
ÅNGEST, FRUKTAN OCH FOBIER

Kunskap och råd om ångest från SOS International



Ångest är som ett överkänsligt röklarm inne i kroppen 
Med ångest, är kroppen i höjt beredskap i förhållande till fara. 
Ångest blir ett problem när vår kropp reagerar som om det 
finns en fara utan att vi utsätts för en verklig fara. Ångest är 
som att ha ett överkänsligt röklarm inne i kroppen. 

Fruktan (verklig fara)
Fysiskt: 
• Ökad hjärtrytm (takykardi) och snabb andning: Vi pumpar  
 ut blod och syre i armar och ben (före till den övre delen 
 av hjärnan), och vi gör oss redo att kämpa eller fly.  
 Detta för med sig att vi ofta börjar att hyperventilera  
 och kan upp leva yrsel, det spänner i bröstet, halsen blir  
 torr, eller så upplever vi domningar, prickar på kroppen  
 och sensationer av värme/kyla. 
• Svett: Kyler ner kroppen, och gör oss hala och svåra att  
 hålla  fast i.
• Illamående: Matsmältningen stänger av till fördel för   
 de muskler och organ, som är viktiga för strids-eller   
 flykt-fasen.
• Overklighetskänsla/klarsyn: Pupillerna förstoras för att  
 ge oss en bättre syn, och bidrar till att vi kan uppleva en  
 overklighetskänsla.
• Tunga ben: Vår benmuskulatur fylls med blod, och kan 
 kännas tung.

Psykiskt:
• Kämpa-eller-fly-responsen är inställd på överlevnad,   
 och inte på logiskt resonemang eller social närhet. 
• Ofta känns ’huvudet tomt’ och all energi används för  
 att agera reflexmässigt.

 

Ångest (rädslan för fruktan)
Fysiskt:  
Bara en fobi för blod eller skada, kan leda till svimning. 
Alla andra fobier, leder till takykardi (ökad hjärtrytm). 

Psykiskt: 
Ångest kan triggas av tankar. Innehållet av den inre dialogen/
tankarna präglas av att vi upplever att vi är i fara, detta färgar 
både tankar och känslor som igen bidrar till att upprätthålla 
och öka de fysiska symptomerna, och bidrar till att vi tänker 
mer på fara och upplever mer rädsla – och precis så fungerar 
ångestspiralen. 

Många har känslan av att de kommer att bli galna, eller dö. 
Det gör man inte. Men det kan kännas så och kan vara extremt 
obehagligt när det sker. 

Det är viktigt att man lär sig att bryta spiralen på egen hand, 
så att ångesten och undvikelsebeteendet inte tar över ens liv. 

På den säkra (men skrämmande) sidan 
Från en evolutionär synpunkt, är vi människor uppbyggda 
efter principen att vara uppmärksamma på fara. Hörde 
grottmänniskan något i buskarna, så var det mycket sannolikt 
att det var en fara – men om han väntade, tänkte länge och 
först innan han såg om det faktiskt var ett rovdjur, så var det 
ofta för sent. 

Denna förmågan är medfödd. Så kroppen/hjärnan har 
anpassat sig till att vara på den säkra sidan och reagera med 
total skräck-respons varje gång. Denna förmågan bär vi med 
oss i det limbiska systemet (den reaktiva mittre delen av 
hjärnan ”däggdjurshjärnan”). Evolutionen tog oss vidare och 
gav oss också tjockare neocortex (’den tänkande nyhjärnan’), 
som både kan ge upphov till ångestproblematik, för tankarna 
triggar ångest– men också lösningar till den genom modifie-
rande kognitiv beteendeterapi.

Ångest, fruktan och fobier



Så kan du hjälpa dig själv

Sök hjälp. Att inte söka hjälp, 
kan vara en del av själva 

undvikelsebeteendet som 
ofta kommer tillsammans 

med ångest.

Din psykolog kommer 
att välja den korrekta, 

faktabaserade behandlingen 
i förhållande till den 

specifika ångestformen 
som du lider av. 

Isolera dig inte. Prata med 
andra, och sök professionell 

hjälp. Skaffa dig saklig 
information om ångest, 
och dela med dig av den 

till ditt nätverk.

Terapin anpassas till ditt tillstånd, 
så att du lär dig att hantera 

ångesten som framkallas efterhand 
som du arbetar dig närmare det 

som utlöser ångesten 
(objekt/tankar/situationer). 

Var fysiskt aktiv. 

Medicinering i samarbete 
med den egna läkaren, 

kan också ha en naturlig 
plats i behandlingen. 

Det är inte pinsamt eller svagt att ha ångest, 
och psykiskt lidande är lika verkligt 

som fysiskt lidande. Man kan inte ta sig samman för 
att komma ut ur ett psykiskt tillstånd. 

Ha medkänsla för dig själv.

Avbryt tendensen till konstant bekymring 
och lär dig att alltid lyssna på kroppen med t.ex. 

mindfulness- och avslappningstekniker. 
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Behandling



Om SOS International

SOS International är Nordens ledande assistansorganisation. 
Vi tillhandahåller psykologisk rådgivning och krishantering, 

och från våra akutcenter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, 
ger vi akut hjälp till nordiska resenärer över hela världen. 

Dessa allmänna råd mot ångest, fruktan och fobier har utarbetats 
av SOS Internationals chefspsykolog, och kompletterar 

vår personliga rådgivningstjänst.


