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Abstrakt 

Social fobi är en psykisk sjukdom som hos många förblir odiagnostiserad. Grunden till 
detta arbete är att öka förståelsen för och ta upp skolkuratorns roll i fråga om social fobi. 
Syftet med det här arbetet är att sammanställa information om hur man som socionom i 
sin yrkesroll kan handleda, stöda och bemöta personer med social fobi. Meningen är att 
ta upp den psykiska sjukdomen och belysa nödvändiga åtgärder och ingripanden, både 
inom socialvården och det sociala arbetet, men också inom andra områden. De tre 
frågeställningarna i arbetet är: Vad är social fobi? Vad behöver en socionom tänka på i 
bemötandet och handledningen av en klient med social fobi? Hur kan man använda 
simulation inom det sociala området och i bemötandet av personer med social fobi? 
 
Examensarbetet innehåller en teoridel om simulation, i vilken grunderna, faserna, 
lärdomar av simulation och simulation inom det sociala området beskrivs. Teorin i 
arbetet baserar sig på en litteraturöversikt, mer specifikt en narrativ litteraturöversikt 
med tillhörande litteratursökning som bilaga.  
 
Arbetet har resulterat i en litteraturöversikt och ett simuleringsscenario baserat på den 
litteraturöversikten. Den centrala slutsatsen av resultatet är att skolkuratorn har en viktig 
roll i fråga om att ingripa och handleda personer som lider av social fobi, och ämnet 
behöver mer uppmärksamhet.  
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Tiivistelmä 

Sosiaalinen fobia on psyykkinen sairaus joka monelta jää diagnosoimatta. Tämä työ 

syntyi, jotta koulukuraattorin roolia sosiaalisen fobian yhteydessä ymmärrettäisiin. 

Tämän työn tavoitteena on koota informaatiota siitä, miten sosionomi voi ohjata, tukea 

ja kohdata henkilöitä joilla on sosiaalinen fobia. Tarkoitus on ottaa esiin psyykkinen 

sairaus ja näyttää, että toimenpiteitä ja puuttumista tarvitaan sekä sosiaalihoidossa että 

sosiaalisessa työssä mutta myös muilla alueilla. Työn tavoitetta täydennetään kolmella 

kysymyksellä: Mitä on sosiaalinen fobia? Mitä sosionomin täytyy pitää mielessään kun 

hän kohtaa ja ohjaa asiakasta, jolla on sosiaalinen fobia? Miten simulaatiota voi käyttää 

sosiaalialalla ja kohtaamisessa henkilöiden kanssa, joilla on sosiaalinen fobia? 

 

Tähän työhön kuuluu myös simulaation teoriaosa, jossa kerrotaan perusteista, 

simulaation opetuksista ja simulaatiosta sosiaalialalla. Yhteenveto on tehty 

kirjallisuuskatsauksen avulla, tarkemmin sanottuna narratiivisella kirjallisuuskatsauksella 

johon liittyvä kirjallisuushaku on työn liitteenä.  

 

Tulos on kirjallisuuskatsaus ja lopputuote on kirjallisuuskatsauksen perustuva 

simulaatioskenaario. Tuloksen keskeinen päätelmä on, että koulukuraattorilla on tärkeä 

rooli sosiaaliseen fobiaan puuttumisessa ja sen ohjauksessa, ja aihe vaatii enemmän 

huomiota.  
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Abstract 

Social anxiety disorder is a mental disorder for whom many remain undiagnosed, which 

is why this thesis came to be, to increase the understanding and bring up the school 

counselor’s part in the subject. The purpose of this bachelor's thesis is to compile 

information on how one as a social worker can guide, support and approach people with 

social anxiety. The intent of the chosen purpose is to call attention to the mental disorder 

and highlight the fact that actions are needed, both within social care and social work, as 

well as in other areas. The purpose provides three issued questions: What is social 

anxiety? What does a social worker have to keep in mind when approaching and guiding 

a client with social anxiety? How can one use simulation within the social area and in the 

approach of people with social anxiety? 

 

This bachelor’s thesis contains a simulation theory part, in which the basics, the phases, 

the lessons learnt by simulation and simulation within the social area are also described. 

The compilation is conducted as a literature review, more specifically a narrative 

literature review with a literature search process as an attachment.  

 

The result is a literature review, with the final product being a simulation scenario based 

on the written literature review. The main conclusion is that the school counselor plays 

an important role in the intervention and guidance of social anxiety, and the subject 

needs more attention.  
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1 Inledning 

DigiSimÅbo är projektet som det här examensarbetet ingår i och utgår ifrån. Meningen med 

projektet är att lära vård- och socionomstuderande om användning och planering av 

simulering inom ett valfritt tema. Temat valt för detta arbete är social fobi med fokus på vad 

en blivande eller färdigutbildad socionom kan behöva för kunskaper då man arbetar med 

psykiska sjukdomar och på arbetsplatser var man kan komma i kontakt med dem, speciellt 

inom skolkuratorns arbetsroll och arbetsplats. Arbetet har gjorts som en narrativ 

litteraturöversikt och med den finns en tillhörande litteratursökningsprocess. I slutet kommer 

ett scenario utgående från arbetets litteraturöversikt att presenteras och simuleras i enlighet 

med projektets mål.   

Eftersom psykisk hälsa är ett delområde inom socionomens förväntade kompetenser, och i 

och med dess starka koppling till psykologin är det ett område som är viktigt att läsa mer om 

och hålla sig uppdaterad om. (Novia, u.d.) Psykisk ohälsa är ett mycket omdiskuterat ämne 

som alltid kommer att vara på tapeten, och idag är det den allra vanligaste orsaken till 

finländares sjukpensioneringar och sjukskrivningar, vilka har skjutit i höjden med 50% fler 

fall sedan år 2017. (Gustafsson, 2020; Löv, 2020) Även samtalen till Finlands kristelefon 

ökade förra året med 29,5 %, det vill säga att över 200 000 samtal kom in. Av dessa fick 

närmare 60 000 ett svar på sitt samtal. (Winter, 2019) Oavsett arbetsplats kan all vetskap om 

ämnet vara till nytta för bemötandet och vid handledningen av klienter, och en 

litteraturöversikt inom ett aktuellt ämne kan som ett exempel användas som en repetition 

eller uppdatering av information för professionella. (The Writing Center University of North 

Carolina at Chapel Hill, u.d., s. 2) 

Social fobi är inte den vanligaste eller mest omtalade psykiska sjukdomen, men påverkar 

den som lider av social fobi mycket negativt på många sätt. (Mieli, Social fobi, u.d.) Dock 

är den en av de vanligaste ångestsyndromen, tillsammans med till exempel panikångest och 

agorafobi, och fallen har bara ökat under 2000-talet. År 2000 visade statistiken på 1% i 

Finland. (Institutet för hälsa och välfärd, Ångestsyndrom, u.d.) Idag är den siffran på 3% av 

den finländska befolkningen. (Mieli, Social fobi, u.d.) 

 



 2 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att sammanställa information om hur man som socionom i sin yrkesroll kan 

handleda, stöda och bemöta personer med social fobi. Med det valda syftet för arbetet följer 

en bakgrund i socionomens arbete och socialvårdens anställdas kunnande och bemötande av 

klienter. Problemställningen grundar sig även på detta. Frågeställningarna nedan tar även 

form i simuleringen och scenariot, i vilket frågorna kommer att försöka besvaras, diskuteras 

och reflekteras kring, liksom i arbetets teoridel.  

 

Frågeställningarna: 

• Vad är social fobi? 

• Vad behöver en socionom tänka på i bemötandet och handledningen av en klient med 

social fobi?  

• Hur kan man använda simulation inom det sociala området och i bemötandet av 

personer med social fobi?  

 

3 Metod 

Metoden för arbetet är en narrativ litteraturöversikt. Källor har bland annat hittats från 

databaser så som EBSCOhost och ProQuest, från internet så som psykporten och finlex, och 

från relevanta organisationers hemsidor så som Mind och Mieli, men även från böcker 

lånade vid biblioteket. I övrigt så följer upplägget för arbetet projektets och examensarbetets 

anvisningar, med en tillhörande litteratursökningsprocesstabell som bilaga. (Bilaga 1) 

3.1 Narrativ litteraturöversikt  

En av de främst föredragna metoderna i allmänhet är litteraturöversikt. (Kristensson, 2014) 

Men det finns flera olika litteraturöversikter att välja mellan, till exempel kartläggande 

litteraturöversikt och systematisk litteraturöversikt. Valet görs beroende på tidskrav, 

frågeställningar, eller om ämnet ska hållas begränsat eller heltäckande. Dock kan 

översikterna kombineras om så anses behövligt. (Folkhälsomyndigheten, 2017)  
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Definitionen på litteraturöversikt kan kort beskrivas som en sammanfattning av vilken som 

helt form av litteratur, men det hör till att den hålls på vetenskapliga sidan. (The Writing 

Center University of North Carolina at Chapel Hill, u.d., s. 1; Kristensson, 2014, s. 151) 

Sammanfattningen är organiserad och den presenterar och diskuterar den valda litteraturen, 

som skribenten har omformat, tolkat och benat ut den information som behövs och anses 

viktig. Slutprodukten blir sedan något liknande till en handbok, som kan användas av 

personer som arbetar inom eller är intresserade av ämnet i fråga. (The Writing Center 

University of North Carolina at Chapel Hill, u.d., s. 2) 

Den traditionella litteraturöversikten skiljer sig på några sätt från, som nämnt exempel, den 

systematiska litteraturöversikten. I den traditionella är det inte nödvändigt att gå allt för djupt 

i ämnet, utan man kan hålla det på en rätt allmän nivå. Även dokumenteringen är inte lika 

noggrann. En likhet å andra sidan, är att de kan vara tidskrävande av skribenterna. 

