
 

 

“Jag kan aldrig gå till skolan 
utan ångest”  

Social ångest är en modern folksjukdom som en stor del av befolkningen besväras av. 
Studenter är en grupp vars vardag påverkas särskilt mycket av det. 

På en vanlig tisdag i Stockholm rör sig över 75 000 universitetsstudenter mot skolan för att åka in 
till föreläsningar, seminarier och tentaskrivningar. För majoriteten av dem är det bara en del av 
deras vardag, en rutin som de under studenttiden har vant sig vid. Men för några av dem är det den 
största utmaningen som de kan tänka sig. Sara, 21, är en av dem.  

– Först känns det som att jag får svårt att andas. Sen börjar jag att hyperventilera. Jag blir helt 
skakig, kall i kroppen och får ont i bröstkorgen. Efteråt när jag lugnat ner mig igen så känner jag 
mig febrig och ofta så har jag svårt för att komma ihåg vad som har hänt.  

Sara står framför sin badrumsspegel och bättrar på sitt smink när hon berättar om hur det kan 
kännas när hennes sociala fobi blir så extrem att hon får panikångestattacker. Sminket ligger utspritt 
över toalettsitsen när hon ska använda det och hon lyfter allt eftersom upp små flaskor och diverse 
borstar. 

– När jag går ut så finns det inte en sekund då jag inte tänker på hur andra ser på mig eller hur andra 
uppfattar mig. Jag är till exempel en person som behöver sminka mig för att ens kunna gå utanför 
dörren för om någon kommer fram till mig så måste jag ha den här masken för att kunna bemöta 
dem.  

Sara har haft diagnosen social fobi i över 5 år och har i stora delar av sitt liv haft besvär både med 
att ta sig igenom vardagen, men kanske framförallt med att prata i telefon. Den enda personen som 
hon känner sig bekväm med att ringa är hennes mamma och hon får ångest i stort sett varje gång 
som hon måste lämna sin bostad.  

 



 

– Det främsta problemet är väl att jag aldrig kan gå till skolan utan att få ångest. Varenda gång som 
jag ska till en föreläsning, ett seminarium eller egentligen bara ska utanför dörren så kommer 
ångestkänslorna för att jag vet att jag då måste träffa andra människor, för att jag måste gå på 
bussen. Vissa dagar kan jag inte ens ringa någon utan risken för att få en panikångestattack.  

Sara är långt ifrån ensam i att känna som hon gör och inte minst bland andra studenter är social 
ångest ett riktigt bekymmer. Det faktum att studenter i sin vardag måste kunna arbeta i grupper och 
tala inför folk är ett typexempel på vad en person med social ångest mår dåligt över.  

Lisa Bernhard är psykolog på studenthälsan i Stockholm och arbetar bland annat med att hjälpa 
studenter att övervinna sin ångest. I hennes arbete leder hon också gruppmöten i att våga tala inför 
folk.  

 
Sara, 21 år.  

– Det är en ganska vanlig sökorsak för de som vänder sig till oss, men det är också en väldigt vanlig 
oro bland befolkningen. Att våga tala inför folk är en av de vanligaste rädslorna som finns och det 
gäller ju bland studenter också förstås. Särskilt då man som student också förväntas att tala inför en 
grupp i flera olika sammanhang.  

Lisa Bernhard förklarar att det givetvis kan vara problematiskt för studenter med social ångest att 
tvingas till att klara av en sådan utmaning för tidigt, men att det faktiskt också kan vara hälsosamt 
för de som är redo.  

– När vi har blivit rädda för något så är sättet att komma över rädslan oftast att kunna närma oss vad 
vi är rädda för, men det måste ske i en takt som är lagom utmanande och som man till en viss del 
kan bestämma över själv. Om man kanske inte har pratat inför en grupp så mycket så kan det så 
klart vara ett väldigt tufft steg att ta. Att helt plötsligt vara tvungen att göra det och att dessutom bli 
bedömd på prestationen kan också trigga nervositeten ytterligare.  

En person som vet precis hur tufft det steget kan vara att ta är Gustav, 23. Gustav studerar vid en 
högskola i Stockholm och för ett par år sedan ledde hans ångest slutligen till att han missade så 
många obligatoriska aktiviteter och examinationer att hans studentbidrag drogs in.  

 



 

 
Gustav, 23. 
 
