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Gruppbehandling av panikångest med KBT ur ett 

patientperspektiv 
 

Kristina Ragnebrink 
 

 
Ett nytt sätt att behandla panikångest i form av gruppterapi med KBT 
redovisas ur ett patientperspektiv. Gruppterapeutisk historia och 
beståndsdelar i KBT tas upp liksom skamkänslor, ”compliance” och 
”holding”. Fem kvinnor och tre män ur olika terapigrupper och med olika 
bakgrund intervjuades om sina upplevelser. Deltagarnas förväntningar, 
erfarenheter av gruppsammansättning och gruppdynamik samt gruppens 
bidrag till personliga förändringar och insikter studerades. Materialet 
bearbetades genom begreppskategorisering. Farhågor och förväntningar på 
andra deltagare dominerade hos deltagarna inför terapin. Under terapins 
gång hade andra deltagare motiverat och uppvärderat varandras 
behandlingsarbete samt visat på att individen inte var ensam om sitt 
tillstånd. Ingen var helt fri från panikångest efter behandling men har kunnat 
återerövra delar av sitt liv. Alla planerade någon form av 
behandlingsfortsättning.  
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Inledning 
 

Paniksyndrom är ett vanligt förekommande ångestsyndrom. Det uppskattas att var fjärde 
individ någon gång i livet kommer att drabbas. Under en 12-månaders period beräknas att 
mellan 12 till 17 procent av befolkningen kommer att uppleva paniksyndrom (SBU, 2005). 
De symtom som kan uppstå vid paniksyndrom är bland annat overklighetskänslor, 
svettningar, hjärtklappning, illamående, andnöd, skakningar och svindel. Symtomen skiljer 
sig mellan individer men för att diagnostiseras krävs att ett visst antal specifika symtom 
upplevs. Panikångest är i dagligt tal synonymt med paniksyndrom och är den benämning 
som valts i den här uppsatsen.  

De flesta som lider av panikångest upplever tillfällen, så kallade panikattacker, då 
ångesten är särskilt stark. En panikångestattack varar cirka tio minuter och klingar sedan av. 
Det är en fasansfull upplevelse för den som drabbas och ger många individer en känsla av att 
de håller på att dö, bli galna, få en stroke eller en hjärtattack. Enligt DSM-IV kan diagnosen 
panikångest ställas då minst fyra av nedanstående symtom utvecklats inom tio minuter under 
den senaste månaden eller en gång men i gengäld orsakat minst en månads oro för en ny 
attack. 

 
• Ansträngd andhämtning eller andnöd 
• Yrsel, ostadighetskänslor, svindel eller matthet 
• Hjärtklappning eller hastig puls 
• Darrningar eller skakningar 
• Svettningar 
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• Kvävningskänslor 
• Illamående eller magbesvär 
• Overklighetskänslor inför en själv eller omgivningen 
• Stickningar/domningar i händer och fötter 
• Värmevallningar eller frysningar 
• Smärtor eller obehag i bröstet 
• Rädsla att dö 
• Rädsla att bli ”tokig” eller göra något okontrollerat 
 

Rädslan för att råka ut för fler panikattacker skapar en oro som benämns förväntansångest, 
vilken i sin tur skapar ett undvikandebeteende. Ett undvikandebeteende innebär att individen 
undviker platser där ångest tidigare uppkommit eller flyr från situationer så fort de upplever 
tecken på ångest. Forskning har visat att individer med panikångest utvecklar en selektiv 
uppmärksamhet, till exempel såtillvida att de hela tiden söker av sin kropp för att upptäcka 
kroppsliga signaler om att något är i olag (Hayard, Tayseer & Wardle, 2000; Reilly et al., 
1999; Westling, & Öst, 1994). 

Att utveckla olika säkerhetsbeteenden är vanligt bland dem som drabbas. Det kan vara att 
alltid ha med sig en vattenflaska, en mobiltelefon eller annan fysisk sak som individen 
förlitar sig på. Ett säkerhetsbeteende kan också bestå av olika handlingar som att motionera 
eller djupandas om syftet är att komma ifrån ångesten (Hayard, Tayseer & Wardle, 2000; 
Reilly et al., 1999; Westling, & Öst, 1994). 

Upprepade panikattacker, förväntansångest och undvikandebeteende är det som 
tillsammans bildar fundamentet i paniksyndrom (Karolinska Internetpsykiatri/ 
Ångestprogrammet, 2003). Det är inte heller ovanligt att det förekommer samsjuklighet med 
till exempel depression eller social fobi. 

 De flesta individer som söker hjälp behandlas i primärvården. Inte sällan har symtomen 
misstolkats för somatiska besvär och resan i vården kan ha varit lång innan en korrekt 
diagnos ställdes. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) efterlyste fler studier 
som undersökte vilket samband sjukvårdens organisation hade med behandlingsresultat. 
SBU konstaterade i sin rapport att Kognitiv beteendeterapi (KBT) hade ett starkt 
vetenskapligt underlag och gav metoden högsta evidens. Motsvarande psykodynamiska 
terapi hade enligt SBU inte utforskats i den grad att den gick att uttala sig om. 

För att patienter skall kunna få tillgång till terapi behöver de komma till en psykiatrisk 
mottagning eller söka sig till privat terapi. Läkemedel och då speciellt SSRI-preparat 
(selektiva serotoninåterupptagshämmare) är vanligt förekommande medicin mot 
panikångest. År 2003 använde 5 män av 100 och 9 kvinnor av 100 SSRI-preparat 
(Socialstyrelsen, 2005). Det är dock viktigt att notera att SSRI-preparaten används mot fler 
åkommor än panikångest. 
 