(Karolinska institutet, u.d.) Fördelarna med den traditionella litteraturöversikten är att det 

fungerar som en samling av fakta som många kan ha användning av, som kan bidra till nya 

insikter på ämnet. (Kristensson, 2014, s. 150)  

Processen med en litteraturöversikt börjar med att stifta en fråga som ska besvaras, och med 

olika sorters litteratur som man sedan samlar in svarar man på den frågan. Tillika funderar 

man över vilka specifika fakta man vill ha med och vilka avgränsningar man kommer att 

göra. Sedan omformuleras alla de utvalda källorna till en helhet och granskas kritiskt. Till 

slut redovisar man resultatet och till den bifogar man litteratursökningen. (Kristensson, 2014, 

ss. 150, 155, 164, 172)  

Den narrativa litteraturöversikten för med sig ett subjektivt perspektiv på ämnet. Med den 

kan man i arbetet inkludera och tolka ett brett område av material och många olika bitar av 

information som stäcker sig från vetenskaplig forskning till personliga berättelser. Det här 

gör att frågeställningarna kan besvaras ett mer täckande sätt med relevant litteratur. (Ring, 

Laulainen, & Rissanen, 2019, ss. 92-97) 

Den här litteraturöversiktsmetoden är dock i riskzonen att medvetet eller omedvetet 

framhäva skribentens egna tankar om ämnet. Enligt Tranfield (Tranfield, Denyer, & Smart, 

2003, s. 217.) är den här litteraturöversikten den mest populära inom forskningsmetoder i 

och med att den är så enkel till sitt sätt. Vidare säger Tranfield också att den narrativa 

litteraturöversiktens mening är att återberätta vad som skrivits om ett visst ämne, och att inte 

generalisera det fakta utan att snarare göra en djupdykning.  
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3.2 Pilotering 

Termen pilotering, i alla fall former av det, hade sin början på 1900-talet. Meningen med 

pilotering är att före ett projekts egentliga början, göra ett testprojekt, för att ta reda på det 

verkliga projektets utsikter. Mycket i likhet med hur man på tv sänder ett pilotavsnitt före 

starten av en tv-serie, för att kontrollera intresset. (Wissen, u.d.) I stället för ett projekts 

utsikter kan man också testa nya lösningar eller teknologi. Med teknologitester kan 

exempelvis ett företag bevisa sin nyfunna kunskap för sina kunder. Dock finns det inte en 

internationellt utformad definition på piloteringens faser. Pilotering förutsätter också att den 

största delen av forskningen redan är genomförd, och själva piloteringen grundar sig på den. 

(Grünfeld, Myklebust, & Voll Dombu, 2016, s. 7) Exempelvis pilotering av enkätstudier 

förutsätter att forskning för enkäten är gjord och att sammanställningen sedan tar hänsyn till 

den. Piloteringen kan sedan göras genom att be de övriga projektmedlemmarna att fylla i 

enkäten innan den går ut till projektets deltagare. (Kristensson, 2014, s. 97) 

Definitionerna på pilotering varierar, men de säger alla liknande saker. Att experimentera, 

pröva, testa, utforska och genomföra en princip, behandling, metod, ingripande eller 

handling för att kontrollera säkerhet, sannolikhet, validitet och tillgänglighet. Detta för att se 

till att experimentet eller studien har goda prognoser att lyckas i det verkliga genomförandet. 

Piloteringen medför relevanta fakta för både de som utför den och för andra inom samma 

arbetsområde. Oturligt nog är de flesta piloteringar aldrig offentliggjorda eller nämnda i 

forskning fastän de bidrar med viktig information och genomförs nästan rutinmässigt, 

speciellt inom kliniska studier. Orsaken till att piloteringen är så obeaktad, är att det inte 

ägnas tillräcklig insats eller tid till dem, vilket gör att de brister i design och mening, och kan 

inte inkluderas. (Thabane, o.a., 2010, ss. 1-3)  

I projektet DigiSimÅbo används pilotering genom att testa simuleringsscenariot, vilket 

kommer att visa om det fungerar eller inte. Scenariot är gjort utgående från arbetets teoridel 

om social fobi och simulation, och presenteras i slutet av arbetet. Vi kommer att pilotera 

scenariot i ett klassrum med projektgruppen.  

 

4 Avgränsningar 

Social fobi är ett mycket brett ämne, och det har skrivits mycket om det på många olika sätt. 

I litteratursökningsprocessen i projektets början och även under hela arbetets tid, hittades 
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mycket i databassökningarna om komorbiditet vid social fobi. Jag valde att lämna bort denna 

del, och ta en mer allmän inriktning till social fobi, då den kan se annorlunda ut tillsammans 

med andra diagnoser och sjukdomar. Jag ville att detta arbete skulle ta fasta på de 

grundläggande fakta om social fobi och hur man bemöter den diagnosen i sig självt, då det 

kan finnas alternativa tillvägagångssätt hos en klient med exempelvis både social fobi och 

schizofreni. Arbetet skulle då gå in på att beskriva hur man även skulle bemöta andra 

sjukdomar eller psykiska störningar. Därför sattes ensamt fokus på social fobi, med 

motiveringen att arbetet inte skulle bli för långt och dra ut över examensarbetsprocessen. 

Dock i och med att det i litteraturen flera gånger kom fram att social fobi härstammar från 

mobbning, kommer arbetet att kort ta upp skolkuratorns arbete i skolan med mobbning och 

ångest.  

Enligt socialvårdslagen är man ett barn i åldern 0-18 år, och en ung i 18-24 års ålder. (Finlex, 

Socialvårdslagen 30.12.2014/1301, u.d.) Valet av målgruppen i det här arbetet är barn och 

unga, vilket enligt socialvårdslagen skulle behandla allt från daghem till universitet, men jag 

har valt att koncentrera mig till skolåldern, det vill säga barn och unga som går i grundskolor 

och gymnasie- eller yrkesutbildningar där skolkuratorer ingår i personalen.  Anledningen till 

det valet är först och främst att det är ett arbete som intresserar personligen. För det andra är 

det i många fall i ung ålder och i skolåldern som social fobi kommer till ytan och då är skolan 

ofta den allra första kontakten med början på hjälpen.  

Simulationsteoridelen har också begränsats till allmänna fakta och relevanta rubriker. 

Rubrikerna är simulationslärdomar och simulation inom det sociala området. Båda avgränsar 

till material som är till stöd för att planera och simulera scenariet.   

Självhjälp är en egen huvudrubrik tillsammans med ingripande och är avskilda från den 

övriga handledningen och stödet för att kunna stå för sig själva, då självhjälpen är en metod 

som är utbredd på flera områden och är en form av ingripande. Till exempel är 

internetsjälvhjälp en metod som används allt mer och står därför som en egen underrubrik. 

Mindfulness är även en metod som ökat i användning, och nämns även den som underrubrik 

av samma anledning.  
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5 Simulation 

Definitionerna på begreppet simulation varierar. Någon hänvisar det till en teknik, och någon 

annan till en pedagogik, och av en tredje som en process inom utbildning. (Ulrich & Mancini, 

2014, s. 6) Trots alla varierande begreppsförklaringar, göra all simulation med målet att 

replikera en så verklig situation som möjligt. (Dieckmann, Gaba, & Rall, 2007, s. 183) Då 

man tränar och övar ett scenario inom ett arbetsområde med mening att förstå och förbereda 

personal eller liknande kallas det att simulera. Forskning inom området har till och med sett 

att det skulle förbättra grupprestationer. (Abrandt Dahlgren, Rystedt, Felländer-Tsai, & 

Nyström, 2019, s. 6) Simulationen kan genomföras på många olika sätt. Som teater, 

datorsimulation, dockor. (Dieckmann, Gaba, & Rall, 2007, s. 183) Syftet är att ge de 

inblandade en säker träningsmiljö för att kunna öva och evaluera en simulerad situation 

oftast om ett system eller mänskliga handlingar. (Lioce L. (Ed.), 2020, s. 44) 

Då man leder en simulation finns det många aspekter att beakta. Man måste vara tydlig i 

instruktionerna, göra det lätt för deltagarna att göra sin roll samt förstå målet och innebörden 

med simulationen. Strukturen och innehållet i simulationen måste vara klargjort, och miljön 

vara säker för alla parter. (Dieckmann, Gaba, & Rall, 2007, s. 189) Med god planering följer 

nyttigt lärande, och situationen ger rum för experimentering och problemlösning. (Riley, 

2016, ss. 93-94) 

Ulrich och Mancini (Ulrich & Mancini, 2014, s. 8) listar i sin handbok 9 stycken olika former 

av simulering som används inom inlärning, vilka påvisar mångsidigheten i användningen 

och område det är möjligt att simulera. De beskriver ett lärande som vem som helst, gammal 

som ung, elev eller lärare kan gynnas av hela livet.  

Faserna av en simulation är i många fall uppdelat i tre delar. De tre delarna har olika namn 

beroende på vem man frågar, men de menar alla samma sak. Ett exempel är faserna; 

instruktion och förberedelse, utförandet och reflektion. (Dieckmann, Gaba, & Rall, 2007, s. 

