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‘FACE COVID’  

Hur man på ett effektivt sätt kan respondera på Coronakrisen.  

 

Originaltexten till den engelska förlagan är skriven av läkaren och psykoterapeuten Russ 

Harris, författare till flera böcker om ACT, bland annat Lyckofällan 

(www.TheHappinessTrap.com www.ImLearningACT.com). Översättning, tolkning och 

anpassning till svenska är gjord av Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och 

handledare i psykoterapi med tillstånd av Russ Harris.   

 

Akronymen ‘FACE COVID’ är ett paket med praktiska steg för att respondera effektivt på 

Coronakrisen. Detta genom att använda principer från acceptance and commitment therapy 

(ACT). Här är en snabbsammanfattning av nyckelstegen, på sidorna som följer ska vi utforska 

dem mer ingående. 

F = Focus on what’s in your control - Fokusera på det som är inom din kontroll 

A = Acknowledge your thoughts & feelings - Uppmärksamma dina tankar och känslor 

C = Come back into your body – Kom tillbaka till din kropp 

E = Engage in what you’re doing - Engagera dig i det du gör 

 

C = Committed action – Engagerat handlande 

O = Opening up – Öppna upp 

V = Values – Värden eller värderingar 

I = Identify resources – Identifiera resurser 

D = Disinfect & distance – Desinficera och distansera dig socialt 

 

Nu ska vi undersöka dem mer ingående en och en 

 

F= Focus on what’s in your control - Fokusera på det som är inom din kontroll 

Coronakrisen kan påverka oss på många olika sätt. Fysiskt, emotionellt, ekonomiskt, 

psykologiskt och socialt. De flesta av oss möter nu (eller kommer att möta) utbredd allvarlig 

sjukdom och svårigheter för sjukvården att kunna hantera situationen. Sociala och 

samhälleliga störningar. Ekonomisk kris och kanske finansiella problem. Listan över hur det är 

och kan komma att bli kan göras lång. 
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När vi möter en kris är det oundvikligt att inte känna rädsla och oro. Det är normala naturliga 

responser på utmanande situationer som innehåller fara och osäkerhet. Det är då lätt hänt att 

tappa bort sig i att oroa sig för allt möjligt som du har liten eller ingen möjlighet att påverka. 

Det kan handla om sådant som kan hända i framtiden, hur viruset kan påverka dig eller dina 

närstående, din stad, ditt land eller hela världen och hur följderna av det kommer att bli etc. 

Det är fullkomligt normalt att i ett skede som detta tappa bort sig i sin oro men det är inte 

användbart och troligtvis inte till hjälp för oss. Det är snarare så att ju mer man fokuserar på 

sådant som man inte kan påverka, desto mer hjälplös och orolig känner man sig. 

 

Så det mest användbara vi kan göra i alla typer av kriser är att fokusera på sådant vi faktiskt 

kan påverka. 

Du kan inte påverka det som händer i framtiden. Du kan inte kontrollera Coronaviruset, 

världsekonomin och troligen inte heller hur den svenska regeringen hanterar situationen. Du 

kan inte heller kontrollera dina känslor med någon slags magi. Du kan inte eliminera all din 

naturliga rädsla och oro. Men det du kan hantera är det du gör här och nu. Och det spelar roll. 

För det du gör här och nu kan göra stor skillnad för dig själv, för de du lever tillsammans med 

och även en signifikant skillnad för din närmaste omgivning.  

 

I realiteten har vi mycket mer kontroll över vårt beteende än över våra tankar och känslor. Så 

det primära målet för oss är att ta kontroll över vårt beteende – här och nu – att respondera 

effektivt på krisen. Det handlar både om att ta hand om vår inre värld – alla våra svåra tankar 

och känslor – och vår yttre värld – de faktiska problem som vi möter.  