 
Beståndsdelar och grundantaganden i kognitiv beteendeterapi 
 
KBT har starka rötter i den kognitiva terapi som utvecklades av Beck på 1960-talet. Den 
kognitiva terapin utvecklades först för att vara en korttidsbehandling för individer med 
depression men utvecklades också av Beck med kollegor till att omfatta även andra 
ångesttillstånd (Reilly, Sokol, & Butler, 1999).  I den psykodynamiska traditionen hade 
ångesttillstånd setts som något okontrollerbart som bröt igenom individens psykiska barriär 
på grund av dynamiska processer. Fokus låg då snarare på emotioner är kognitioner 
(Whelton, 2004). Beck hade en annan förklaring till ångest och därmed också ett nytt förslag 
på hur ångest kan lösas. Becks kognitiva teori kan sägas vara baserad på två 
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grundantaganden (a) emotionella problem beror på att individen fastnat i ett negativt 
tankemönster omkring sin situation, (b) emotionella problem kan lösas genom att identifiera, 
omvärdera och modifiera de negativa tankebanorna. Beck förklarade att ångest var en 
medfödd överlevnadsrespons. En del av ångesten tjänar syftet att mobilisera individens 
möjlighet till kamp och flykt när fara uppenbarar sig. Från ett kognitivt perspektiv uppfattas 
inte ångest som något i grunden negativt utan snarare nödvändigt. Problem uppstår när 
ångest uppenbarar sig utan att någon egentlig fara existerar eller som Reilly et al. (1999) 
formulerade det: individen överskattar faran och underskattar sin förmåga att hantera den. 

I KBT ingår utöver att förändra sina tankar även en praktisk del som innebär att individen 
skall exponeras, det vill säga möta sina upplevda faror. Denna del har rötter i den klassiska 
beteendeterapin. Exponeringen inleds med att individen får skatta sina faror på en skala och 
sedan möta dem stegvis. Inledningsvis genom att tänka sig situationen och prata igenom vad 
som kan hända med sin terapeut. Nästa steg är att möta den upplevda faran i verkligheten. 
Detta sker i viss KBT-behandling tillsammans med terapeuten. Genom att börja med den 
lägst skattade upplevda faran och sedan ge sig i kast med nästa så byggs självförtroendet 
upp. I behandlingen ingår också att försöka framkalla ångest för att få tillfälle att objektivt 
registrera vad som händer. Detta sker först tillsammans med terapeuten och senare på egen 
hand i sin vardagsmiljö. Det finns flera olika sätt att framkalla ångest utanför den vanliga 
ångestkällan och skiljer sig åt från individ till individ. Hos patienter med panikångest kan 
ångesten till exempel framkallas genom att de dricker starkt kaffe, snurrar runt sig själva, 
har huvudet sänkt framåt mellan benen, andas genom ett sugrör etc. (Karolinska 
Internetpsykiatri/Ångestprogrammet, 2003). Övningen illustrerar det starka samband som, 
enligt kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, finns mellan kroppsliga förnimmelser och 
tankar som individen har om sig själv. Att tolka kroppsliga förnimmelser negativt 
förekommer mer frekvent hos individer med panikångest. Syftet med övningen är att få 
tillfälle att upptäcka att ångesten inte är farlig och att den utsläcks av sig själv. 

Inom KBT är hemuppgifterna viktiga. Individen skall förutom att möta ångestsituationer 
även skriva ångestdagbok. I behandlingen ingår även undervisning om hur kroppens system 
fungerar och individen får lära sig att kamp- och flyktreaktionen som upplevs som ångest är 
en rest från tiden människorna levde på savannen och vilda djur kunde komma jagande efter 
dem. Att fysiologi, tankar och beteenden hänger ihop och på vilket sätt lärs också ut i 
terapin. En kroppslig upplevelse, till exempel hjärtklappning väcker tanken på att en 
ångestattack är nära förestående, individen flyr från situationen, kroppen mobiliserar sitt 
försvar som i sin tur bildar nya kroppsliga upplevelser hos individen. Den onda cirkeln är ett 
faktum (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tre komponenter som hänger ihop och kan utlösa en panikattack. Medvetenhet om detta kan utnyttjas 
av individen för att komma tillrätta med sin ångest (Figur från Karolinska Internetpsykiatri/Ångestprogrammet, 
2003). 

 
Avslutningsvis ingår i KBT-terapin hur individen skall vidmakthålla sin kunskap och 
förbättrade hälsa, hur bakslag skall hanteras och vad individen skall tänka på inför framtiden. 
Det ingår även råd och tips på hur individen kan hantera stress och olika sätt att säga nej till 

Fysiologi      Tankar 

Beteenden 
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åtaganden. Fokus inom KBT ligger på individens styrka och kapacitet snarare än på inre 
konflikter (Schermer, 2000). 

Dagens intresse för ”mindfulness” (medveten närvaro) som en del i KBT kan ses som ett 
ökat intresse för emotionella processer (Kåver, 2006). Att acceptera emotioner anses inom 
KBT idag som något fruktbart även om de skulle vara smärtfulla och negativa i stunden. 

Den begränsade tillgången på KBT-terapeuter har fört med sig att det utvecklats alternativ 
till individualbehandling. Internetbehandling och gruppterapi är två sådana alternativ. 
Carlbring (2004) visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i utfall mellan 
internetbehandling och individualterapi. Han konstaterade att KBT behandling var effektivt 
på panikångest och han visade att uppmärksamhet på kroppsliga sensationer som tidigare 
förknippats med ångest, negativa tankar och symtom på depression minskade. Patienterna i 
Carlbrings studie uppvisade ökad livskvalitet efter behandlingen. Ett år efter behandling 
uppfyllde inte längre cirka 90 % av deltagarna kriteriet för panikångest. Internetbehandling 
framhölls som en särskilt lämplig form av terapi för de som led av paniksyndrom med 
agorafobi eftersom agorafobin gjorde att dessa individer upplevde det särskilt oöverstigligt att 
söka hjälp utanför hemmet (Carlbring, 2004; Newman, Erickson, Przeworski, & Dzus, 2003). 
Å andra sidan kan gruppterapi vara ett bra tillfälle för dessa individer att utmana sin rädsla för 
att umgås med andra människor. 

Sharp, Power och Swanson (2004) konstaterade att det var fler som hoppade av en 
gruppbehandling jämfört med individualterapi. Utfallet för dem som deltagit, tre månader 
efter avslutad behandling, visade dock att individualterapi och gruppterapi var lika effektiva. 
När de som stod på väntelistan själva fick möjlighet att välja terapiform valde 95 % 
individualbehandling. 
 