185)  Ett annat exempel är briefing, scenario och debriefing. (Huggins, 2010) I vilket fall 

som helst, innebär dessa tre faser detsamma:  

 

Fas 1: här informerar ledaren eller ledarna för simulationen vad som kommer att 

hända och vad alla har för roller i simulationen. Informationen är inte alltid 

heltäckande, eftersom agerandet inte alltid ska vara planerat på förhand, utan vara 

impulsivt. (Huggins, 2010) 
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Fas 2: scenariot kan vara påhittat eller baserat på verkliga händelser, och det är i den 

här fasen som agerandet tar plats, och kompetenserna används och kommer till ytan. 

(Huggins, 2010) 

Fas 3: sker alltid efter att en simulation eller scenario är färdigt utförd och avslutad. 

Då diskuterar alla som deltog i simulationen olika aspekter av vad som just utspelats. 

Till exempel pratar man om hur den simulerade situationen kommer att gå framåt 

eller se ut i framtiden, vilka känslor simuleringen väckte samt ifrågasätter scenariot. 

(Lioce L. (Ed.), 2020) Diskussionerna kan utföras på olika sätt, men respons och 

konstruktiv kritisk gör att det blir den viktigaste fasen av alla tre. (Huggins, 2010) 

 

5.1 Simulations lärdomar 

Simulering har varit en viktig del av utvecklingen av många industrier, men har haft mest 

användning inom flygindustrin, och har därifrån fört med sig många lärdomar av både 

misstag och framsteg. Idag är simuleringar ansedda nödvändiga inom bemanningarnas 

manövers inlärning, speciellt inom tekniken och säkerhet. (Riley, 2016, ss. 3-6) Säkerheten 

testas också inom vården nu för tiden genom simulation, och har gjort det sedan början på 

1500-talet, då med hjälp av mannekänger. Brist på kommunikation, gruppdynamik och 

kvaliteten på patientvården har undersökningar visat att har blivit bättre tack vare simulation. 

(Ulrich & Mancini, 2014, ss. 45-46)  

Ytterligare har det diskuterats om misstagen som görs inom själva simulationerna och 

simuleringsövningarna. Exempelvis inom vårdens simuleringar kan misstag resultera i att 

patienten avlider, och detta scenario bör vara genomtänkt av de som planerat simulationen, 

för att deltagarna ska kunna lära sig av det skedda. Dock ska simuleringsövningarna utföras 

i en sådan miljö att deltagarna känner sig säkra att eventuellt göra dessa misstag och sedan 

kunna reflektera över dem. Vid behov kan man alltid avbryta simuleringen om så behövs. 

(Ulrich & Mancini, 2014, s. 217)  

Flygindustrin och vården är två bra exempel på hur simuleringsövningar har varit till nytta 

för att utveckla och förbättra kontroll respektive patientvård. Misstagen och simuleringens 

inblandning har bidragit till att flygsäkerheten, piloternas kompetenser, vårdens kvalitet och 

patientsäkerheten är på den nivå de är idag. Viktigt är att sedan utveckla vidare och bibehålla 

standarden. (Riley, 2016, s. 14; Ulrich & Mancini, 2014, ss. 39, 41) 
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5.2 Simulation inom det sociala området 

Logie, Bogo Regehr och Reghr (2013, s. 66) skriver i sin artikel att det sociala arbetets 

studerande oftast gör sin inlärning i skolorna och utbildningarna genom att skriva uppsatser, 

göra presentationer och klara tenter. Enligt deras åsikt är detta inte det bästa sättet att 

evaluera studerandes kunnande. De menar med detta att det främsta sättet att se studerandes 

kunskaper är genom praktiska övningar, så som simulation. (Logie, Bogo, Regehr, & 

Regehr, 2013, ss. 66-67) Craig, McInroy, Bogo och Thompson skriver även de att man borde 

se mer övning av praktiska färdigheter i utbildningen inom det sociala området, särskilt inom 

de vårdande uppgifterna. Medföljande anledningen till åsikten är att det skulle öka 

patientsäkerheten. (Craig, McInroy, Bogo, & Thompson, 2017) 

Simuleringar började göras inom social arbete för länge sedan, fastän de då inte kallades för 

simulationer, utan de tog sig mer form som olika rollspel. Vidare påstår Logie et al. (2013, 

s. 67) att det inom social arbete inte tidigare har publicerats någon kritik mot simulering med 

simulerade klienter, vilket de tänker att skulle vara viktigt för framtida simuleringar. I sin 

studie hittade de många former av simulerade klienter, så som teaterstuderande och 

skådespelare, och scenario varierade allt från immigration till mental hälsa. Studien hittade 

också fler svaga punkter i forskningen kring simulation inom det sociala arbetet. Bland andra 

bristande beskrivningar av simuleringsfallet, utelämning av område och fördelning av 

deltagare. Med det här vill de öppna ögonen för framtida studier i ämnet, och uppmana dem 

att uppvisa alla delar av sina studier, det vill säga inte lämna bort information som skulle 

vara användbar i simuleringsövningar inom det sociala området och öka validiteten. (Logie, 

Bogo, Regehr, & Regehr, 2013, s. 75) 

Forskning i simulation som en pedagogik inom social arbete är ofta utförda som 

tvärsnittsstudier, med fokus på utveckling av färdigheter inom området. Det gör att 

forskningslitteraturen saknar evidens på hur simulationers användning utvecklas hos de 

studerande, och hur deras inlärningsprocess stärks och förbättras. Litteraturen är i helhet 

bristande vad gäller simulation inom det sociala områdets utbildning, trots att simulation i 

sin natur är mycket flexibel, säker och riskfri. s. 2 (Roberson, 2019, ss. 2, 5) 
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6 Vad är social fobi? 

Känslan av att vara livrädd för sociala sammanhang är vad personer med social fobi upplever 

som ett vanligt återkommande i deras vardag, i varje fall de dagar då de inte kan göra allt i 

sin makt för att undvika dem. De sociala sammanhangen som skrämmer är individuella både 

till situation och till allvarlighetsgrad. Rädslan är oftast centrerad till att situationen ger 

möjligheten att göra bort sig och känslan av att människorna i kring dömer en negativt. 

(American Psychiatric Association , 2013, s. 190) 

En definition på social fobi står för att det är en irrationell rädsla för en specifik sak eller 

situation. (Nationalencyklopedin, u.d.) Social fobi, till skillnad från de flesta andra fobier, 

kategoriseras inte alltid som en direkt rädsla. Till exempel enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) (American Psychiatric Association , 

2013, s. 246) faller fobin in på psykiatriska sjukdomar och ångeststörningar. Hoff och 

Kendall (Hoff, o.a., 2017, s. 2) bedömer i början av sin artikel social fobi som en av de 

vanligaste psykiska sjukdomarna. Även Furmark, Hedman, Tillfors och Ekselius (2011, s. 

802) skriver i artikeln ” Social fobi – ingen vanlig blyghet” att det i norden finns flera fall 

av det även kallade socialt ångestsyndrom, men också att det finns många odiagnostiserade 

som på grund av sin fobi inte klarar av att söka sig till vård.  

Särdragen av social fobi är varierande. Mieli psykisk hälsa Finland rf’s (Mieli, Social fobi, 

u.d.) formulerar sin förklaring på social fobi med att det är normalt att de flesta människor 

känner sig ängsliga eller ångestfyllda vid vissa sociala situationer. Men då det påverkar 

personens vardagliga liv på ett negativt sätt kan det anses vara ett problem och tecken på en 

psykisk sjukdom så som social fobi. Psykporten (Psykporten, u.d.) definierar social fobi som 

en rädsla för att bli i centrum av en händelse eller diskussion i ett socialt sammanhang, med 

risk för att bli generad eller utskämd.  

Men de sociala sammanhangen som ger upphov till ångest kan vara olika från person till 

person. Exempel på ångestframkallande situationer är framföranden inför publik, stifta 

bekantskap med nya människor eller att äta framför någon. I och med att personen känner 

sig ångestfylld av de specifika situationerna, leder det till att personen väljer att undvika dem 

helt och hållet. (Furmark, Hedman, Tillfors, & Ekselius, 2011, s. 802) 
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Social fobi tar sig form oftast i sen barndom (Harvey, Ehlers, & Clark, 2005, s. 257) eller 

under tonåren, (Furmark, Hedman, Tillfors, & Ekselius, 2011, s. 802) och är i många fall 

kronisk. (Harvey, Ehlers, & Clark, 2005, s. 257) Ett tidigt tecken kan vara att den unga allt 

mer slutar gå till skolan. Skolan ses då som en plats där det finns ökad risk att bli dömd och 

skämma ut sig. (American Psychiatric Association , 2013, s. 194) 

Social fobi kan påverka alla aspekter av personens liv och har psykologiska, 

yrkesprofessionella och interpersonella konsekvenser vilka alla försämrar livskvaliteten för 

personen. (Gilboa‐Schechtman, Keshet, Peschard, & Azoulay, 2020, s. 106) Harvey, Ehlers 

och Clark (2005, s. 257) skriver också att personer med fobin ofta visats ha ett samband med 

den försämrade livskvaliteten, både i form av högre risk för arbetslöshet och högre risk för 

missbruk.  