– Jag förstod ju inte att det var ångest till att börja med, men jag har nog ändå haft det mer eller 

mindre hela livet. Men det är först nu på senare tid som jag har kunnat förstå vad som är ångesten 

och vad som är min personlighet i övrigt. Det var väldigt skönt när jag kunde få en diagnos för då 

kunde börja distansera mig ifrån vad som är jag och vad som är ångest och kunna leva med att 

hantera det och arbeta utifrån det.  

 

Gustav sitter vid köksbordet och fingrar på en burk läsk. Hans erfarenheter av ångest handlar till en 

stor del om hans tid i skolan, men det stannar inte där. Han gestikulerar med handen mot fönstret 

och sedan bort mot kylskåpet samtidigt som han berättar. 

– Jag får ångest av alla möjliga situationer som folk kanske inte ens tänker är jobbiga. Det kan vara 

att åka tunnelbana, eller bara att gå och ta en läsk från kylen. Om jag väl börjar tänka på att jag nu 

ska ställa mig upp och gå och ta en läsk så blir det en grej, det byggs upp en slags mur mot att göra 

det. 

Gustav har studerat vid högskolan sedan 2013 och berättar att han har haft det svårt. Han tycker att 

skolan i grunden inte är anpassat för personer som det sociala inte kommer naturligt för. Men han 

vet också vad som kan förbättras.  

– Lite mer styrning från skolan vore hjälpsamt. Som det är nu så sker det rätt mycket på eget 

initiativ och för en person som har svårt med ångest är det väldigt lätt att undvika de situationerna 

överlag. Om du inte är i en sån situation där du kan hantera din ångest så måste du ändå kunna ta de 

initiativen på egen hand och kan du inte det så är det extremt svårt för en student. Oavsett hur 

mycket du kan eller hur välutbildad du egentligen är så kan du inte bevisa det om du inte ens kan ta 

dig iväg till skolan.  

Konsekvenserna av att inte alltid kunna ta sig till skolan har också påverkat Gustavs vardag. Han 

har inte bara varit tvungen att kämpa mot sin ångest utan också med sin ekonomi.  

 



 

– Framförallt har jag haft väldigt svårt att klara skolan. Jag har pluggat väldigt väl och jag kan allt 

väldigt bra men på själva dagen för tentan när jag ska gå upp klockan åtta så har jag ofta behövt gå 

upp klockan fem. Bara för att jag vet att jag har ångest och för att jag vet att jag behöver hantera de 

känslorna. Trots alla åtgärder jag tar så har det ändå gått väldigt dåligt. På grund av att jag inte 

klarat skolan så har jag haft svårt att klara ekonomin. Eftersom att jag inte får högskolepoängen för 

att jag inte examineras så får jag inte heller CSN-bidraget vilket gör att jag dels måste jobba ikapp 

studierna, men även ta ett jobb för att kunna leva. Om jag inte hade haft det stöd som jag har haft 

från familj och vänner så hade jag nog behövt ge upp studierna helt och hållet.  

Idag finns det inget specifikt extra stöd för studenter med social ångest och inte heller något 
regelverk för i vilken mån man kan undvika muntliga arbeten genom att komplettera med 
exempelvis skriftlig inlämning. Även om detta är både önskat av studenter med bekymmer och 

något som enligt Lisa Bernhard kan vara hjälpsamt så tror hon inte att det är något som kommer att 

bli en verklighet på universiteten runt om i Sverige.  

– Skillnaden på social ångest och till exempel dyslexi är att definitionen av social ångest inte är 

något permanent tillstånd. En dyslexiker kan få extra hjälp för att de inte kan göra något åt sin 

situation, medan social ångest för de allra flesta är ett övergående problem.  

Men för många med social ångest är det inte ett problem som man bara blir av med. I Saras fall har 

hennes sociala ångest varit ett problem för henne i över 5 år, alltså lika lång eller till och med längre 

tid än vad de flesta utbildningar på universitetet sträcker sig över. Ett av de stora problemen för de 

som lider av social ångest är också att personer som är drabbade ofta har svårt för att söka hjälp. I 

Saras fall är det här extra svårt då hennes rädsla för att tala i telefon ofta ger henne väldigt stark 

ångest. 