 
Gruppterapi 
 
Gruppterapi kan antingen vara en allmän hjälp för individer eller ha ett mer specifikt syfte 
utifrån en viss problemställning hos individen. Redan Hippokrates, läkekonstens fader, bjöd 
in till grupper för att individerna skulle lära av varandra om olika sjukdomstillstånd 
(Mellanrummet, 2003). Den moderna gruppterapins historia går bakåt till den första delen av 
1900-talet. Då fanns det ännu inga stadiga teoretiska grunder att stå på. Det var efter andra 
världskriget som flera av de stora psykologiska teorierna trädde fram. 

De psykologiska teorier som rör gruppterapi har i grunden en psykodynamisk 
utgångspunkt. Bion och Foulkes är två förgrundsgestalter inom gruppterapi. De började med 
gruppterapi för hemvändande psykiskt sjuka soldater. Bion föreställde sig gruppen som 
”jaget” och att gruppens förhållande till verkligheten stördes av omedvetna fantasier. Foulkes 
såg på det fria samtalet i gruppterapin som motsvarigheten till analysandens fria associationer 
”här och nu” i psykoanalysen. Freud, psykoanalysens fader, var dock aldrig själv intresserad 
av gruppterapi. Lewin, med efterföljaren Festinger, med en socialpsykologisk inriktning 
utvecklade fältteorin och myntade begreppet ”gruppdynamik”. Utöver detta finns en 
humanistisk/existentiell inriktning på gruppterapi som bland annat Rogers, Maslow och 
Yalom stod och står för. En del teorier har också syntetiserats med varandra och i framtiden 
kan det väntas fler teorier om grupper med kombination av kunskaper från naturvetenskap 
och samhällskunskap (Schermer, 2000). I Sverige började intresset för gruppterapi på 1970-
talet (Mellanrummet, 2003). 

Inom KBT gruppbehandling läggs ingen större vikt vid processer mellan deltagare och 
grupp-psykologiska teorier har därför inte något inflytande på behandlingen. I KBT- 
gruppbehandlingen läggs däremot större vikt vid struktur än det gör inom psykodynamiskt 
inriktad terapi. I den för studien aktuella behandlingen var det till exempel ett skriftligt 
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material som deltagarna fick ta del av och arbeta med. Detta material bestod av tio moduler 
som arbetats fram av Karolinska institutet. Deltagare och terapeut har varsin tydlig roll i 
KBT-behandlingen, vilket skiljer sig från den i en psykodynamiskt inriktad gruppterapi där 
terapeuten oftast är ”en i gruppen” och där det som händer ”här och nu” är det viktigaste 
(Cohen, 2000). I KBT-gruppbehandlingen är terapeuten mer av en observatör och handledare. 
Hur mycket deltagarna uppfattar av dessa roller är dock ovisst. Cohen diskuterade om det 
finns en risk att relevanta upptäckter inom den processorienterade psykodynamiska terapin 
kommer att glömmas bort och att gruppterapi kommer att vara tillbaka där den en gång 
startade. När de första terapigrupperna startade rörde det sig om ren undervisning där läraren 
betraktades som en auktoritet som inte kunde ifrågasättas. Det ideala antalet deltagare för en 
gruppterapi var enligt Nilsson (1993) fem till sju deltagare.  

Laberg, Törnkvist och Andersson (2001) konstaterade att gruppdeltagarna var mycket 
nöjda med att ha deltagit i KBT-gruppbehandling för ätstörningar. Att känna stödet från de 
andra i gruppen hade betytt mycket. De hade blivit vänner med varandra. Någon berättade att 
det ibland kunde vara en svårighet när någon gjort större framgångar i behandlingen än de 
andra, då kunde de andra inte riktigt glädjas. Det kunde också vara problem om någon som 
mådde sämre ”drog ned” de andra. En deltagare hade berättat att hon känt sig alltför olik de 
andra för att kunna uppleva riktig gemenskap. Även om det fanns negativa aspekter på 
behandlingen i grupp höll de flesta deltagare med om att fördelarna övervägde. Alla deltagare 
hade nämnt hur viktigt det var att inte längre uppleva sig som ensam om sitt tillstånd. Att ha 
träffat andra individer med samma problem hade befriat dem från känslan av skam och skuld. 

Terapeuten har en viktig betydelse för hur stämningen i gruppen utvecklas. Att känna tillit 
inför terapeuten är en förutsättning för individen att finna sig tillrätta och våga lita på 
behandlingens effektivitet. En följd av gruppterapi är att det finns mindre utrymme för att ta 
itu med individens personliga problem. I Laberg et al.´s studie (2001) upplevde en del av 
deltagarna en obalans mellan hur mycket tid deras eget problem gavs utrymme i gruppen i 
förhållande till hur mycket tid andras problem gavs utrymme.  
 
 
Skam 
 
Enligt Lutwak (1998) kan skam vara en anledning till att individer väljer individuell terapi. 
Individen som känner skam över sig själv och sitt tillstånd är rädd för att utsättas för kritik 
eller avståndstagande från de andra deltagarna. De kan också vara rädda för att terapeuten 
skall förödmjuka eller avvisa dem inför ögonen på andra deltagare. En väg att bli befriad från 
skam är enligt Lutwak att först kunna erkänna för sig själv och sedan för andra individer att 
man ibland faktiskt känner sig rädd och ledsen. En terapigrupp kan vara en möjlighet för 
detta. Gruppen kan också ge ett bra stöd då starka, tidigare undertryckta känslor kommer upp 
till ytan. Även en tystlåten deltagare kan börja sin egen process genom att få lyssna på andra 
deltagares berättelser. För att allt detta skall kunna ske krävs att det finns en trygghet i 
gruppen. 
 
 
Forskningsbakgrund 
 
Antalet studier över gruppbehandling med KBT för panikångestpatienter är begränsade och 
har inte fokuserat på att beskriva upplevelser eller processer eftersom den traditionen inte 
finns och dessa inte har ansetts så viktiga. Det viktigaste i all KBT behandling är att 
identifiera problemet och behandla det för att individen skall återfå sin hälsa. Dessutom är 
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traditionen inom KBT att resultat skall vara kvantifierbara vilket kan vara svårt vid subjektiva 
upplevelser.  