Enbart 3% av Finlands befolkning är diagnostiserade med social fobi (Mieli, Social fobi, 

u.d.), 50 000 - 250 000 enligt SvenskaYle år 2013 (Rappe, 2013). Som kurator eller 

socionom kan man komma i kontakt med unga i skolan i ett skede där en diagnos på social 

fobi skulle gynna personen, vilket är varför det är så viktigt att sprida information om 

ångeststörningar. Skolan är oftast den första kontakten att ta tag i problemen. (The Brown 

University Child and Adolescent Behavior Letter, 2005, s. 6) 

Före 80-talet kallades social fobi för “the neglected anxiety disorder”, eftersom det då valdes 

att fokusera mer på forskning om andra ångeststörningar. Allt efter det, har fobin fått mer 

uppmärksamhet. Även så mycket uppmärksamhet vad gällande behandlingar, att den nu 

mera inte är prioriterad vid kliniska forskningar, då den anses vara så pass väl dokumenterad. 

(Weeks, 2014, s. 588) 

 

6.1 Vardagen med social fobi 

Eric Bergströms 15 år av social fobi utvecklades i ett samband av hans stamning, 

mobbningen han utled i skolan på grund av stamningen, samtidigt som hans föräldrar 

separerade. Mobbningen gjorde honom rädd att tala över huvud taget i klassen och på 

rasterna. Det började med mindre saker, som att låsa in sig på toaletten och sjukanmälningar 

för att komma bort från skrämmande situationer, och han höll sig hemma i säkerhet istället 

för att gå ut. Men beteendet bara fortsatte, fastän han så gärna ville vara vanlig, så kunde han 

inte förmå sig att stänga ute alla tankar om vad alla andra skulle ha för tankar om honom. 
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Han kände att han gick miste om så mycket roligt och så många möjligheter. Även när det 

var dags att söka arbete klarade han inte pressen att sitta på en arbetsintervju och bli dömd 

av arbetsgivaren, vilket medförde att han gick med i arbetsförmedlingen. Det var på den 

vägen han fick arbeta som simlärare en tid, varpå han upptäckte att det inte var så svårt att 

arbeta med barn, då de inte dömer en som vuxna gör. Sedan sökte han in till 

lärarutbildningen, började använda sitt mellannamn då det var lättare att säga, och startade 

till slut ångestskolan år 2015. Idag föreläser han för andra om social fobi. (Bergström, Ahum, 

2018; Bergström, Ångestskolan, 2020) 

 

För Camilla började den sociala fobin i högstadieåldern. Utfrysning och skällsord ledde till 

att hon ville ta livet av sig. Hon sökte hjälp av lärare, de hade lagt märke till situationen hon 

var i, men inte agerat. Hon gick till rektorn, som inte heller gjorde någonting. Hon gick till 

kuratorn, som inte heller gjorde någonting. Hon lider av allt som hände än idag, men mycket 

har gått bra för henne sedan dess, och avslutar texten med orden, “men jag 

lever”. (SvenskaYle, Berättelse 48: Jag lär mig småningom gilla människor, 2014) 

Claires historia börjar då hon var bara sex år gammal. Hon märkte av det vid 

födelsedagskalas, familjeevenemang och i skolan vid högläsning eller utfrågning. Hennes 

tankegångar var fyllda av ångest genom skolåren, och de följde henne till och med till hennes 

drömjobb i en annan stad. Hon beskriver en vanlig dag med social fobi med många hinder 

på vägen. Nästan omedelbart på morgonen börjar tankarna attackera. Hon funderar hur hon 

ska klara en hel vecka av arbete, med kolleger som kan tänka illa om henne, hur många 

möten hon kommer att vara tvungen att delta i. Hon försöker äta men aptiten försvinner då 

hon spekulerar om kollegerna tycker att hon är underlig. Vägen till arbetet med tåg är 

panikfylld. Hon blir tillfrågad på arbetet om hon vill ha en kaffe, men hon tänker att det 

skulle ge henne för mycket uppmärksamhet då hon vill be om en annan dryck, så hon tackar 

nej. Arbetsdagen är fylld av tankar som cirkulerar i hennes huvud. Vad om det eller det 

händer? Vad om något annat händer? Tankarna ger henne hjärtklappningar och skakningar. 

Hon känner sig spänd och svettas, och gömmer sig på toaletten. På vägen hem tänker hon 

igenom alla saker som hänt under dagen, alla små misstag hon tyckte att hon gjorde, och är 

utmattad då hon äntligen kommer hem. (Eastham, 2017) 

Katjas vardag i skolan bestod av utfrysning, knuffar, menande blickar, viskande och skratt 

bakom hennes rygg. Det här gick i faser under 12 års tid. Det orsakade henne depression, 

ångest, uteblivna skoldagar och social fobi. Men hon orkade avsluta gymnasiet trots allt, och 
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kom in på turismlinjen, var samma saker började hända igen. Så hon sökte till 

socionomutbildningen, var allt gick mycket bättre. Hon säger att hon fortfarande har social 

fobi, men hon har fått två goda vänner i klassen. (SvenskaYle, Berättelse 46: Fy fan vad du 

är ful, 2014) 

Celinda blev utsatt för grov mobbning i tredje klass i Pargas. Idag har hon utbildat sig till 

erfarenhetstalare och berättar om vad som hände henne och hur hon lever idag. Det handlade 

om både fysisk och psykisk mobbning, i form av bland annat att hon blev knuffad ned för 

trappor, tafsad på, utelåst från klassrum och hotad till livet. Hon berättar att hon för några år 

sedan fick diagnosen borderline, men att hon under perioder också kämpat med ätstörningar, 

social fobi, depression med mera. Hon fick inget stöd från skolan fastän hon sökte det 

upprepade gånger, och mobbningen fortsatte i tio år, samtidigt som en av hennes vänner gick 

bort, och hon erbjöds ingen hjälp med bearbetning av förlusten. Hon kämpar ännu idag med 

sitt mående, men menar att hon mår någorlunda bra, och har skapat familj i Ekenäs med en 

stöttande man och två barn som hon någon gång kommer berätta för om sin psykiska 

hälsa. (SvenskaYle, Mobbning och dödshot knäckte Celinda, 2016) 

 

6.2 Social fobi och mobbning 

Enligt Halme, Hedman, Ikonen och Rajala (Halme, Hedman, Ikonen, & Rajala, 2018, s. 16) 

har det i studier gång på gång konstaterats att mobbning ofta leder till defekter på 

välbefinnandet hos den mobbade, defekter så som social fobi och andra ångestrelaterade 

psykiska sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärds enkät “Hälsa i skolan” gjordes år 2017 

för att studera välbefinnandet bland barn och unga, och resultaten visade att mobbning lett 

till svårigheter att gå framåt i studierna, försämrad hälsa, problem i relationer med mera. Då 

den har pågått under en längre tid, har man sett att den gett de mobbade men så som 

depression, självmordstankar, ångestsyndrom och andra låga tankar om sig själva. Dock kom 

det också fram i resultatet av enkäten att mobbning är vanligare i grundskoleålder och 

rapporteringen av mobbningsfall varierar mycket mellan kommuner. Ungefär 1% av 

gymnasieelever respektive 3% för yrkesstuderande upplevde ännu mobbning i sina skolor.  

Skolkuratorn och övrig personal på skolorna har ansvaret att ta tag i de fall som kommer till 

deras kännedom. Men många fall går ofta oupptäckta och den mobbade hemlighåller det. 

Även efter att ett mobbningsfall har hanterats, är det viktigt att skolans personal fortsätter 

hålla koll på eleverna i fråga, för att se till att mobbningen inte har fortsatt trots eventuella 
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åtgärder. (Halme, Hedman, Ikonen, & Rajala, 2018, ss. 16-18; Mannerheimin 

lastensuojeluliitto, 2018) Speciellt inom elevhälsogruppen satsas arbetsuppgifter på 

specifika rutiner för att både förhindra och ingripa i mobbning. Skolkuratorn är ofta en del 

av elevhälsogruppen. (se Figur 1) Gruppen bestående av bland andra rektor, vårdnadshavare, 

elever och lärare, arbetar inte med elever individuellt, utan har ett mer heltäckande 

arbetsperspektiv. Kuratorns arbetsuppgifter i elevhälsogruppen är av social mening. Det vill 

säga att kuratorn arbetar med eleverna på att stärka deras sociala egenskaper, men också med 

att upprätthålla och stärka länken mellan skolan och elevernas hem. (Halme, Hedman, 

Ikonen, & Rajala, 2018, s. 44) 

Institutet för hälsa och välfärd använder i sin undersökning ordet risk när de skriver om 

konsekvenserna av mobbning, med vilket de vill säga att alla mobbningsfall inte leder till 

varken kort- eller långvarig försämrad livskvalitet. (Halme, Hedman, Ikonen, & Rajala, 

2018, s. 16) Även Mannerheimin lastensuojeluliitto poängterar att alla de som blivit 

mobbade inte alltid utvecklar någon form av ångestsyndrom eller depression. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2018) Båda är oavsett överens om att mobbning kan ha 

otroliga effekter på livet, och inte bara för den drabbade utan också för dennes familj och 

vänner, samt för mobbaren själv. Mobbningen kan ta många olika former och härstamma 

från många olika grunder, till exempel etnicitet, språk eller utseende. Institutet för hälsa och 

välfärd lutar dock med sin studie mer mot att det i alla mobbningsfall sätter livslåga men för 

den drabbade, men vill också klargöra att alla inte går igenom alla konsekvenserna. (Halme, 

Hedman, Ikonen, & Rajala, 2018, ss. 16-18) 
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Figur 1. Exempel på elevhälsogruppens sammansättning (Hietanen-Peltola, Laitinen, 