 

Så hur gör vi det? När en kraftig storm blåser upp så kastar båtarna i hamn ankar – för om de 

inte gör det så sveps de ut i sjön. Och självklart är det så att bara för att man kastar ankar så 

försvinner inte stormen (ankare kan inte kontrollera vädret) – ankaret kan dock hålla kvar 

båten i hamn tills stormen har passerat. På samma sätt, under en pågående kris, kommer vi 

att uppleva känslomässiga stormar: Ohjälpsamma tankar som snurrar runt i huvudet, 

smärtsamma känslor i våra kroppar. Och om vi låter oss svepas iväg av stormen inom oss kan 

vi inte göra något effektivt. Så det första praktiska steget är att ankra genom att använda sig 

av ACE-akronymen: 

 

A = Acknowledge your thoughts & feelings - Uppmärksamma dina tankar och känslor 

C = Come back into your body – Kom tillbaka till din kropp 

E = Engage in what you’re doing - Engagera dig i det du gör 
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A= Acknowledge your thoughts and feelings - Uppmärksamma dina tankar och känslor 

Tyst och vänligt noterar du det som dyker upp inom dig: dina tankar, känslor, minnen, 

sensationer, behov. Förhåll dig som en nyfiken forskare när du observerar vad som pågår i din 

inre värld. Under tiden som du gör det… 

 

C = Come back into your body – Kom tillbaka till din kropp  

Återta kontakt med din fysiska kropp. Hitta ditt eget sätt att göra det eller testa något eller 

alla av följande: 

- Tryck sakta ned dina fötter hårt i golvet 

- Sträck långsamt upp din rygg och ryggrad; om du sitter, sätt dig upprätt och framåt i 

stolen.  

- Tryck långsamt ihop dina fingertoppar 

- Stretcha långsamt dina armar eller din nacke, höj och sänk axlarna. 

- Andas långsamt 

 

Notera att du inte försöker att vända dig bort från, fly, undvika eller distrahera dig från det 

som sker i din inre värld. Målet är att fortsätta vara medveten om dina tankar och känslor, 

fortsätta att erkänna deras närvaro. Samtidigt, gå tillbaka till att ha kontakt med din kropp och 

aktivt röra på den. Varför? För att få så mycket kontroll som möjligt över dina fysiska 

reaktioner även fast du inte kan kontrollera dina känslor. (Kom ihåg Fokusera på det som är 

inom din kontroll) Och när du erkänner dina tankar och känslor och kommer tillbaka in i 

kroppen så… 

 

E = Engage in what you’re doing - Engagera dig i det du gör 

Få en uppfattning om var du är och fokusera om din uppmärksamhet på den aktivitet du 

håller på med. 

 

Hitta ditt eget sätt att göra detta. Du kan också testa något eller alla av följande förslag: 

 

Titta dig omkring i rummet och lägg märke till fem saker du ser 

Lyssna noga och lägg märke till tre eller fyra ljud du kan höra 

Notera om du kan känna någon doft eller känna någon smak i din mun 

Notera vad du gör 

Avsluta övningen genom att ge fullständig uppmärksamhet till den aktivitet du är engagerad i. 

(Har du ingen meningsfull aktivitet, se de nästa tre stegen) 
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Idealiskt är att gå igenom ACE-cykeln tre-fyra gånger, då tar övningen kanske totalt 3-4 

minuter.  

OBS! Skippa inte A:et i ACE; det är viktigt att fortsätta uppmärksamma de aktuella tankarna 

och känslorna. Speciellt om de är svåra eller obekväma. Utesluter du A:et så blir den här 

övningen en distraktionsteknik – vilket den inte är menad att vara. Att kunna ankra är en 

väldigt användbar färdighet. Den kan användas till att hantera svåra tankar, känslor, minnen, 

lust och sensationer mer effektivt; att stänga av autopiloten och engagera dig i livet; att bli 

grundad och mer stadig i dig själv i svåra situationer: att avbryta grubbel, besatthet och oro 

och att fokusera på den aktivitet du håller på med. Ju bättre du ankrar dig själv i att vara här 

och nu, desto mer kontroll har du över dina handlingar. Vilket gör det betydligt lättare för 

nästföljande steg: COVID 

 

C = Committed Action – Engagerat handlande 

Med engagerat handlande menas effektivt agerande med vägledning av dina 

livsvärden/värderingar; handlingar du gör för att de är viktiga för dig utifrån vem du vill vara. 