När det finns ett intresse av att studera hur terapigruppen påverkar individen är begrepp 
som härrör ur den psykodynamiska teorin svåra att ignorera. Exempelvis finns Winnicots 
objektrelation-teoretiska begrepp ”holding” som syftar på den aspekt i en relation som gör att 
individen upplever trygghet, behovstillfredsställelse och omtanke. Begreppet syftade från 
början på relationen mor-barn men kan också överföras till andra viktiga relationer som 
individen hamnar i. ”Holding” har också använts av Bion i hans forskning om grupper. 
”Holding” kan ses som en grundförutsättning för utveckling (Josselson, 2003). Individer 
upplever ofta en osäkerhet över om de kommer att uppleva ”holding” i gruppen och det 
brukar ta en tid innan denna rädsla börjar släppa. En konsekvens av detta kan till exempel bli 
att patienter i gruppterapi håller tillbaka sig själva eftersom de är rädda för att bli avvisade om 
de visar sitt rätta jag. För mycket ”holding” kan å andra sidan vara kvävande. En grupp kan 
hålla tillbaka och skydda en medlem så till den grad att denne inte får möjlighet att utvecklas 
till sin fulla kapacitet. Med en grupp som erbjuder tillräckligt god ”holding” så kan det räcka 
med att individen deltar i den en gång i veckan för att erhålla denna fulla kapacitet enligt 
Josselson. Det skall tilläggas att ”holding” också kan vara en internaliserad känsla hos 
individen. Det var intressant att i föreliggande studie undersöka i vilken grad deltagarna i 
KBT-gruppbehandlingen upplevde trygghet, behovstillfredsställelse och omtanke.  

För att få effekt av KBT-behandlingen poängteras det att deltagarna bör arbeta med till 
exempel exponering, avslappning och utmaning av negativa tankar även utanför 
terapitillfället. Det finns forskning som studerat samband mellan ”compliance”, det vill säga 
följsamhet och samverkan vid medicinsk ordination, i aktuellt fall i form av hemarbete, och 
vilken betydelse detta haft för individens utfall av terapin (Woods, Chambless & Staketee, 
2002). Det är intressant att forskningen inte lyckats hitta ett starkare sådant samband när det 
gäller patienter med ångest. Det utlöser frågan om det kan finnas andra faktorer än utfört 
hemarbete under behandlingen som istället skulle kunna vara tongivande för utfallet. 

Att försöka förklara hur psykoterapi fungerar har blivit allt viktigare för dem som arbetar 
som terapeuter. De ”gamla” psykodynamiskt inriktade terapeuterna får känna av det ökade 
intresset för KBT-inriktade behandlingar och dessutom visar det sig många gånger att enbart 
medicinsk behandling räcker för att hjälpa individen. Att försvara den terapiform som 
terapeuten själv använder sig av blir både en väg att nå yrkesstolthet och en väg att få 
möjlighet att hjälpa så många som möjligt. Att psykoterapi fungerar ifrågasätts inte längre i 
lika hög grad som hur den fungerar. Att förstå principer för personlig förändring är i hög grad 
relevant i detta sammanhang (Murray, 2002). Att beskriva upplevda personliga förändringar 
är ett första steg till att förstå hur psykoterapi fungerar. 

Syftet med studien var att beskriva individens upplevelse och erfarenhet av att ha deltagit i 
gruppterapi. En kvalitativ metod bedömdes vara lämplig eftersom studien ville finna på 
mindre kända och hittills opublicerade innebörder av att vara deltagare i KBT-
gruppbehandling. En viktig ledstjärna genom arbetet har varit att ”göra det välbekanta 
obekant” (Ely, 1993) och finna en balans mellan närhet och distans. Jag delar erfarenheten av 
att ha levt med panikångest och jag har också erfarenhet av den aktuella behandlingen.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte var alltså att nå ökad kunskap om terapipatienters upplevelser och erfarenheter 
av KBT-gruppbehandling för panikångest. I fokus låg gruppens betydelse och funktion för 
individens/deltagarens egna känslomässiga förändringar. De centrala frågeställningarna var: 
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1) Vilka förväntningar hade deltagarna inför terapin? 
2) Vilka erfarenheter har deltagarna av gruppsammansättning och gruppdynamik? 
3) Vilka var gruppens bidrag till personliga förändringar och insikter? 

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Potentiella deltagare för studien var de individer som deltagit i en gruppbehandling med 
kognitiv beteendeterapi för panikångest anordnade av två landsting i Mälardalsområdet. 
Deltagarna valdes ut genom tillgänglighetsurval. Åtta personer, fem kvinnor och tre män, 
anmälde sitt intresse och kom med i studien. De var spridda i åldrarna från cirka 20 till cirka 
50 och de var allt från studerande till hög chef. En var helt sjukskriven på grund av 
panikångest, resten var aktiva inom sitt vanliga arbete eller med sina studier. Det har varit 
fråga om likadan KBT-behandling och likadant behandlingsmaterial (utarbetat av Karolinska 
Institutet) för alla deltagare i studien, men de kom från fem olika terapigrupper. Antalet 
deltagare i grupperna rörde sig vid terapistart om 8-10 individer men utmynnade oftast i flera 
avhopp och antalet deltagare blev i själva verket runt 7 i varje terapigrupp. 

Hur mycket deltagarna kände till om KBT innan de själva började i terapin varierade stort. 
Någon kom i kontakt med det via sin utbildning. Ett par hade läst om det på Internet. Ett par 
hade specifikt efterfrågat att få gå i KBT- terapi medan någon blev erbjuden det utan att känna 
till något alls om det. En av deltagarna hade tidigare gått i psykodynamisk enskild terapi. Alla 
deltagare hade erfarenhet av mindre strukturerad ”terapi” för sina panikångestbesvär, i form 
av enstaka eller fler enskilda samtal med läkare, företagshälsovård och liknande. 

En del hade levt med panikångest en längre tid, andra hade en relativt ny åkomma som de 
som bäst försökte lära sig ett förhållningssätt till (Se figur 2). I gruppen av deltagare i denna 
studie fanns således en stor spridning vad gäller kunskaper och erfarenheter om såväl den 
aktuella terapiformen som panikångesten och dess svårighetsgrad. 
 