Ytterligare en person som har upplevt hur komplicerat det kan vara för studenter med social ångest 

är Amelia, 23. Hon studerar sedan 4 år tillbaka på KTH i Stockholm och har på grund av hennes 

ångest hamnat en bra bit efter sina tidigare klasskamrater. Nu sitter hon vid sitt köksbord och slår ut 

med armarna.  

– Allt tar mycket längre tid på grund av ångesten. Jag är inne på mitt andra år ungefär och jag har 

studerat i fyra års tid för det krävs inte mycket för att göra någonting svårare. Det kan vara något så 

enkelt som att du stukar foten och plötsligt kommer du efter en vecka med studierna. Men när det är 

något som pågår varje dag och som samtidigt är osynligt och lite tabubelagt så blir det väldigt svårt.  

Amelia avbryts för en stund av hennes brunspräckliga katt som hoppar upp på bordet framför 

henne. Hon lyfter ned katten från bordet igen, men bara ett par sekunder senare hoppar den upp och 

lägger sig belåtet på andra sidan där Amelia inte kan nå den utan att behöva gå runt bordet. Katten 

får ligga där den ligger och Amelia skrattar lite innan hon fortsätter. 

– Högskolan vill nog vara en välkomnande plats för personer som lider av ångest och psykisk 

ohälsa. Det finns ju försök till olika strategier och det ska finnas individuella studieplaner och en 

massa saker som man ska kunna ordna med. Men dels så kräver vissa saker ett läkarintyg, om man 

 



 

ska kunna få ett läkarintyg så måste man ju också få tag på sin läkare och med köerna idag så kan 

det vara väldigt svårt.  

Amelia sveper med fingret över sin mobil och klickar sig in på en sida där KTH söker efter 

studenter som vill arbeta med något som heter anteckningsstöd. Det är enligt Amelia en positiv sak 

som skolan kan erbjuda, däremot är det inte alltid tillgängligt och kan se helt annorlunda ut från 

kurs till kurs. 

– Det finns ju hjälp, både för anteckningsstöd som åtminstone på min högskola fungerar så att om 

man inte klarar av att gå på föreläsningar ska man ändå kunna ta del av anteckningar från dem. Det 

underlättar så klart och allt mer blir ju också webb-baserat. Men det finns ju också kurser där det 

verkligen inte finns utrymme för att missa ett seminarium. Eget ansvar när man lider av olika 

former av psykisk ohälsa, det är lite både och.  

Amelia har också faktiska idéer på vad skolan skulle kunna göra för att förenkla situationen för 

studenter med psykisk ohälsa och social ångest.  

– Dels bör man göra stödet mer lättillgängligt. För det finns ju stöd. Men bilden som jag själv har 

fått och som jag tror att många andra har fått, är att det främst är för personer som exempelvis har 

problem med synen, eller som inte kan ta sig till skolan på grund av ett fysiskt problem. Om man 

bara hade kunnat säga tydligt att man kan erbjuda hjälp till personer med psykiska förhinder så tror 

jag att det skulle hjälpa. Att överhuvudtaget bara göra det mer välkomnande för oss som lider av 

ångest skulle göra att fler söker stöd och det tror jag att alla universitet och högskolor själva skulle 

gynnas av för att fler studenter skulle klara av studierna.  

Även Amelia har också hon fått kämpa på ett ekonomiskt plan för att få behålla sitt studiebidrag. 

För det räcker inte nödvändigtvis med att ha ett intyg som säger att man är sjuk.  

– Det kan vara lite sådär om att kunna övertala CSN om att det faktiskt är så här det ser ut. Jag har 

fått hem ett avslag där de har skrivit något i stil med att de behövde bevis på att mitt mående hade 

försämrats under den angivna tiden. Och hur ska jag kunna bevisa det? Det räcker ju inte med att 

visa på studieresultaten som saknas och en läkare kan ju kanske säga att jag mådde sämre, men hur 

övertalar man en läkare om att intyga på att man mått sämre under en specifik period än en annan? 

 



 

 

Amelia, 23. 

  

I Sverige finns det över 400 000 studenter. Bland dessa är idag ångest ett av de vanligaste 
hälsoproblemen.  

  

 



 

 
Under 2000-talet har social ångest främst behandlats genom terapi, närmare bestämt med 
kognitiv beteende terapi (KBT). Det finns flera olika versioner av medicinsk behandling och en 

alternativ form av terapi över internet har växt fram som en populär behandlingsmetod. Det är inte 

heller så att resultaten av dessa behandlingar är nedslående. I själva verket botas relativt många från 

sin sociala ångest, men ändå tycks antalet individer som lider av sjukdomen inte minska 

överhuvudtaget. 