Autio, & Palmqvist, 2018, s. 20) 

Figuren visar ett exempel på en elevhälsogrupp, i vilken skolkuratorn ingår. Ibland hör det 

till skolkuratorns uppgifter att samarbeta med bland andra alla de parter som räknas upp i 

figuren. Kuratorns huvuduppgift är att fungera som en expert i gruppen på det sociala, 

menande färdigheter och förutsättningar. (Hietanen-Peltola, Laitinen, Autio, & Palmqvist, 

2018, ss. 16-20)  Elevhälsogruppen är en styrgrupp som har hand om elevhälsan i fråga om 

planering, utveckling, styrning och utvärdering. Dessa ansvar kan också falla på någon annan 

grupp som är sektorövergripande, det vill säga att sammansättningen kan variera. Även 

uppgifter och arbetssätt som tilldelas gruppen kan vara av olika slag. (Finlex, Lag om elev- 

och studerandevård 1287/2013) 

 

6.3 Socionomens handledningsroll med social fobi i skolan 

Curtis, Kimball och Stroup (Curtis, Kimball, & Stroup, 2004, ss. 1, 7) menar att eftersom 

det finns så många odiagnostiserade fall, är det så viktigt att öka kunskapen om 

ångeststörningen. Till exempel faller denna uppgift på skolkuratorers arbete. Ansvaret kan 

då vara hos en utbildad socionom som arbetar i skolmiljö. Genom att informera lärare och 

annan personal om innebörden och tecken på social fobi, kan de nå elever och hjälpa dem. 

De nämner också att kuratorn kan under lektioner som de håller, prata om ångest och ge 

praktiska exempel på självhjälp, så som avslappningsövningar och tekniker. (Curtis, 

Kimball, & Stroup, 2004, s. 7) Skolkuratorns roll i handledningen kommer fram i lagen om 

elev- och studerandevård 7§: 

”Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och 

handledning för studierna och skolgången, vilket 

1) främjar välbefinnandet i skol- och studiegemenskapen samt samarbetet med de 

studerandes familjer och andra närstående, 

2) stöder de studerandes inlärning och välbefinnande och deras sociala och psykiska 

färdigheter.” 

(Finlex, Lag om elev- och studerandevård 1287/2013) 
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En skolkurator arbetar exempelvis vid lågstadium, högstadium eller gymnasier. Kuratorn har 

ett kontor eller rum på skolan, i vilket det är möjligt att träffa elever. Poängen med en 

skolkurator är att finnas till för elevernas välmående och skolgång. Kontakten kan även 

utvidgas till elevernas föräldrar, vårdnadshavare och lärare. Eleverna kan själva ta kontakt 

genom att knacka på kuratorns dörr eller skicka ett email. Kontaktens grund kan vara vad 

som helst gällande elevens hälsa eller skolgång, exempelvis oro, frågor och funderingar. 

(SvenskaYle, Vad gör en skolkurator?, 2016) Även kompisrelationer, svårigheter, 

förändringar i vardagen eller familjeangelägenheter. (Pargas stad, u.d.) (Suomi.fi, 2020) 

Även föräldrar kan ta kontakt via telefon eller email, exempelvis gällande frågor i 

uppfostring, hemförhållanden, (Pargas stad, u.d.) familjesituation, mobbning, ensamhet, 

trivsel eller vad som helst annat. (Ingå Kommun, u.d.) Orsaken till kontakten ska tas hand 

om i enlighet med lagen om elev- och studerandevård 15§: 

” Utifrån en bedömning av elevhälsans psykolog eller kurator har den studerande rätt att få 

tillräckligt stöd och tillräcklig handledning för att problem relaterade till hans eller hennes 

studier och utveckling ska kunna förebyggas och övervinnas. Vid behov ska den studerande 

hänvisas till andra elevhälsotjänster och annan verksamhet som stöder barn och unga i behov 

av särskilt stöd.” 

(Finlex, Lag om elev- och studerandevård 1287/2013) 

 

Kuratorn har tystnadsplikt om inte annat överenskommit mellan eleven i fråga. Det hör även 

till kuratorns uppgift om en elev tar upp något som kräver lösningar i vardagen eller skolan, 

att ordna eventuellt behövligt möte mellan inblandade parter, så som eleven, lärare, övrig 

personal, föräldrar eller vårdnadshavare. Samarbeten kan även göras vid behov med skolans 

hälsovårdare eller psykolog. Om en elev är i behov av utredning eller kartläggning av till 

exempel en diagnos som social fobi, görs de oftast av skolpsykologen, och en psykiater tar 

över om det krävs medicinering. Skolkuratorns främsta arbetsmetod är samtal, med andra 

ord stödsamtal. (SvenskaYle, Vad gör en skolkurator?, 2016) 

Även i rollen som kurator är det nödvändigt att ge eleverna ett gott och säkert intryck om 

dig själv som person, och din arbetsmiljö. Om eleverna känner sig otrygga på kuratorns 

kontor eller med kuratorn själv, kan de förbli odiagnostiserade som så många andra, just på 

grund av vad deras diagnos medför. Försiktighetsåtgärder som Curtis et. al. rekommenderar 

är att exempelvis informera alla elever som kuratorn pratar med, att det när som helst är 

möjligt att ta en paus för att samla tankarna eller om diskussionen känns för intensiv. Om 
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inredningen i kuratorns kontor är trevlig och inkluderar en soffa, kan det hjälpa elever känna 

sig välkomna och om svåra symptom uppkommer har eleven tillfälle att lägga sig ned. 

(Curtis, Kimball, & Stroup, 2004, s. 7) 

 

Några punkter att tänka på som professionell: 

• Berätta i förväg vad som kommer att hända. Om du har ett bokat möte med en person 

med social fobi, kan det vara hjälpsamt att meddela klienten vad mötet kommer att 

gå ut på, på ett ungefär förbereda klienten på vilka frågor som kommer att behandlas, 

och i vilka situationer klienten kommer att befinna sig i.  

• Se till att mötesplatsen är säker. Om du är medveten om att klienten inte är bekväm 

att prata om personliga angelägenheter i ett allmänt utrymme, boka en mer avskild 

plats om det inte är möjligt att mötas på något lugnare ställe.  

• Vidare om det är omöjligt för klienten att träffas utanför sitt hem på grund av sin 

ångest, kan man vara förberedd på att hitta andra sätt. Till exempel hembesök, 

telefonsamtal, e-mail, textmeddelande eller Skype.  

(Umeå Kommun, 2019) (Mind, 2020) 

Tilläggsvis kan det löna sig att fundera var kuratorn och eleven är placerade under ett möte. 

Om denna placering är för nära varandra kan det kännas obekvämt för en person med social 

fobi. Tidigare nämnd förberedande arbete är även viktigt i kuratorns arbete. Att inte kalla in 

en elev med social fobi till ett möte utan att berätta vad mötet gäller, då det kan skapa oro 

och ångest då elevens tankar går till att denne gjort något fel, att denne kommer att beskyllas 

eller liknande. I slutet av mötet eller under mötets gång, sammanfatta vad som sagts, då 

elevens tankar kan vandra. Be eleven skriva ned några punkter under mötet om det anses 

behövligt.  Att undvika intensiv ögonkontakt, och att i allmänhet läsa av elevens kroppsspråk 

är viktigt. (Curtis, Kimball, & Stroup, 2004, s. 7) 

Sanders delar in handledningen med social fobi i sex steg.  

1. Få ett grepp om klientens bild av saker. Klienten kan ha tankar och bilder som inte 

stämmer överens med verkligheten, exempelvis självbild, utseende, miner. Det vill 

säga klientens koncept av sig själv. Detta kan göras genom att prata med klienten, 

men också genom att klienten utsätts för sociala situationer. 
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2. Att öva nya säkerhetsbeteenden. Exempelvis att hålla i objekt för hårt i stället för 

att hålla ett vanligt grepp, kan egentligen förvärra greppet och eventuellt orsaka spill.  

3. Skifta uppmärksamheten. En klient med social fobi fokuserar som mest på sina 

egna negativa tankar och lever på så sätt mycket i sitt eget huvud. Här borde övas att 

klienten skiftar fokus i situationer till det externa. Mer deltagande än observation. 

4. Öva klienten i att tolka informationen. I situationer kan klienten tolka någons 

gäspande som att denne är uttråkad av vad klienten säger, när verkligheten är att 

personen kan ha fått för litet sömn på grund av grannar som varit högljudda.  

5. Ändra invanda åsikter och tankar. Klienten kan ha bildat sig en uppfattning om sig 

själv, och på grund av denna uppfattning, agerar klienten annorlunda. Personer med 

social fobi strävar mot att vara normala och accepterade, och om personen känner att 

ens tankar och intressen inte kommer att accepteras, undviks ämnet totalt.  

6. Att acceptera sig själv. Klienter behöver förstå att de inte behöver tänka så lite om 

sig själva, och inte vara så dömande av allt de gör och hur de framstår till andra. Här 

bör övas självförtroende genom övningar och observationer. (Sanders, Wills, & 

Hallam, 2003, ss. 148-154) 

 

Den sociala arbetets aspekt är en del av skolan och den obligatoriska utbildningen för att alla 

barn i Finland ska ha så säkra uppväxtförhållanden som möjligt. (Wallin, 2011, s. 88) Detta 

baseras på Barnskyddslagen, som ska garantera barns välfärd. (Finlex, Barnskyddslagen ) 

Enligt Wallin (Wallin, 2011, s. 89) finns det fyra viktiga steg att följa inom alla områden i 

socialt arbete. Dessa är kontroll, stöd, samarbete och förändring. De här fyra stegen kan man 

även mer specifikt se ta form inom skolkuratorns arbete. 