Även fast de uppbringar svåra tankar och känslor. När du en gång har ankrat genom ACE 

kommer du att ha stor kontroll över dina handlingar – detta gör det lättare att engagera sig i 

sådant som verkligen spelar roll.  Det inbegriper självklart alla de skyddande åtgärderna mot 

Corona – att tvätta händerna noggrant, social distansering osv. Men utöver de fundamenten 

vad gäller effektivt agerande fundera över: På vilka simpla sätt kan du ta hand om dig själv, de 

du lever med, och de du realistiskt kan hjälpa? Vilken sorts stöttande medkännande 

handlingar kan du utföra? Kan du säga några vänliga ord till någon som är orolig – öga mot 

öga, via telefon eller i textmeddelanden? Kan du hjälpa någon genom att hjälpa till, utföra en 

handling eller syssla, laga en måltid, spela ett spel med ett barn eller bara finnas där? Kan du 

trösta och stötta någon som är sjuk? Eller i de allvarligaste fallen, sköta personen och ge 

denne sådan medicinsk eller annan assistans som är möjlig? 

 

Och om du spenderar en massa mer tid där hemma, genom självisolering, påtvingad karantän 

eller social distansering, vilka är de mest effektiva sätten att spendera tid på? Du kanske vill 

överväga fysisk aktivitet för att behålla formen, matlagning av hälsosam mat, att göra 

meningsfulla aktiviteter själv eller tillsammans med andra. Och om du är bekant med 

acceptance and commitment therapy eller andra mindfulness-baserade approacher, hur kan 

du aktivt öva på några av de mindfulnessfärdigheterna? Återkommande under dagen, fråga 

dig själv ”Vad kan jag göra just nu – det spelar ingen roll hur litet det är – som kan förbättra 

mitt liv för mig eller för personer jag lever tillsammans med, eller människor i min 

omgivning?” Och vad än ditt svar är – gör det, engagera dig i det totalt.  
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O = Opening up – Öppna upp 

Öppna upp betyder att göra plats för svåra känslor och att vara snäll mot dig själv. Svåra 

känslor kommer garanterat att visa sig när krisen förvärras: rädsla, ångest, ledsenhet, skuld, 

ensamhet, frustration, förvirring och många därtill. Vi kan inte stoppa känslorna från att 

komma; de är normala reaktioner. Men vi kan öppna upp och göra plats för dem; erkänna att 

de är normala, tillåta dem att vara där (även fast de gör ont), och behandla oss själva vänligt. 

Kom ihåg själv-vänlighet är essentiellt om du vill hantera krisen – speciellt om du har rollen 

som vårdgivare eller någon annan form av hjälpare. Om du någonsin har flugit har du hört 

följande (eller liknande) ”Om en nödsituation uppstår, ta på dig din egen syrgasmask innan du 

hjälper andra”. Själv-vänlighet är din syrgasmask; om du behöver hjälpa andra så klarar du det 

mycket bättre om du också tar god hand om dig själv. Så fråga dig själv, ”Om någon jag 

älskade genomgick den här erfarenheten, kände det jag kände – om jag ville vara vänlig och 

omtänksam mot dem, hur skulle jag behandla dem? Hur skulle jag bete mig mot dem? Vad 

skulle jag kanske säga eller göra? Försök sedan att behandla dig själv på det sättet. 

 

V = Values – Värden eller värderingar 

Engagerat handlande bör utgå från dina värden: Vad vill du stå för under krisen? Vilken sorts 

person vill du vara när du går igenom den? Hur vill du vara mot dig själv och mot andra? 

Dina värden kanske inkluderar kärlek, respekt, humor, tålamod, mod, ärlighet, 

omtänksamhet, öppenhet, vänlighet eller en massa andra aspekter. Leta efter sätt att sprida 

ut dessa värderingar under din dag. Låt dem vägleda och motivera ditt engagerade 

handlande.  

