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Tankemönster 
UPPLÄGG 

 
1.  När används Tankemönster?  
2.  Vad är Tankemönster? 
3.  Varför är Tankemönster viktigt? 

Tankefällor.  
4.  Hur bryter och ändrar vi våra 

Tankemönster? 
 

 



Tankemönster 
 
Kognitiv beteendeterapi KBT 
 

•   är en psykoterapeutisk behandling fokuserar man 
mer på här och nu situationen och framtiden än din 
historia bakåt 
 
•  det är viktigare att minska symptom och förändra 
beteende än att förstå varför man mår dåligt 
 
•  Man arbetar både med att förändra tankemönster 
och personens beteende utifrån vad som är mest 
lämpligt i olika fall 
 
 

 
 



Tankemönster 
 
Kognitiv beteendeterapi KBT 
 
•  använder sig av olika metoder och tekniker. De 
vanligaste är  
 

-  Exponering 
-  Mindfulness 
-  Kognitiv omstrukturering 
-  Beteendeaktivering  
- Acceptance  
 

 
 



Tankemönster  
Grundantaganden 
 

•  är de antaganden/uppfattningar du får om dig 
själv och andra  tidigt i livet 

•   de är de djupaste scheman som vi präglas av 
och är omedvetna dvs vi tänker inte på att vi 
har dem 

•  handlar om hur du betraktar omvärlden och 
dig själv, ”jag är inget värd” eller ”jag är 
oduglig” 
 
 
 
 

 
 



Tankemönster 
 
Livsregler 
 

•   är de regler som är hur vi ”måste” vara ”jag 
måste säga ja, annars tycker ingen om mig” 
 
•  Vi kan ha flera livsregler som vi lever efter  

•  De är omedvetna dvs vi tänker inte på dem 
 

 
 



Tankemönster 
 
Automatiska tankar 
 

•   Är de tankar som kommer snabbt och automatiskt utan 
att man hinner reagera på att de kommer 
 
•  Vi agerar direkt på våra automatiska tankar 
 
•  Ex:  Ser ett lejon          ”jag känner mig rädd”  
Springer därifrån/slåss mot lejonet  
 

 
 



Tankemönster 
 
Tankemönster 
 

•   Om våra tankar är realistiska och adekvata är allt gott 
och väl. Vi mår bra. 

•   Ibland har vi dock tankemönster som är felaktiga, 
orealistiska och alltför negativa. Detta leder till att vi 
feltolkar situationer och andra människor vilket kan leda 
till psykiskt ohälsa 

•  Psykisk ohälsa handlar om ffa ångest och nedstämdhet 
 
 
 
 

 
 



Tankemönster 
 
Kognitiv omstrukturering 
 

•   Grundantagande: ”jag är inget värd” 
 
•   Livsregel: ”jag måste säga ja, annars tycker ingen om 
mig” 

•   Automatisk tanke: Stefan på jobbet skrattar till när jag 
går förbi på morgonen och hejar inte  
”det är säkert för att jag är så ful, det är ingen ide att 
jag säger hej” 
 

 
 



Tankemönster 
 
Kognitiv omstrukturering 
 

•  Grundantagande: ”jag duger som jag är” 
 
•  Livsregel: ”om jag säger nej så gör det inget, vi ses en 
annan gång” 

• Automatisk tanke: Stefan på jobbet skrattar till när jag 
går förbi på morgonen och hejar inte  
”Han var nog inne helt i sina egna tankar, det har ju varit 
mycket på jobbet det sista” 
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Tankemönster 
 
Tankefällor 
 

•  ett slas logiska kullebyttor som gör att vi 
missuppfattar eller felbedömer situationer 
 
•  Om de dominerar kommer det att förstärka 
negativa tankemönster och påverka till ångest och 
nedstämdhet 

• Vi behöver därför börja lägga märke till våra 
automatiska tankar 

 
 

 
 



Tankemönster 
 
Vanliga tankefällor 
 

•  Svart-vitt tänkande 
•  Tankeläsning 
•  Övergeneralisering 
•  Selektiv abstraktion 
•  Katastrofiering 
 

 

 



Tankemönster 

•   Svart-vitt tänkande 
Att se saker onyanserat, kategoriskt. Antingen-eller, 
allt-inget, aldrig-alltid.  
Ex. Ingen tycker om mig. 
 