Wallins fyra steg kan man se i arbetsuppgifterna hos skolkuratorn. Kontrollen görs vid 

kontakten till eleverna, de som är i behov får stöd, behöver stödet samarbeten av andra parter 

så ordnas det, och med det strävar alla mot en förändring. En grundläggande del av det 

allmänna sociala arbetet bygger på att de yrkeskunniga ska ta kontakt med klienterna, ska 

arbeta för förändringar och påverkning. (Wallin, 2011, s. 89) 

Den presenterade handledningen som utförs av yrkesutbildade socionomer eller annan 

yrkesutbildad person inom socialvården är i enlighet med Finlands lagstiftning. Grundlagen 



 18 

säkerställer att alla har rätt till social- och hälsovårdstjänster, vilka ska arbeta för att främja 

befolkningens hälsa och välfärd på ett individuellt plan. (Sarvimäki & Siltaniemi, 2008, s. 

17) För att uppnå en god kvalitet och tillgång till service kräver det av socialvårdspersonalen 

en god yrkeskompetens. Yrkeskompetensen och ett lämpligt antal personal, samt 

kompletterande utbildning, åstadkommer tillsammans kvalitet och tillgång. Den 

yrkesutbildade personalen inom socialvården har yrkeskompetensen från de enligt lag 

behörighetsgivande villkoren. (Sarvimäki & Siltaniemi, 2008, s. 19) 

Klienter får denna service och handledning enligt bland andra socialvårdslagen och lagen 

om elev- och studerandevård och lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 

Socialvårdslagen gör det även möjligt att kontakta socialvården om man ser någon i behov 

av den. Till exempel om det verkar finnas brister eller orosmoment i ett barns vardag eller 

skolgång, som skulle vara i behov av någon form av socialvård. Vilket är en skyldighet för 

de yrkesutbildade inom området. (Åbo, u.d.) 

 

6.4 Bemötande 

I skolmiljön finns många människor, både personal och elever, men kontaktnätet når längre 

än det, till föräldrar, vårdnadshavare och myndigheter eller andra tjänster. Skolkuratorn har 

som roll att bemöta och se alla dessa parter, och att dessutom göra det på bästa sättet möjligt. 

Kuratorn brottas med frågor som: hur når man alla? Hur ser man till att alla blir sedda och 

hörda? Hur inkluderar man alla på bästa sätt?  

En idé är att hålla stödsamtalen och lektionerna med eleverna så vanliga som möjligt. Att 

försöka arbeta bort stigmat att prata om saker som upprör eller tynger en. (Ollmark, 2014) 

År 2015 kom det fram i en studie att av 289 kommuner i Sverige ansåg 88% av dem att en 

av många stora utmaningar skolkuratorer och annan personal i skolan inom elevhälsan står 

inför är att bemöta elevernas psykiska ohälsa då den ständigt verkar öka. Medan 11% sade 

att det inte var en utmaning eller en liten utmaning. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015, ss. 13-14) Med gott bemötande ingår även att beakta elevens eller klientens 

önskningar, kultur och språk. (Laaksonen, Leikasto, & Dahlgren, 2010, s. 18) 

I skolmiljön, men även utanför den, finns många saker man kan tänka på då man först 

bemöter en person med social fobi både som vän eller som professionell.  
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• Ha tålamod 

• Håll en del av kontakten via nätet 

• Håll konversationerna igång 

• Ge inte upp om konversationerna blir svåra 

• Använd deras namn 

• Ta initiativ till kontakt 

• Le 

• Poängtera inte ut fel 

• Var inte högljudd 

• Avbryt inte 

 

(Nelson, 2018) 

 

 

7 Ingripande och självhjälp 

Beroende på i vilket skede en person med social fobi känner sig redo att ta kontakt med en 

professionell för att söka rätt hjälp, finns det olika tillvägagångssätt. Det som framkommer 

främst i litteratur är CBT; cognitive behavioral therapy, och medicinering. Bland alternativen 

finns även internetbehandling och olika former av självhjälp. Som socionom kommer man i 

yrkesrollen främst att handleda klienter i att hjälpa sig själva, det vill säga självhjälp, med 

diagnoser som social fobi.  

Beteende som man kan vara uppmärksam på då personen med social fobi känner ångest 

• Överdriven ögonkontakt, eller ingen ögonkontakt 

• Säger aldrig sin egen personliga åsikt 

• Gör klädval baserat på svett eller andra kroppsliga orsaker 

• Håller hårt fast i saker för rädslan att tappa dem 

• Ställer många frågor 

• Är den första på plats på exempelvis möten 

• Håller händerna för ansiktet för att dölja rodnad  

• Skolvägran.  

• Undviker att äta bland med andra 
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• Undviker uppträdanden av olika former 

• Undviker möten eller fester 

• Rodnad eller skakningar vid sociala tillfällen 

• Symptomen försvinner inte efter ett halvår  

• Undviker det motsatta könet  

(Sanders, Wills, & Hallam, 2003, s. 144; Mind; Psykporten, u.d.) 

Trots att många av dessa symptom går in på de diagnostiska kriterierna enligt ICD-10, kan 

man ändå inte dra slutsatsen att det handlar om social fobi enbart utgående från att personen 

visar några eller alla de uppräknade symptomen. Det kan exempelvis handla om andra saker, 

så som hallucinationer och schizofreni. Diagnosen ställs av en behörig inom ämnet. 

(Institutet för hälsa och välfärd, Psykiatrisk klassifikation av sjukdomar. Psykiatrirelaterade 

diagnoser i den finländska sjukdomsklassifikationen ICD-10, 2012, s. 165) Social fobi 

förutsätter inte heller en fobi för alla former av sociala situationer. När och var rädslorna 

uppstår är individuella och undvikandet görs i den utsträckning som känns behövlig. 

(Sanders, Wills, & Hallam, 2003, s. 142) 

 

7.1 Självhjälp 

Det finns många orsaker till var och ens känsla av ångest och stress. Organisationen Mind i 

Storbritannien arbetar för bättre psykisk hälsa, och erbjuder många olika självhjälp övningar 

på sin hemsida, riktade bland annat till personer med ångeststörningar, som man själv kan 

använda, eller som professionella kan rekommendera till klienter. (Mind, 2020) 

Avslappningsövningar rekommenderas då det uppstår situationer av stress eller ångest. Men 

kan också göras som rutin varje dag eller mer sällan. Allting fungerar inte för alla, men 

exempel på övningar kan vara att ta sig ut i naturen, att vara kreativ, dagdrömma eller lyssna 

på musik. (Mind, 2017) Musik har effekt på dopaminproduktionen, det vill säga ökar den, 

vilket i sin tur ökar känslan för välmående. (Mind, 2011) 

Träning är en annan metod som gång på gång har visat sig ha inverkan på människans sömn 

och humör, samt på att förbättra sätt att hantera ångest. Dock ska träning utföras med måtta, 

och fungerar eventuellt inte för alla. Det gäller att hitta en träning som man njuter av och 

kan ha roligt med, exempelvis att dansa eller att gå gym. Det är även viktigt att träna i 

beaktande av situation och eventuella medicineringar. (Mind, 2019) 
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7.2 Internetsjälvhjälp 

Enligt Kählke, Berger, Schulz et al. (Kählke, o.a., 2019, ss. 1-2.) har denna metod visats vara 

en väl fungerande behandlingsmetod som även underlättat det för personer med social fobi 

att söka hjälp, vilket har ökat inblicken i hur många odiagnostiserade fall det finns. I sin 

studie talar Kählke et al. för alla fördelar med internet- eller mobilbaserad självhjälp för att 

behandla social fobi. Anonymitet, snabbhet, lättillgänglighet och limiterad mänsklig kontakt 

för att nämna några, allt det kan uppnås från ens egen vana hemmiljö vilket är ett stort plus 

för alla som lider av ångeststörningen. Kählke et al. menar även att de många investerade 

pengarna som behövs för att utveckla en internet- eller mobilbaserad kontakt kan tas igen 

ganska fort, samtidigt som det kräver mindre tid av professionella och mindre resetider. Men 

forskning för att påvisa dessa fakta finns knappt alls. Nackdelarna å sin sida är att kontakt 

med en verklig yrkesprofessionell och verklig terapi inte når den nivå dessa borde vara på. 

Internetsjälvhjälp har oavsett visats vara en väl fungerande behandlingsmetod som även 

underlättat det för personer med social fobi att söka hjälp, vilket har ökat inblicken i hur 

många odiagnostiserade fall det finns.  

Även Schultz (Schulz, Stolz, & Berger, 2014, s. 2.) ser alla de positiva aspekterna som 

påvisats med internet-och mobilbaserad självhjälp för social fobi. De hävdar att 

internetsjälvhjälp som metod för social fobi är ett av de områden som det forskats mest om 

gällande ångeststörningar, och om diagnosen är fastställd från tidigare, är de inte 

nödvändigtvis i behov av ytterligare handledd behandling. Men också Shultz har hittat delar 

av metoden i vilken det finns rum för förbättringar.  