 

 

 
 
Figur2. Illustration av ytterligheter i erfarenhet hos deltagarna när de inträdde KBT-gruppbehandling. 
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Material 
 
Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer. Det centrala temat i 
intervjuguiden kretsade kring vilken upplevelse som terapigruppen givit individen. 
Intervjuguiden skapades till en början utifrån litteraturen men påverkades och förändrades, i 
synnerhet efter det att de två första intervjuerna var genomförda. 

Intervjun inleddes med att deltagaren fick beskriva hur hon/han kom att bli deltagare i 
behandlingen, vilka tankar som fanns kring att ingå i en gruppterapi, tankar kring hur de andra 
deltagarna skulle vara etc. Intervjun fortsatte med att fokusera på hur det faktiskt var att ingå i 
gruppen, om gruppen förändrades under tidens gång och i så fall hur, hur deltagaren valde att 
visa sig i gruppen, om deltagaren tyckte hon fick tillräckligt med utrymme, hur deltagaren 
hanterat eventuell sårbarhet, om det förekommit identifikation med andra deltagare, om det 
hade förekommit lärdom av andra deltagare etc. Slutligen fick deltagaren berätta om hur 
han/hon mådde idag, vilka tankar som fanns kring att ha ingått i gruppterapi och om det var 
någon speciell händelse under terapin som etsat sig fast. Att utröna hur något uppenbarat sig, 
upplevts eller förändrats följdes upp med hjälp av följdfrågor om inte deltagaren redan 
berättat om det.  
 
 
Procedur 
 
För att komma i kontakt med målgruppen skickades ett brev med beskrivning av studien och 
dess syfte till sjukhusets ångestmottagning. De regler som finns för patientsäkerheten gjorde 
att värvningen av deltagare till stor del fick läggas i händerna på mottagningen och den 
behandlande terapeuten. I samråd med ångestmottagningen bestämdes det att det skulle vara 
möjligt att genom gruppterapeuten göra en förfrågan om gruppdeltagarna skulle kunna tänka 
sig att bli intervjuade. En kort skriftlig beskrivning av studien och dess syfte och en försäkran 
om att de forskningsetiska riktlinjerna skulle följas delades ut till deltagarna och då hade de 
också möjlighet att lämna en intresseanmälan. På detta sätt värvades fem deltagare. Dessa 
kontaktades av mig på det sätt de hade önskat när de blev tillfrågade. Det var telefonledes 
respektive via e-post. Ur bekantskapskretsen värvades två deltagare, även de med en skriftlig 
beskrivning, försäkran och förfrågan. På en föreläsning anordnad av ångestsällskapet i 
Stockholm värvades en deltagare. 

Sex intervjuer genomfördes på Mälardalens högskola och två på deltagarens arbetsplats. 
Intervjuerna varade i cirka 45 minuter och spelades in på ljudband. Varje intervju inleddes 
med att deltagarna blev informerade om studiens syfte och att materialet enbart skulle 
användas i forskningssyfte. De blev också informerade om att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan, att deras identitet skulle behandlas konfidentiellt och att de inspelade banden 
skulle raderas i och med att uppsatsen blev färdig.  
 
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Även ickeverbal kommunikation som skratt, 
”hummanden”, och längre tystnad noterades. Det blev cirka 75 sidor text. Ljudbanden och 
texten gicks igenom flera gånger för att tillse att utskriften var korrekt. Under den här tiden 
blev materialet väl bekant. Varje deltagare fick också ett fingerat namn för att säkerställa 
konfidentialiteten. Sedan sammanfattades varje intervju till cirka 1 sida text, där även intryck 
under intervjun och tankar om vad intervjun kommunicerade nedtecknades. 
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Intervjuguiden, som till stor del baserades på förförståelse via litteraturen, innehöll vissa 
preliminära kategorier, andra kom till under intervjuarbetets gång. Studien kan därför sägas 
vara en kombination av deduktiv och induktiv analys Dessa preliminära kategorier var: 
Upplevda symtom före/efter; Förklaringar till ångest; Inställning till gruppbehandling vs 
individuellt/Internet; Compliance; Inställning till ledare; Visa sig i gruppen; Avhopp; 
Andrahandseffekter (second-order change); Skamkänslor; Gruppsammansättning; 
Självuppfattning i relation till egna erfarenheter, till andra individer och till framtiden; Hur 
hanteras ångesten? När materialet studerades och det fördes anteckningar i marginalen om 
något kunde föras till en kategori upptäcktes att vissa av dessa kategorier inte berördes alls 
och att andra mycket väl kunde slås ihop till en gemensam preliminär kategori eller vara 
underkategori till en annan kategori. Här uppenbarade sig också insikten att alla intryck av 
intervjuerna och allt det som de intervjuade ville förmedla inte skulle vara möjliga att få med 
i denna studie. Det togs tillvara som kunde hänföras till studiens syfte, det vill säga vad 
individens relation till gruppen inneburit inom de olika kategorierna. De slutliga kategorierna 
blev dessa: Förväntningar; Inställning till terapeuterna; Inställning till 
behandlingsmaterialet; Erfarenheter av gruppsammansättning, gruppdynamik och 
”compliance”; Skamkänslor; Gruppens betydelse för individen och Personliga förändringar. 

 När materialet på nytt lästes igenom fanns kategorierna i huvudet och det var lättare att 
finna överensstämmelser, skillnader och unika drag mellan intervjuerna. Slutligen 
sammanställdes under varje kategori de citat som kunde hänföras dit från alla intervjuer.  
 