•  Tankeläsning 
Man antar utan grund att någon tänker negativt om än 
själv. 
Ex. Du möter en person på gatan och han hälsar inte. 
Du drar slutsatsen att han inte tycker om dig.  



Tankemönster 
 

•  Katastrofiering 
Man fokuserar på negativa händelser som skulle kunna 
inträffa eller räknar med det sämsta möjliga resultatet, dvs 
med extrema katastrofala följder.  
Ex. Du vill inte gå in i affären och handla eftersom du 
drabbas av panik och svimmar i kassakön.  
 

•  Övergeneralisering 
Ett misslyckande generaliseras till alla liknande eller olika 
situationer. Du ser en enda händelse som ett enda stort 
mönster.  
Ex. Jag klarade ju inte av att servera kaffe på ett trevligt 
bra sätt, det är ingen ide att välja in mig i festkomitten.  
 
 

 
 



Tankemönster 

•  Selektiv uppmärksamhet 
En liten detalj färgar hela upplevelsen och 
verkligheten.  
Ex. Du fokuserar på en enda negativ kommentar i 
ett positivt utlåtande.  
 
Länk:  
 



Tankemönster 
Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att 
jag hejar igen, det är aldrig någon som hejar 
ändå” 

1. Identifiera tankefällor 
2.  Viktiga frågor 
Hur sann är tanken på 1-100? 
Vad är det värsta som kan hända? 
Vad kommer hända om 10 år, eller vad tänker du om detta när du är 90 
år? Vad hade du sagt till en vän? 
Vad är för/nackdelar med att tänka på det här sättet? 
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Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att jag 
hejar igen, det är aldrig någon som hejar ändå” 

ü Svart vitt tänkande: kategorisk: ful/fin; 
aldrig/alltid 

Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att 
jag hejar igen, det är aldrig någon som hejar ändå” 

ü Tankeläsning: att skratta till eller inte heja och man antar 
vad den andre tänker med negativa tankar utan att 
ifrågasätta  
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Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att jag hejar 
igen, det är aldrig någon som hejar ändå” 

ü Övergeneralisering: att en vid ett tillfälle inte hejar leder till 
att man tror att ingen kommer att heja 

Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att jag hejar 
igen, det är aldrig någon som hejar ändå…” 

ü Katastrofiering om framtiden: att ingen någonsin 
kommer att heja 
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Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att 
jag hejar igen, det är aldrig någon som hejar ändå” 

ü Selektiv uppmärksamhet: man fäster sig vid 
skrattet och att inte heja och glömmer bort 
sammanhanget  med tidspress på jobbet/kollega 
som skickade ett roligt mail 
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2.  Viktiga frågor 
Vad är det värsta som kan hända? 
Att ingen kommer någonsin att heja på mig. 
 

Hur sann är tanken på 1-100? 
40 på skalan sannning 
 

Vad kommer hända om 10 år, eller vad tänker du om detta när du 
är 90 år? Vad hade du sagt till en vän? 
Att det kanske berodde på att han såg något roligt på datorn. Att 
du inte vet om det hade med dig att göra. 
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Automatisk tanke: 
”det är säkert för att jag är ful, det är ingen idé att 
jag hejar igen, det är aldrig någon som hejar ändå” 

FÖRDELAR      NACKDELAR 
 
Jag kan ha rätt denna gång   Jag slutar heja på människor 

    Jag blir isolerad i slutändan   
    Jag går runt och tror utan att veta 
    Jag slutar vara aktiv själv i livet 
    Jag låter en händelse/person  
    styra mitt liv 
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ü  Vi har alla tankemönster som påverkar oss 
ü  De är omedvetna men behöver identifieras 
ü  Försök lägg märke till era automatiska tankar 
ü  Ifrågasätt, är tanken realistisk? Sätt tanken i 
perspektiv 
ü  Finn era egna tankefällor 
 



TACK FÖR MIG 

 
 