7.3 Mindfulness 

Mindfulness är en metod med centrering kring att låta tankarna fokusera på nuet. I korthet 

hjälper den att lära sig modifiera sättet man tänker på. Mindfulness har bevisats vara effektiv 

hos personer med vissa former av ångest och depression. Övningarna varierar, enligt Mind 

kan man utöva mindfulness i många situationer i vardagen, så som vid meditation, måltider 

eller promenader. (Mind, Mind, 2018) Studier har också kommit fram till att mindfulness 

inte bara är effektiv på ett psykologiskt plan, utan kan också inverka positivt på ett fysiskt 

plan. (Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006, s. 374) Till exempel kan det lindra smärta 

och stress, och förbättra immunförsvaret. (Mieli, Mitä ovat mindfulness -tietoisuustaidot?, 

u.d.) 
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I grunden handlar mindfulness om att hitta och skapa en lugn sinnesstämning, vilket kan 

göras genom bland andra andningsövningar, fokusering och tankesätt. Tankesätten ska inte 

vara dömande, utan de ska utvecklas och tränas till att vara medvetna, närvarande och 

accepterande. I ett stadium av mindfulness, påverkas delarna av hjärnan som har hand om 

emotionell balans, empati, intuitioner, insikter och mycket mer. (Chrisine Forner B.A., 

B.S.W., M.S.W., R.S.W., 2018, ss. 2-3) 

Vidare kan mindfulness göra personen mer uppmärksam på andras känslor, och samtidigt 

hantera ens egna känslor med mer förståelse. Metoden kan rekommenderas till många olika 

människor i många olika situationer, men den är ändå inte en säker lösning på alla problem, 

speciellt inte livshotande sådana. Metoden hjälper att hitta ro och lugn, vilket inte är effektivt 

i fall då försvarssystemet borde kicka in för människans överlevnad. (Chrisine Forner B.A., 

B.S.W., M.S.W., R.S.W., 2018, s. 7) 

 

8 Resultat 

Examensarbetet har resulterat i en litteraturöversikt och sedan ett simuleringsscenario 

uppbyggt på litteraturöversikten. Scenariot handlar om en 18-årig gymnasiestuderandes 

möte med skolkuratorn och hur kuratorn tar till tals social fobi och självhjälpsmetoder. 

(Bilaga 2) Det vill säga, grundat på litteraturöversikten har skolkuratorns roll och bemötande 

framlyfts i handlingen, med mindre fokus på men ändå tagit upp mobbning, ingripande och 

självhjälp. Det som kommer mest fram är alla de punkter listade i teoridelen för vad man 

kan och bör tänka på som någon som bemöter en person med social fobi. Den sammanfattade 

litteraturen i arbetet var överens om flera saker, och processen att skapa scenariot gick främst 

ut på att plocka ut delar av teorin som kunde byggas ihop till en personbeskrivning. Personen 

blev sedan ett generaliserat fall med klara och synliga symptom för att underlätta 

simuleringens framfart. Saker som dök upp flera gånger i litteratur och forskning var bland 

andra att mobbning eller annat trauma ofta är en bakgrundsfaktor till social fobi, den kommer 

fram som tydligast i ung ålder i de flesta fall, förekommer främst hos kvinnor och har ett 

stort mörkertal. Scenariot kunde inte piloteras på grund av Covid-19 vilket kan ha påverkat 

examensarbetets resultat.  

Genom litteratursökningsprocessen märktes det att forskningen finns, men den är begränsad, 

och är mycket ofta ihopkopplad med andra diagnoser, medan meningen med det här arbetet 
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var att hålla sig till grundläggande fakta och inte ta med komorbiditet eller samsjuklighet. 

Dock har arbetets teoridel några gemensamma resultat med tidigare forskning. För det första 

faktum att det behövs mer forskning, och det behövs mer ingripande, eftersom social fobi 

många gånger härstammar från trauma i skolmiljön och lämnar de drabbade lidande i 

tystnad.  För det andra hittades också en allmän brist i forskning gjord kring simulationer 

inom det sociala området. För det tredje, resultaten om att social fobi för det mesta har en 

stark negativ inverkan på personens livskvalitet. Slutsatser av resultaten är att forskningen 

borde utökas, och att fler insatser borde göras för att nå personer med social fobi för att 

underlätta deras vardagliga liv.  

 

9 Tillförlitlighet och forskningsetik 

Examensarbetet har baserats på vetenskapliga källor, böcker och internethemsidor. 

Referenserna är tillagda i enlighet med Yrkeshögskolan Novias skrivanvisningar. Även 

dokumentering för litteratursökningsprocessen finns som bilaga nedan. Teorin baseras på 

och är underbyggda med relevanta källor av många olika slag för att skapa en samling av 

information om ämnet, och de är omformulerade för att undvika plagiat. Med den narrativa 

litteraturöversikten följer källor av varierande slag, och ger arbetet många olika synsätt och 

synvinklar på ämnet.  

I projektet följs Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar. Anvisningarna finns 

till för att all forskning ska utföras ärligt och pålitligt. Detta görs genom att hänvisa och 

respektera tidigare forskning som man tar upp i sitt eget arbete. Viktigt är också att respektera 

sitt eget arbete och redogöra för alla delar av arbetet på rätt sätt. Vissa punkter i delegationens 

lista tillfaller inte det här arbetet, bland andra krav på forskningstillstånd eller avtal, men de 

relevanta punkterna beaktas. (Forskningsetiska delegationen, 2012, ss. 16-19) 

Arbetet följer även forskningsetiken beskriven av Kristensson. En litteraturöversikt kräver 

att skribenten förhåller sig etiskt till källorna och även till källornas skribenters etik. I och 

med att det i det här arbetet inte har gjorts någon forskning som kräver varken tillstånd eller 

deltagare för undersökning eller studie, förkortas ändå listan på ansvar. Ansvaret som en 

litteraturöversikt behöver, och som har följts genom arbetet, är att den utvalda informationen 

använts på rätt sätt, med det menande med respekt. Tillhörande är även kritisk granskning 
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av den informationen, att allt är tydligt skrivet och formulerat, samt att man följer tillhörande 

lagstiftning relevant för arbetet. (Kristensson, 2014) s. 49 

 

10 Diskussion 

Människans psykiska hälsa är ett viktigt tema som det har börjats prata om allt mer och mer. 

Speciellt idag under de rådande undantagstillstånden på grund av Covid-19, då 

beredskapslagen trätt i kraft, och finländarnas rörelsefrihet har påverkats. Vad det gäller det 

här examensarbetet har det påverkat examensarbetshandledningen, och hindrade 

simuleringsövningen att ta plats, då regeringen stängt skolorna i hela landet från och med 18 

mars 2020 fram till åtminstone 13 maj 2020. Alla de inplanerade handledningarna har hållits, 

men en del av dem på distans istället för i skolan. I resultatet beskrivs nu enbart att arbetet 

resulterade i en litteraturöversikt med en produkt, vilket skulle ha varit ett mer givande 

resultat med insikt från piloteringen av simuleringsscenariot om inte Covid-19 förhindrat 

genomförandet av det.  

De flesta länder har stängt skolor, butiker, arbetsplatser och så mycket mer. Uppmaningarna 

är att hålla sig hemma, förutom nödvändiga ärenden så som att handla mat och köpa 

mediciner. Jag kan tänka mig att den långa självisoleringsperioden kan ha negativa 

konsekvenser då allt rullar i gång igen, inte bara för personer med social fobi, utan för oss 

alla. Med det sagt är social fobi, ångeststörningar och psykiska sjukdomar bra att vara påläst 

om, inte minst för de som har social fobi, men även för dem som möter personerna i sitt 

arbete eller bland vänner. Vilket är varför jag valde det temat för mitt examensarbete, för att 

öka förståelsen och sprida informationen. Det handlar om att visa respekt för alla tillstånd 

och ta i beaktande våra olikheter.  

Med kritisk granskning kan man se att den narrativa litteraturöversikten för med sig risken 

att göra arbetet för subjektivt. Men å andra sidan möjliggör metoden att ta med så många 

varierande referenser, att det blir en utmaning att välja ut de bästa och mest gynnande för 

arbetets syfte. Där till är referenser som personliga berättelser svåra att tolka, då de är så 

genuina och man vill inte omarbeta dem för mycket för att de är redan skrivna med deras 

egna ord, och jag ville undvika att analysera dem för mycket och istället låta dem stå för sig 

själva.  
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Av vad jag läst och sammanfattat i detta arbete drar jag slutsatsen att ämnet är forskat, men 

man måste verkligen gräva fram informationen man söker, den finns inte alltid så 

lättillgängligt. Alla lästa och använda källor upprepar att det finns så många med social fobi 

som lider i tystnad och aldrig kan ta steget att söka hjälp. Här tycker jag att skolkuratorer 

och övrig personal i skolor spelar en så stor roll, eftersom som nämnt i många av källorna, 

tar sig social fobi oftast form i mycket ung ålder. Därför borde skolkuratorns arbete 

synliggöras mer, och att lysa ljus på social fobi och skolkuratorers arbete är vad som gör det 

här arbetet så viktigt.  

Syftet var att ta reda på hur socionomer i sin yrkesroll kan handleda, stöda och bemöta 

personer med en ångeststörning så som social fobi. Med den sammanställda kunskapen om 

ämnet möter arbetet sitt syfte, i hur det ur mångsidiga synvinklar sammanfattar dem. Arbetet 

i helhet summerar hur en socionom som skolkurator kan hjälpa elever med den psykiska 

sjukdomen social fobi. Arbetet ger en inblick i hur kuratorn kan handleda, stöda och bemöta 

dessa elever, vad man bör tänka på, vad man kan säga och göra och olika självhjälpsmetoder 

som kan rekommenderas. Dessa behövs för att nå eleverna och för att kunna hjälpa dem på 

bästa möjliga sätt.  