 

Resultat 
 
 
Förväntningar 
 

”Jag gavs chansen.” Respondenterna hade erbjudits gruppbehandling efter en mer eller 
mindre lång tid av ohälsa, i sex fall av åtta också efter flera turer inom sjukvårdsapparaten. De 
hade slutligen genom remiss från husläkare eller företagsläkare kommit till den psykiatriska 
mottagningens ångestenhet. Efter att där ha bedömts som lämpliga att erbjudas kognitiv 
beteendeterapi i grupp och efter en intervju med den behandlande terapeuten anmäldes 
respondenterna till deltagande i behandlingen. Alla respondenter uttryckte under intervjun 
tacksamhet över att de fått delta i terapin. När de förklarade att detta är en ny form att bedriva 
KBT-behandling på så var det med stolthet i rösten de berättade om sitt deltagande. KBT är 
under utveckling och därför kunde också deltagandet ses som en del i en prövning av metoden 
i ett gruppsammanhang, vilket också respondenterna uttryckte medvetenhet om. ”Det här var 
ju en experimentverksamhet/…/så vi var väl lite försökskaniner/---/ren tur att jag kom med” 
(Erik). Respondenterna sade samstämmigt att de önskade att fler borde bli erbjudna den här 
behandlingen. 

Några respondenter visade på en ambivalens inför att just de fick den här hjälpen och att 
någon annan blev utan den. Eva och Eivor tyckte till exempel att det var fruktansvärt att veta 
att ungdomar skulle behöva lida av panikångest. Johan sade att han hade kunnat ge sin plats 
till någon som hade det värre, för även om han mådde dåligt så visste han att det var många 
som mådde mycket sämre. Alla respondenter visade en medvetenhet om hur svårt det är att få 
psykiatrisk behandling om du inte är mycket sjuk och att valmöjligheterna för individen att 
välja behandlingsform är starkt begränsade inom den allmänna vården. ”De sade ju att de i 
stort sett bara hade det här att erbjuda [skratt] och man måste ju våga för att vinna” (Ronja). 

 När de blev tillfrågade om de ville ingå i gruppen hade alla utom Erik sökt vård flera 
gånger för sina besvär och respondenterna upplevde nu att de kanske för första gången togs på 
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allvar. De hade kommit till den mottagning och den behandling som de i efterhand önskat att 
de kommit till på en gång. Att det fanns gruppbehandling var ingenting någon av dem känt till 
innan.  

När respondenterna blev erbjudna gruppbehandlingen visste de inte så väl vad det skulle 
innebära för dem personligen men tyckte det var värt att prova och att de ville ta chansen. De 
blev upplysta om att det inte fanns några garantier för att de skulle komma att bli helt fria från 
sin panikångest. 
 

Farhågor och fördomar. De farhågor som fanns för att ingå i en gruppterapi rörde sig 
oftast om vilka de andra deltagarna skulle vara. Det fanns farhågor om att dessa skulle vara 
annorlunda, bete sig konstigt eller se ut på ett speciellt konstigt sätt, vara mer ”sjuka”. ”Man 
tänkte på dem som sitter där nere [vid ingången till mottagningen] och man tänkte: ’ Gud ska 
det vara några såna!’” (Eivor). Det fanns en diskrepans mellan uppfattningen om hur en 
person som har panikångest skulle kunna vara och hur deltagaren uppfattade sig själv. ”Jag 
trodde jag var rätt så frisk jämfört med de övriga jag skulle träffa/…/ så jag tänkte att det 
skulle bli som att sitta vid ett bord med kollin” (Ronja). 

Sara funderade på om det skulle vara som i Anonyma Alkoholisters möten, att deltagarna 
skulle presentera sig med: ”Hej, jag heter Sara och har panikångest.” Hon ville inte få en 
sådan stämpel på sig. Det förekom även tvivel på att det skulle finnas utrymme för individens 
specifika problem i en gruppbehandling. 

Alla respondenter hade varit nervösa inför det första terapitillfället. För vissa var det första 
gången som de var utanför sitt hem på flera veckor och nu förväntades det av individen att 
hon skulle gå iväg ensam till något som hon inte riktigt visste vad det var och dessutom utan 
att veta vilka andra individer som skulle komma dit. Tryggheten för deltagarna i det här läget 
var att de visste att terapeuten som de tidigare träffat för en intervju skulle vara där. Flera av 
deltagarna beskrev att panikångesten intensifierades dagarna före terapistarten och att 
nervositeten kunde yttra sig som rent fysiskt illamående, till exempel i hissen upp till 
mottagningen, eller att överlägga med sig själv om det överhuvudtaget var möjligt att börja 
behandlingen. ”Jag hade sådan ångest hela veckan och ringde och lämnade återbud/…/’- 
Tackar du ja till det här måste du komma alla gånger för det är många som väntar på sin tur’ 
[hade psykologen sagt], och då kände jag att jag bara inte kunde låta bli att komma, när jag 
hade kommit med.” (Alexandra). 

 Respondenterna berättade att de varit nervösa och känt negativa spänningar i kroppen 
när de kom fram till lokalen där terapin skulle äga rum. De ville ha en bra plats i rummet, 
något som för de flesta med panikångest innebär en stol nära dörren. Efteråt kunde de skoja 
om hur jobbigt det var när alla hade velat komma åt samma stol. 

 
Behandlingens innehåll. Respondenterna hade inte haft några speciella förväntningar på 

vad själva terapin skulle kunna tillföra deras personliga hälsa, undantaget Eva: ”Jag hade 
förhoppningen om att jag skulle komma tillbaka till livet, kunna umgås med folk som 
vanligt/…/allting skulle kunna vara som vanligt igen” och Sara ”Det jag var ute efter i 
gruppen var stöd och att kunna peppa varandra, även om man visste det mesta innan/…/men 
på något sätt prioriterar man inte sig själv om man inte har det här stödet”. 

Respondenterna visste inte så väl vad det skulle innebära med gruppterapi, men de mådde i 
det här skedet så pass dåligt att de mottog all hjälp som erbjöds. Exempelvis nämnde fem 
respondenter, utan att frågan ställdes, att de ordinerats och börjat medicinera med lugnande 
eller antidepressiv medicin en tid före terapistarten trots att de från början varit skeptiska till 
medicinering. En respondent uppgav att hon även hade börjat med akupunktur i syfte att bli 
fri från panikångesten. 
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Inställning till terapeuterna 
 
Respondenterna kom från fem olika behandlingsgrupper och därför hade de delvis olika 
behandlande terapeuter. Gemensamt för grupperna var att två terapeuter var närvarande om, i 
undantagsfall, inte en av dem var förhindrad. Gemensamt var också att en av terapeuterna var 
en KBT-utbildad psykolog. Sedan kunde det skilja om den andre terapeuten var 
sjuksköterska, psykiatriker, sjukgymnast eller psykologstuderande. 