Tomas Furmark är professor i psykologi vid Uppsala universitet och har själv forskat mycket i 

ämnet social ångest. Hur många som faktiskt lider av social ångest är i dagsläget oklart, men Tomas 

Furmark uppskattar att mellan 10-15% lider av social ångest. Några helt säkra beräkningar finns 

dock inte i dagsläget och Tomas Furmark berättar att uppskattningarna har varit på ungefär samma 

nivå sedan millennieskiftet. 

Tomas Furmark har också skrivit en bok som ska kunna erbjuda självhjälp till personer med social 

ångest. Han har dessutom själv varit med och forskat om vad han menar är den mest effektiva 

behandlingsformen mot social ångest nämligen KBT. I sin forskning har han kommit fram till att 

terapi över nätet fungerar minst lika bra som vanlig terapi.  

– Man kan väl säga att möjligheten att komma under behandling och att få en effektiv sådan ser 

betydligt bättre ut idag. I Sverige har det historiskt sett funnits en brist på psykologer och KBT 

terapeuter. Därför har vi också försökt att minska kötider och öka möjligheterna för att få 

behandling genom att satsa på internetförmedlad KBT. Det vi har kunnat se är också att det 

egentligen inte finns några skillnader på resultaten av internetförmedlad KBT jämfört med den 

vanliga formen. Om något så skulle jag påstå att det isåfall är till internetformens fördel. Ungefär 

60% av alla som deltog i studien om KBT över nätet svarade bra på behandlingen även ett halvår 

efter att den avslutats jämfört med drygt 50% av de som deltog i en vanlig form av gruppförmedlad 

KBT.  

Men som med de flesta formerna av behandlingar mot psykiska sjukdomar så har även KBT 

bristområden. Något som Tomas och hans kollegor håller på att granska.  

 



 

– Majoriteten av de som går igenom KBT svarar bra på det. Men det finns också ett par grupper 

som inte svarar så bra på behandlingen och det försöker vi också att titta på. Av de som går igenom 

kbt eller internet kbt, så är det cirka 75 % som det går bra för. De upplever en förbättring som håller 

i sig över tid. Det finns däremot en grupp på ungefär 25% där man inte kan vara helt nöjd med 

långtidseffekterna. Ungefär 8% kan initialt förbättras rätt mycket men sedan återfaller dem. Nästan 

10% av de som behandlas visar nästan ingen förändring alls. Man kan nästan säga att de är lite 

behandlingsresistenta. Det finns även en liten grupp på under 5% som faktiskt mår lite sämre efter 

behandlingen. Det behöver dock inte bero på själva behandlingen utan det kan ju vara så att det 

beror på saker som händer i livet som lett till att man mår sämre efter ett år.  

Tomas Furmark förklarar att en av de viktigaste faktorerna som avgör om ens behandling blir 

framgångsrik eller inte egentligen hänger på personen som behandlas själv.  

– Det man måste förstå om KBT är att det inte räcker med att bara läsa saker och att surfa in på 

nätet eller så. Det är ett program som man följer som man måste jobba med i sin vardag och det är 

ett ganska tufft jobb. Jag brukar likna det vid motion, man kan läsa väldigt mycket om motion men 

man kommer inte att få en bra kondition bara av att läsa utan man måste ut och springa också. Det 

är samma sak med KBT. Man kan inte bara läsa om saker i självhjälpsprogrammet utan man måste 

kunna göra vad som står också för att det ska kunna verka. 

Enligt Tomas Furmark så finns det en del kvar att göra i arbetet mot social ångest. I dag är 

behandlingen främst utformad för individer som lider av en ganska så generell ångestproblematik 

och somliga grupper är svåra att behandla.  

– Det vi kan se är att det finns en association där män svarar sämre än kvinnor på behandlingen på 

lång sikt och att ju sämre man följer behandlingen på det tänkta sättet desto större risk är det att man 

får en ogynnsam långtidsprofil. En individ som har en ganska lindrig problematik, som exempelvis 

har problem i enstaka situationer är också problematisk för behandlingen. Även personer som har 

kraftiga fysiologiska symptom exempelvis svettningar eller rodnader kan vara svåra att behandla.  