Arbetet tar också fasta på att alla inte kan handledas på samma sätt, och alla metoder fungerar 

inte för alla. Ämnet blev sist och slutligen mycket avgränsat för att rymmas inom 

examensarbetets tidsramar. Arbetet kunde ännu ha utvecklat med att gå in på tillfriskning, 

social fobi i arbetslivet, fler orsaker och bakgrundsfaktorer. I fråga om vad som ännu kunde 

ha gjorts annorlunda kunde litteratursökningen gjorts mer bred samt mer specifik. Jag var 

mycket på jakt efter basfakta för att få en allmän del i teorin. Som arbetet ser ut nu kan 

resultaten vara till nytta för studerande eller andra intresserade av social fobi och simulation. 

Resultaten och litteraturöversikten bidrar till processen att öka uppmärksamhet och 

förståelse, av vilka det förhoppningsvis finns mer i framtiden.  
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Dokumentation av litteratursökningsprocessen 
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artiklar 

Living with social 

phobia 

EBSCO Full text, peer 

reviewed 
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Social phobia AND 

school 

EBSCO Full text, peer 

reviewed, 2012-

2015 

30 0 

School counselor 

AND social anxiety 

EBSCO Full text, peer 

reviewed, 2010-

2019 

7 0 

Social anxiety AND 

counseling 

EBSCO Full text, peer 

reviewed 

172 0 

Self help social 

anxiety 

EBSCO Full text, peer 

reviewed 

3 1 

Mentalvård Social- och 

hälsovårdsministeriets 

publikationer 

 
7 3 

Ångest Julkari 
 

243 2 

Social work anxiety EBSCO Full text, peer 

reviewed 

29 1 

What is mindfulness EBSCO 
 

161 1 

Turorial AND 

simulation AND 

social work 

EBSCO 
 

2 0 

https://tritonia.finna.fi/novia/Record/alma.1311853
https://tritonia.finna.fi/novia/Record/alma.1311853
https://tritonia.finna.fi/novia/Record/alma.1311853


  

Tutorial pilot SpringerLink 
 

3 404 1 

Elevhälsogruppen Julkari 
 

7 1 

Simulation in social 

services 

SpringerLink Article 
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Social fobi Sotkanet 
 

0 0 

Mindfulness Google scholar 
 

546 

000 

1 

Simulation handbook ProQuest Books 34 233 1 

Simulation ProQuest Books 

Last 5 years 

5 132 1 

Counselling social 

anxiety 

Proquest Books 27 862 1 

Social anxiety 

disorder 

ProQuest Books 58 550 1 

Social work AND 

school AND Finland 

EBSCO 
 

255 0 

Skolkurator Finland Google scholar 
 

478 0 

Social anxiety AND 

Bullying 

EBSCO Full Text 10 0 

Social phobia AND 

school AND bullying 

EBSCO 
 

0 0 

Social phobia AND 

children 

EBSCO 
 

28 1 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

Scenario 

Scenario (namn och 
författare): 

 

Att ta till tals en elevs 
psykiska hälsa 

 

Victoria Degerlund 

 

Icke-tekniskt problem (CRM): 

 

En skolelev som visar tecken på social fobi, skolfrånvaro 
etc.  

 

 

Inlärningsmål: 

Hur ta till tals en elevs 
behov av hjälp och 
handledning 

Grundinformation om 
social fobi 

 

Icke-tekniska 

Hur bemöta en elev med social fobi 

Att använda självhjälpsmetoder 

 

Scenario 
sammanfattning för 
alla deltagare (Alla 
deltagare får 
beskrivning av 
bakgrundsfaktorer 
och av 
utgångspunkten): 

 

 

 

 

På hösten ordnar skolkuratorn på ett gymnasium ett 
möte individuellt med alla elever om deras första år på 
en ny skola och inledningen till nästa klass och övrigt. En 
elev vid namn Madeleine är en av dem.  

Vid ett par tidigare möten har kuratorn märkt att 
Madeleine uppvisar vissa tecken på social fobi, och även 
hört att lärare pratat med Madeleines föräldrar angående 
hennes skolfrånvaro.  Du tänker att utgående från hur 
det här mötet går, att du kanske borde ta till tals 
situationen med henne.  

 

Miljö: 

Skolkurator kontor, gymnasium 

Förberedelser i simulator/rum:  

Två stolar, hylla eller bord 

 



  

Rekvisita: 

En bok, näsdukar, laptop eller bordsdator 

 

Klient:  

Madeleine, 18 år 

Madeleine är uppvuxen i Åbo med sin mamma och pappa, tills de separerade 
senaste sommaren. Nu bor hon hos sin mamma en bit utanför Åbo. På fritiden 
håller hon sig gärna hemma, arbetar med skolarbeten, spelar spel eller läser 
böcker. Hon har prövat på att ta upp dans som hobby under lågstadiet då många 
av flickorna i klassen också gjorde det, men hon slutade i början av högstadiet då 
mobbningen började. Nu i gymnasiet har hon försökt hitta nya vänner, och har 
ibland pratat med en elev som går i hennes biologikurs. Studierna går riktigt bra, 
eftersom hon inte gör så mycket annat under dagarna och har därför tid att 
studera. Hennes föräldrar uppmanar henne hela tiden att söka ett jobb på sidan 
om gymnasiet, men Madeleine känner sig inte bekväm med tanken.   

 

Information/rapport (anamnes och ordinationer) till deltagare som simulerar:  

Ett inplanerat möte tar plats mellan ett gymnasiums skolkurator och eleven 
Madeleine. Madeleine mår för övrigt bra, men hon har långa tider skippat skolan, 
är ofta sedd utanför kompisgrupperna, mycket tyst på lektionerna med mera. Hon 
visar många tecken på social fobi men har inte en diagnos.  

Madeleine svarar på frågor och visar symptomen tydligt under mötet. Kuratorn 
agerar med punkterna som man kan beakta vid handledning och bemötandet av 
personer med social fobi.  

 

”Life savers”  

Simuleringen avbryts av ledaren 

 

 

Kriterier för att simulationen tar slut: 

Kuratorn och eleven kommer överens om ett nytt möte och kuratorn har 
föreslagit en självhjälp metod som hon är villig att börja pröva hemma.  

 

 

 



  

Inlärningsdiskussion (debriefing) tillsammans 

Hur man handleder, stöder och bemöter en person med social fobi. De olika metoderna 

för självhjälp och vilken bakgrundsinformation en kurator måste besitta.  

Deltagarna som observerar har fått anvisningar om de saker som ska observeras:  

 

• Hur kuratorn tar saken till tals 

• Hur kuratorn handleder och bemöter 

• Hur eleven reagerar 

• Vilka symptom Madeleine uppvisar 

 

Scenario manuscript 

Madeleine är 18 år och har just börjat på andra året i gymnasiet. Hon skulle vara i 
behov av hjälp, för hennes tankar om vad andra tänker om henne känns för 
överväldigande, och hon vill inte missa så mycket skola som hon nu gör.  
De flesta i hennes grupp gick i hennes klass i högstadiet, så de är bekanta men de 
är inte vänner, eftersom de mobbat henne under de tre senaste åren. Allt från 
skratt och blickar till blockering av korridorer och utfrysning. Ingen märkte 
någonsin att mobbningen pågick, och Madeleine var tyst om det. Men nu i 
gymnasiet har mobbningen slutat, men de har ändå inte kontakt. Hon är hela tiden 
rädd om vad de tänker för elaka saker om henne, och hon fruktar att bli placerad i 
grupparbeten eller diskussioner med dem. Hon känner sig illamående varje 
morgon hon vaknar och vet att hon måste gå till skolan, och dagarna det känns 
som värst väljer hon att sjukanmäla sig, speciellt de dagar då hon vet att det 
kommer att göras grupparbeten eller presentationer med risk att mobbarna 
dömer henne eller hon kan göra bort sig.  
Madeleines föräldrars separation kom som en överraskning för henne, och valet 
att bo hos sin mamma gjorde hon inte själv.  
 
Start: Kuratorn öppnar sin kontorsdörr och finner Madeleine väntande utanför på 
en stol. 

 

Anvisningar till klient (kan ges åt skådespelaren) 

Personlighet: Madeleine är lite blyg och svarar på frågorna mycket vagt. Efter en 
stund blir hon mer bekväm och berättar lite mer, och är öppen för idéen av 
självhjälpmaterial.  

Bakgrundsfakta: hon har varit borta en del från skolan, hon känner sig inte 
bekväm i klassens gruppdynamik, hennes föräldrar separerade under sommaren 
och det finns en historia med mobbning i högstadiet. 



  

Synliga symptom: undviker för mycket ögonkontakt, talar aningen lågmält, 
svettas/har varmt, är mycket tidigt på plats för mötet, ställer många frågor för att 
förtydliga att hon förstått rätt, klär sig i monotona färgers kläder för att inte dra 
till för mycket uppmärksamhet 

Symptom som Madeleine beskriver själv: mobbning, stannat hemma från skolan, 
trivs inte i klassen, har inte någon vän på skolan, svårt att sova då hon tänker 
igenom allt som hänt under dagen.  

 

 

 