Fyra respondenter beskrev att de tyckte det var väldigt bra att det var två terapeuter 
närvarande vid varje sammankomst. Det faktum att terapeuterna var väldigt olika 
personligheter uppskattades särskilt ”Han är lite mer lågmäld, tyst och strikt…den andre 
piggar upp och är lite mer…utåt. De var inte alltid överens om allting och de kunde också 
diskutera sinsemellan, och det tyckte jag var bra” (Johan). 

Ett par respondenter pekade på att terapeuten genom sitt tillbakadragna sätt lockat till 
aktivt deltagande och på det viset gavs deltagarna en framträdande roll. ”Egentligen är det 
största [värdet med gruppterapin] vår lärare eftersom hon stått och lärt ut alltihop, men 
spontant tänker jag på gruppen för x [läraren] är väldigt tystlåten och försynt” (Ronja). 
Respondenterna benämnde terapeuterna som just terapeuter, psykologer, ledare eller lärare. 
Erik snuddade vid begreppet ”terapeutisk allians” när han beskrev terapeuternas sätt att 
arbeta: ”Man kände ju inte att de analyserade oss heller, utan vi förde ju diskussioner/…/ det 
medför ju både skyldigheter och rättigheter [för deltagaren]”. 

Några respondenter gick in mer specifikt på vad terapeuten tillförde i behandlingen. Det 
rörde sig om att terapeuten kunnat tillföra egna behandlingserfarenheter och mer utförligt 
kunnat förklara innehållet i det skrivna behandlingsmaterialet. Vid något tillfälle hade 
terapeuten också modifierat en praktisk övning, till exempel förklarat att det var fullgott att 
använda ett grövre sugrör till en andningsövning än det som stod angivet i materialet. ”Ibland 
kan man hänga [upp] sig på vad man ska göra egentligen/…/genom att man har ångest så är 
det svårt att fokusera. Ibland sade hon att ni kommer att ha övningar som är så och så, men 
gör så här istället då är det lättare” (Alexandra). 

Alla respondenter tyckte att terapeuterna var duktiga på att tillse att alla deltagare fick 
komma till tals. Alla var också mycket nöjda som helhet med terapeuterna och tyckte att 
dessa besatt värdefull extra kunskap och erfarenhet som inte skulle ha framkommit genom att 
enbart läsa i materialet. Två respondenter tyckte dock att det kunde ta för stor del av tiden när 
alla deltagare skulle berätta om sitt och sina problem. ”Just det här att berätta hur veckan 
hade gått, det tyckte jag nästan vi fick göra för mycket” (Sara). ”Det tog ju också en stor del 
av tiden från att lyssna på teorin och erfarenheter från ledarna” (Bengt). 
 
 
Inställning till behandlingsmaterialet. 
 
Alla åtta respondenter uppskattade det skrivna materialet och var oförstående inför frågan om 
det skulle ha varit möjligt med behandlingen utan detta. Materialet som var utarbetat av 
Karolinska institutet bestod av tio moduler, en för varje kurstillfälle. Modulerna delades ut 
under terapins gång och där fanns praktiska övningar beskrivna och utrymme för att skriva, 
till exempel ångestdagbok och ångestskattning. Respondenterna kunde inte tänka sig terapin 
utan det skrivna materialet. Av dem som vid intervjutillfället helt avslutat terapin var det ändå 
bara någon enstaka som faktiskt tittat i materialet efteråt, och det var inte någon av dem som 
aktivt använde materialet efteråt. Däremot upplevde flera respondenter det som en trygghet att 
kunna ta fram och läsa det i framtiden och flera av dem trodde helt säkert att de kommer att 
göra det.  
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Majoriteten av respondenterna beskrev att de aktivt sökt kunskap om panikångest från det 
att de upplevde de första symtomen. De beskrev att behandlingsmaterialet, de tio modulerna, 
var en repetition av vad de i praktiken redan visste men att det fick större genomslag hos dem 
i och med behandlingssituationen.  
 
 
Erfarenheter av gruppsammansättning, gruppdynamik och ”compliance”. 
 

Skratt. Alla respondenter beskrev att det skojades och skrattades mycket i gruppen även 
om Sara också poängterade att det förekom en spänning i hennes behandlingsgrupp som 
aldrig helt försvann. För Sara, Eivor, Erik och Ronja var gruppbehandlingen den första 
gången de överhuvudtaget berättade om sin panikångest för någon utanför den närmsta 
familjen. ”Just det här att lämna ut sig/---/Man har liksom tänkt, är det normalt att må så här? 
Är det bara jag som går och mår så här?”(Eivor). Tankar om att inte vara normal hade gnagt 
inom dem och därför hade de inte velat prata om det. Nu när de träffade andra individer med 
samma problem blev det en lättnad och med denna lättnad följde också glädjen. Att få skratta 
tillsammans med dem som visste vad det innebar åt det som förut varit något av en hemlighet 
beskrev Erik som en upplevelse av lättnad. Sålunda var skrattet och den minskade fysiska och 
psykiska anspänningen sammanlänkade som i en cirkel. Ronja var en av dem som beskrev hur 
känslomässigt öppen och tolerant gruppen var: ”Så har vi fika, då blir det världens kackel/--/ 
/Det jag kommer att minnas mest från terapin är hur mycket som vi har skrattat och gråtit 
ihop” 

 
Att ta och att få sin plats. Alla respondenter tyckte att de fick det utrymme i gruppen som 

de behövde och att det var tack vare terapeuterna som det fungerade så bra. Bengt och Sara 
kunde till och med tycka att deltagarna gavs för stort utrymme. Emellertid hände det också 
att andra gruppdeltagare reflekterade över sitt eget och andras beteende: ”Det djupare 
personliga, det kunde ibland vara lite svårare/…/för vissa andra pratar ju väldigt mycket och 
andra pratar ju lite mindre/…/Man lyssnar på andra hela tiden så man blir lite så här att man 
glömmer bort sig själv också, vad man vill säga” (Johan). 
 