Tomas Furmark berättar när han tycker att man som ångestsjuk bör söka sig till KBT och när det 

kanske inte är behövligt.  

– Jag tycker att man bör söka hjälp när det är ett lidande i ens vardag. Att man lider av 

ångestreaktioner eller att det får konsekvenser i hur man lever och kanske får ett mer inskränkt liv. 

Det kan vara att man kanske inte vågar söka in på, eller hoppar av utbildningar, tackar nej till 

jobbmöjligheter där det krävs framträdanden, eller att det går ut väldigt mycket på trivseln i 

relationer. Om det får markanta effekter i ens vardagliga liv, då bör man söka hjälp. Har man bara 

lindrigare slängar av social ångest så har man kanske inte nödvändigtvis så mycket hjälp av att söka 

behandling. 

 



 

Statistik från en forskningsstudie om kognitiv beteende terapi från Uppsala-universitet. 

 

  
En plats som många med social ångest vänder sig till är sociala medier. Här kan de dels få ta 
del av en social interaktion som deras ångest annars förhindrar dem från att ta del av och 
även träffa andra med liknande bekymmer. Men Eric Bergström, grundare av företaget 
Ångestskolan ser vissa nackdelar med detta. 

– Sociala medier är väldigt mycket både och. För många är det ett fantastiskt ställe för att kunna 

träffa andra som känner samma sak som en själv. Vi har själva en grupp om bara social ångest där 

man kan få känna sig trygg med att ställa frågor. Men sen tror jag att det väldigt mycket med 

framförallt Instagram där det ska vara den här perfekta ytan, som kan leda till att man jämför sig 

med varandra och då känner sig dålig.  

Ett annat problem med sociala medier är att man genom dem kan få känslan av att man får den 

sociala kontakt som man annars har svårt för att kunna hantera i verkligheten. Något som kan vara 

problematiskt då man på grund av detta kan välja att inte utmana sig själv för att få samma sociala 

kontakt utomhus. Både fördelarna och nackdelarna med sociala medier är något som Gustav kan 

känna igen sig i.  

– Jag som ångestsjuk håller med om att det finns många aspekter med sociala medier som är 

jättejobbiga. För mig är det väldigt jobbigt att läsa svar. Så fort det är kritik eller kanske till och 

med hotfullt så påverkar det mycket och det skär väldigt djupt. Det kan förstöra en hel dag och jag 

tror att många mår dåligt över det. Samtidigt så får man ändå en känsla av social kontakt om man 

 



 

rör sig i rätt kretsar. Man får lite mänsklig kontakt och man kan prata om saker som man kanske 

inte skulle kunna prata om i verkligheten.  

Samtidigt ser Gustav också det negativa i just det positiva för en person med social ångest på 

sociala medier.  

– Det är lätt att skärma av sig och kanske stanna inne en hel dag och som en ångestdrabbad person 

tror jag inte att det är nyttigt att kunna hitta den typen av utvägar där man isolerar sig själv. För om 

man isolerar sig så kommer det bli mycket jobbigare att komma iväg sen när man måste komma 

igång igen.  

En del i just Gustavs problematik med hans sociala ångest är också att han egentligen vill diskutera 

och vara i sociala sammanhang.  

– Problemet för mig är att jag egentligen är en ganska utåt person. Jag gillar att diskutera och är 

ganska politiskt aktiv och allmänt engagerad. Men på grund av ångesten har jag svårt att söka mig 

till organisationer och sammanhang där jag kan leva ut de känslorna, vilket gör att jag diskuterar på 

nätet istället. Men samtidigt blir det, om inte ett skadebeteende, så hämmar det mig åtminstone en 

del. På grund av att jag har så svårt att läsa svaren och skriva och mycket av den mentala energi 

som jag lägger ner inte leder till något.  

Även Amelia och Sara har upplevt hur sociala medier kan fungera både positivt och negativt för 

deras sociala ångest och för Amelia beror det mycket på vilket medium hon använder.  

– Sociala medier är absolut ett slags tvåhövdat svärd. Mitt facebook flöde klarar jag knappt av att 

titta på. Mycket på grund av att jag är vän med personer som verkligen har lyckats med allt det som 

de verkligen ville lyckas med i livet. Det är personer som pluggar i Storbritannien som för mig var 

en barndomsdröm, men som verkligen inte är något jag i dagsläget skulle klara av. Samtidigt förstår 

jag att människor kan inspireras av det och stundtals jag också, men mer än något annat känner jag 

bara att det där är människor som verkligen lyckats med sina liv och här är jag.  

