar, jag undvek”



Fem regler  

1. Lägg märke till kliniskt relevanta beteenden när de dyker upp naturligt  – Lär ut 
förmågan att diskriminera

2. Framkalla CRB, när de inte dyker upp ”naturligt”

3. Svara på CRB (förstärk CRB2, och blockera/släck ut/konkurrera ut CRB1) 
Behandlarens reaktioner är förstärkare för patientens beteenden. 

4. Behandlaren observerar de potentiellt förstärkande effekterna av sitt eget 
beteende i relation till CRB 

5. Behandlaren formulerar funktionella analyser högt för att modellera och skapa 
möjlighet till generalisering ”Jag lägger märke till att det kändes bra att säga nej 
till X för att du stod upp för dig själv i en viktig och svår situation.



Regel 1
Att uppmärksamma kliniskt relevanta beteenden under sessionen – be aware

 Skapa hypoteser (funktionell analys)

- om hur beteendet förstärks utanför sessionen 

- om hur beteendet förstärks i sessionen

 Pröva hypoteser: 

- Jag får känslan av att du inte riktigt lyssnar nu –stämmer det?

- Händer det nu att du förminskar problemen för att slippa prata om dem?

- Blir det såhär/gör du såhär också när du är med …



Regel 2 
Att framkalla kliniskt relevanta beteenden – be courageous

 Visa egna känslor för att väcka känslor hos klient - ”Jag blir orolig för dig nu”

 Konfrontera: - ”Hur kommer det sig att du inte har gjort hemuppgiften?”

 Lyft känslan i stunden: ”Vad känner du just nu?”



Regel 3
Svara på kliniskt relevanta beteende – be therapeutically loving

 Förstärk CRB 2

- Ge beröm. Exempelvis hävdar sig på ett bra sätt även fast det är läskigt. Förklara 
vad det får för konsekvenser.

- Ge känslomässig respons: Exempelvis ge uttryck för hur det skapar större intimitet 
och medkänsla när klienten vågar visa sig sårbar. 

 Blockera/släck ut/konkurrera ut CRB 1



Regel 4
Observera förstärkande effekter av terapeutbeteende i relationen  – be aware

 Lägg märke till frekvensen/intensiteten av målbeteenden. 

 Be klienten om feedback



Regel 5
Ge funktionella beskrivningar av beteenden och förstärk generalisering 

 Relatera det som händer i terapin även till det som sker utanför. Formulera 
hemuppgifter.

 Använd sessionsbryggan!



CRB 1 – som en taggig tistel

Irriterad 

Skuld

Dömande 

tankar

”Du är alltid så 

slarvig!”

Rynkar panna

Arg ton



Känner mig rak och ärlig

Står för mig själv utan att 

gå till angrepp

”Du är alltid så slarvig!”

Rynkar panna

Arg ton

Beskriver problemet

”När du … blir det 

såhär för mig”

Mer inbjudande och 

avslappnad

Irriterad 

Skuld

Dömande tankar







The non-dominant hand excercise
Jag längtar efter…

Jag är rädd för …

Jag brottas med …

Jag drömmer om…

Jag låtsas att …

Det är svårt för mig att prata om …

Om jag hade modet skulle jag…

Mavis Tsai håller en TED-talk: Create Extraordinary Interactions
https://youtu.be/B9kg1UdzDvw



“Life will break you. Nobody can

protect you from that, and living

alone won’t either, for solitude will

also break you with its yearning. 

You have to love. You have to feel. 

It is the reason you are here on 

earth. You are here to risk your

heart. You are here to be 

swallowed up. And when it happens

that you are broken, or betrayed, or 

left, or hurt, or death brushes near, 

let yourself sit by an apple tree and 

listen to the apples falling all around

you in heaps, wasting their

sweetness. Tell yourself that you

tasted as many as you could.” 

Louise Erdich, The Painted Drum