  

Självklart, när krisen breder ut sig kommer det att uppstå hinder i ditt liv; mål du inte kan 

uppnå, saker du inte kan göra, problem som inte har enkla lösningar. Men du kan fortfarande 

leva efter dina värderingar på en mängd olika sätt, till och med när du är mitt inne i alla dessa 

utmaningar. Särskilt dina värderingar gällande vänlighet och omtänksamhet. Fundera över: På 

vilka vänliga omtänksamma sätt kan du behandla dig själv när du går igenom det här? Vilka 

snälla ord kan du säga till dig själv, vilka vänliga handlingar kan du göra mot dig själv? På vilka 

vänliga sätt kan du behandla andra som lider? Vilka vänliga omtänksamma sätt kan du bidra 

med för att personer i din närhet ska känna välbefinnande? Vad kan du säga och göra för att 

du, när du om några år tittar tillbaka, kan känna dig stolt över? 

 

I = Identify resources – Identifiera resurser 

Identifiera resurser för hjälp, assistans, råd och stöd. Det inkluderar vänner, familj, grannar, 

vårdpersonal, akutsjukvård etc. Ta reda på telefonnummer och webbadresser till hjälplinjer, 

inklusive psykoterapeutisk hjälp om det är nödvändigt. Ha kontakt med dina sociala nätverk. 

Om du har möjlighet att erbjuda stöd till andra, låt dem veta det: du kan vara en resurs för 

andra på samma sätt som de kan vara en resurs för dig. En viktig aspekt är att söka 
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information hos pålitliga kanaler för uppdateringar om krisen och vägledning för hur man bör 

respondera på den. Världshälsoorganisationen är den ledande globala källan för det. I Sverige 

hittas information hos www.Folkhälsomyndigheten.se, www.Krisinformation.se, det 

nationella informationsnumret om covid-19: 113 13 och 1177 Vårdguiden. Använd den 

information du får till att utveckla dina egna resurser: hur du ska agera för att skydda dig och 

andra, förbereda dig i förväg för karantän eller nödhändelser. 

 

D = Disinfect & distance physically – Desinficera och distansera dig socialt 

Du känner säkert till detta men det är värt att repetera: desinficera/tvätta dina händer 

noggrant och regelbundet och använd dig av social distansering1 så mycket som är möjligt 

utifrån de förutsättningar du befinner dig i. Använd dig av telefon, sociala medier och andra 

typer av kontaktformat som du har möjlighet att använda dig av även på distans. Kom ihåg att 

det handlar om fysisk distansering – inte att stänga av emotionellt. Det här är en viktig aspekt 

av engagerat handlande, införliva det djupt i dina värderingar; inse att det verkligen är 

omtänksamma handlingar. 

 

  

 
1 Social distansering är icke-medicinska handlingar för att hejda eller sakta ner smittspridning av 
infektionssjukdomar bland en befolkning. Målet med den sociala distanseringen är att minska kontakterna 
mellan smittade och icke-smittade, minimera överföringen av smittan och hejda infektionens dödlighet. 
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Sammanfattning 

Så igen och igen och igen när problemen tornar upp sig i världen runt omkring dig och 

emotionella stormar rasar i din inre värld kom tillbaka till stegen i FACE COVID:  

F = Focus on what’s in your control - Fokusera på det som är inom din kontroll 

A = Acknowledge your thoughts & feelings - Uppmärksamma dina tankar och känslor 

C = Come back into your body – Kom tillbaka till din kropp 

E = Engage in what you’re doing - Engagera dig i det du gör 

 

C = Committed action – Engagerat handlande 

O = Opening up – Öppna upp 

V = Values – Värden eller värderingar 

I = Identify resources – Identifiera resurser 

D = Disinfect & distance – Desinficera och distansera dig socialt 

 

Hoppas att det här dokumentet kan vara till hjälp för dig. Du kan dela det fritt i oförändrad 

form till de du tror kan finna det hjälpsamt. Vi lever i svåra och skrämmande tider så var snäll 

mot dig själv.  

 

And remember the words of Winston Churchill: ‘When you’re going through hell, keep going’. 

 

 

 

 

 

 

Söker du behandling, utbildning eller handledning i KBT, ACT eller annan psykoterapiform är 

du välkommen att ta kontakt på kbtsverige@hotmail.com. Via KBT Sveriges facebooksida: 

facebook.com/kbtsverige 

 

 

För mer resurser se: https://kbtsverige.wordpress.com/ 

mailto:kbtsverige@hotmail.com
https://kbtsverige.wordpress.com/