För Sara har sociala medier varit positivt på många sätt och främst i den roll som det håller henne 

uppdaterad om vad som händer. Men vissa saker undviker hon helt på grund av hennes ångest och 

det får henne att må sämre.  

– Jag använder sociala medier dagligen, mest för att jag kanske kan se om till exempel en släkting 

har fått barn eller vad mina vänner har för sig. Men jag skulle aldrig kunna kommentera. Ibland kan 

jag känna att jag vill bidra. Om någon ställer en fråga så vill jag kunna svara men jag får för mycket 

ångest av tanken på det så jag klarar inte av det och det mår jag dåligt över. Över min oförmåga att 

göra vad jag vill på grund av min ångest.  

Sara känner däremot inte att sociala medier är så viktigt för henne även fast det uppfyller en stor roll 

i hennes vardag, Istället menar hon att en annan form av kommunikation är den allra viktigaste för 

henne.  

 



 

– Jag hade kunnat leva utan Instagram och Facebook, men jag måste kunna smsa. Jag hade aldrig 

klarat mig i ett samhälle där man inte kan kommunicera genom att bara skicka ett meddelande. Om 

jag skulle vara tvungen att ringa andra för att hålla kontakten så hade jag nog inte haft kontakt med 

någon utanför min närmsta familj.  

  

Eric Bergström, 28 är grundaren av företaget Ångestskolan som arbetar med att informera, föreläsa 

och göra pedagogiska filmer om psykisk ohälsa och inte minst om social ångest. Han är också 

författaren av boken ”jag har aldrig berättat det här för någon men…” som är en samling av 50 

berättelser om personer som har kunnat vända sin psykiska ohälsa till något positivt. 

 

Facebook har över 6,2 miljoner användare i Sverige. 

 



 

 
Instagram har runt 4 miljoner svenska användare.  

 
Twitter har idag lite mindre än 2 miljoner svenska användare.  

 
Det som kanske är det svåraste med social ångest är hur komplicerat det är att förklara 
varför man som drabbad är begränsad. Framförallt till någon som inte själv besväras av 
ångest. Ett problem som Eric Bergström tror att Ångestskolan kan hjälpa till med. 

– Den informativa rollen som handlar om att kommunicera känslor är väl vad jag har lyckats bäst 

med. På internet finns det annars mest bara torr fakta, men personer med social ångest kan dela 

Ångestskolans filmer med nära och kära. Om de kanske inte själva kan beskriva deras situation så 

kan de genom filmerna få en ökad förståelse. De som har det allra svårast är just de som har 

anhöriga som inte bryr sig eller förstår och som kanske gör det till något oseriöst eller skämtar bort 

det. Man måste kunna prata om ämnet på ett seriöst sätt. 

Att prata mer om social ångest kan också vara ett sätt för att öka kunskapen om sjukdomen, något 

som kan vara positivt för både de drabbade och för allmänheten. Eric Bergström tycker att just 

samtal är en viktig del i hans arbete. 

 



 

– Jag önskar ju verkligen att det pratades mer om det. Vad jag vet så är jag den enda föreläsaren 

som pratar om det och jag önskar ju såklart att det fanns fler. Det finns inte jättemycket information 

på internet heller. I USA har de kommit mycket längre än vad vi har så det finns ju verkligen 

utrymme för det. 

En anledning till varför det inte har diskuterats så mycket om ämnet kan enligt Eric Bergström bero 

på den skamkänsla som personer med social ångest upplever. Han berättar att det verkar finnas ett 

mönster bland personer som lider av sjukdomen som skäms för mycket för att vilja tala om det. 

– Eftersom att man har svårt för det som alla andra har så lätt för så blir det ofta så att man är tyst 

om det istället. Det är en del som jag vill bryta. Att man ska våga berätta om att man har svårt för de 

här situationerna istället för att man skäms om det i tystnad. 

Gustav kan relatera till det som Eric Bergström säger och har även han upplevt hur det kan vara att 

inte bli förstådd. Han har flera gånger försökt att förklara hur hans sociala ångest påverkar honom 

och har insett hur komplicerat det kan vara. 

– Det är mycket lättare att till exempel säga att man är deprimerad för att alla kan ändå relatera till 

det på något sätt. Medan den ångest som folk bemöter kanske är att man är nervös inför ett prov 

eller något. Men det är inte riktigt så det funkar för någon som lider av en mer generell ångest. Det 

blir väldigt svårt för de som inte jobbar med de eller själva lider av det att kunna förstå hur 

begränsande det är för dig.  

Gustav skruvar lite på sig i stolen, han klappar på sitt smalben med ena handen och fortsätter.  

– Jag brukar jämföra det med att bryta benet. För att det är något som alla kan relatera till och 

förstå. Att ha ångest är lite som att ha brutit benet i huvudet. Du kanske är helt normal i övrigt men 

på samma sätt som att man kan bli irriterad över att man har ont i benet så kan man kanske verka 

mer irriterad eller så på grund av sin ångest.  

För Sara har bristen av förstående för hennes sociala ångest främst synts i hennes rädsla för att tala i 

telefon. Inte ens inom vården verkar det som att förståelsen för social ångest är stor nog för att 

sträcka sig till telefonsamtal.  

– Telefonfobi har jag haft i princip i hela mitt liv, jag kan inte komma ihåg något tillfälle där jag har 

tyckt att det varit bekvämt. När jag var liten så kunde ju min mamma alltid ringa till vårdcentralen 

eller tandläkare och sådant, men nu när jag är vuxen så måste jag ju sköta allt sådant själv.  

 



 

 

Sara samlar mod för att ringa till vårdcentralen. 

Saras händer darrar en aning när hon nu sitter med telefonen framför sig och samlar mod för att 
ringa till just vårdcentralen. En av hennes läkartider har krockat med ett obligatoriskt seminarium 
och antingen måste hon nu ringa och avboka tiden eller betala avgiften för att inte dyka upp. Sara 
lyfter mobilen mot örat och skruvar lite på sig. Hon knapprar in sitt personnummer på skärmen för 
att snabbare komma fram till en person och ställer sig sedan upp, går med snabba steg in i 
sovrummet och stänger dörren bakom sig. När hon kommer ut igen är hon märkbart lättad och 
sjunker återigen ner i soffan. 

– Ibland blir det bara för mycket och då är det lättare att vara själv när jag pratar med någon. Då kan 
jag känna att jag har lite mer kontroll över situationen. 

Sara tycker att det är väldigt ansträngande att behöva avboka eller omboka sina tider hos läkare och 
vårdcentral över telefonen, men har sett att man åtminstone har börjat göra det mer webb-baserat. 

– Via en hemsida som heter mina vårdkontakter så har man börjat kunna boka och avboka sina 
tider, men det funkar inte alltid. Tyvärr behöver man fortfarande ringa ganska ofta. 

För Amelia så var det inom skolan som hon fick uppleva hur svårbegripligt som ångest tycks vara. 
Hon lutar sig bakåt i stolen och sträcker ut en hand mot hennes katt som nu har tassat tillbaka över 
bordet för att lägga sig framför henne. Hon funderar en liten stund och hummar tyst för sig själv 
innan hon berättar om tillfället som gjorde att hon insåg hur svårt andra kan ha för att förstå hur 
ångest påverkar en. 

– Det var i slutet av gymnasiet efter att jag hade haft en diskussion med min lärare under en lektion. 
Jag gick faktiskt tillbaka till henne för att be om ursäkt för att jag tidigare blev så upprörd i 
klassrummet på grund av min ångest. Jag sa till henne att jag fick väldigt mycket ångest för att jag 
tyckte att situationen blev väldigt jobbig. Hon tittade på mig ett tag och sa sen att hon bara trodde 
att jag var lite stressad. Och visst jag var nog lite stressad, men det var ju samtidigt mer än lite 
stress. Det här var under en period som jag var på gränsen till suicidal och när jag försöker att 
förklara att jag har problem med kraftig ångest så är hennes reaktion att tro att jag var lite stressad. 

 



 

Amelia rycker på axlarna för att visa hennes lärares reaktion. Men hon menar att det värsta inte är 
när någon är oförstående utan snarare tvärtom. 

– Det som absolut inte hjälper är när någon antar att de vet vad du går igenom. Anta inte, utan 
lyssna och var medveten om hur lite du vet om någon annans personliga upplevelse. Var lite 
ödmjuk. 

Text av: Filip Öhman 

 