Gruppsammansättning. I Bengts terapigrupp hoppade hälften av deltagarna av och Bengt 
var också den ende respondent som uttryckte kritik mot gruppsammansättningen och urvalet 
av deltagare. Han tyckte att det inte var mycket idé med att ha gruppbehandling om det ändå 
till slut bara var ett par stycken som skulle komma att fullfölja det hela. Detta illustrerade det 
faktum att det får stor betydelse för en liten grupp när någon deltagare är frånvarande jämfört 
med vilken betydelse det får i en större grupp (Nilsson, 1993). Bengt menade vidare att flera 
av de andra deltagarna hade så stora problem inom andra områden i livet, till exempel socialt 
och ekonomiskt att de kanske inte hade vare sig motivation eller ork att ta till sig och fullfölja 
behandlingen. Bengt tyckte att det skulle krävas ett större engagemang för uppgifterna hos de 
deltagande och att urvalet mer skulle baseras på vilka som kunde tänkas ha den kapaciteten, 
särskilt med tanke på att så många andra individer stod i kö för behandling. Bengt påpekade 
dock att han inte visste hur urvalet går till idag. Även om Bengt sade att erfarenheten av att 
fått lyssna på andra var en viktig del, så tyckte han att pratet från deltagarna upptog en väldigt 
stor del av tiden. Tid som Bengt hellre hade velat utnyttja till att lyssna på terapeuterna. Bengt 
tror att gruppbehandling var bäst för dem som ”kanske smög sig dit utan att berätta för 
kompisar, för dem kanske det var av ännu större värde att höra att de inte var ensamma”.  
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”Compliance.” Två respondenter betonade att det är individen själv och inte terapeuten 
som måste ta ansvar för att individen ska kunna bli hjälpt av behandlingen. ”Man kan ju gå 
till en psykolog och terapeut men det är trots allt vi som måste göra ’det’ för att se framsteg” 
(Sara). 
 Fyra av respondenterna påpekade hur intensiv och tuff behandlingen kunde vara och hur 
viktigt det var att du som deltagare avsatte tid och engagemang. Någon respondent retade sig 
på andra individer som inte hade samma inställning till detta som dem själva ”Det är inte bara 
att vara på en tvåtimmars-terapi, det är ett jobb det här/---/De [andra deltagare] sade att det här 
ska man ge hundra men jag kände signaler på att det inte var ärligt” (Bengt). Andra 
respondenter hade en mer pragmatisk syn och ansåg det onödigt att fördjupa sig i något som 
de inte tyckt berört just dem ”Ska jag erkänna så har jag faktiskt inte jobbat allt för 
mycket/…/man måste hitta sin grej i det och sedan arbeta på det för det finns ju många saker 
man ska göra som liksom inte berör mig. Då tycker inte jag det är helt nödvändigt att jobba 
med det”(Johan). 
 
 
Skamkänslor 
 
Psykisk ohälsa har åtminstone tidigare varit förknippat med skam. Det är inte länge sedan 
psykiskt sjuka vistades hela livet på institution. För respondenterna var det värdefullt att med 
egna ögon se att panikångest kan drabba individer ur alla samhällsklasser, i alla åldrar och 
med vilken bakgrund som helst. ”Jag fick se att jag inte var onormal och att det var fler som 
hade samma problem. Hade jag mött dem på stan hade jag aldrig förstått att de led av 
panikångest” (Eivor). 

Även om ingen respondent sade rakt ut att de skämdes över sitt tillstånd så fanns det ändå 
tecken på att så kunde vara fallet. Faktum var att deltagarna hade fler farhågor över vilka 
terapikamraterna skulle vara än över hur behandlingen skulle förlöpa när de inträdde i 
terapin. Sara berättade att hon undrat över om någon annan deltagare skulle känna igen 
henne, något som skulle kunna ses som en indikator på att hon då skulle skämmas. Flera 
deltagare sade att de inte hade skämts men att de sett andra i gruppen som gjort det. 

Respondenterna hanterade känslor som kan tydas som skam på olika sätt. Någon valde att 
jämföra sig med individer med annan psykisk sjukdom och drog slutsatsen att hon i vart fall 
inte var som dem. Ett annat sätt var att hänföra sin panikångest på yttre omständigheter som 
till exempel stress. Ytterligare en annan väg var att skämta, till exempel om faktumet att vara  
patient på en psykiatrisk mottagning. ”Jag brukar berätta det för lite kompisar här att jag ska 
upp på psyk då/…/Det är nog mer för att testa för jag har aldrig …dolt det på något sätt. Det 
är lite roligt på ett sätt att testa det” (Bengt). 

Som med andra ohälsotillstånd ville inte någon respondent identifieras med ”den som har 
panikångest”. De ville fortsätta vara den individ de alltid hade varit men de vill lära sig 
hantera sina problem och de ville inte fortsätta vara begränsade av panikångesten. ”För min 
del har det varit någon slags stressrelaterad bakgrund och jag menar, det är ju inte…det 
handlar om att ändra beteende och det är inte färdigjobbat ännu”(Bengt). För vissa 
respondenter hade deltagandet i terapin inneburit att de för första gången vågat berätta för sin 
omgivning om panikångesten. De berättade om vilken lättnad detta hade inneburit. ”Jag har 
till exempel berättat för min chef om det och det har i förlängningen inneburit att jag inte 
känner samma krav på att bita ihop när jag känner av min panikångest” (Eivor). De 
respondenter som inte ville berätta för omgivningen om sin panikångest hade valt det för att 
de var rädda för att få en stämpel på sig ”Sedan blir det ett sätt att nedvärdera sig själv om 
man säger att man inte klarar av de enklaste saker. Det tycker jag, det passar inte ihop med 
mig” (Ronja) eller också för att de befarade att omgivningen skulle ta alltför stor hänsyn eller 
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bli för observanta på dem. Den eventuella observationen ansåg dessa respondenter skulle 
förvärra panikångesten. ”Får hon panik snart? Börjar hon bli svettig? Börjar hon skaka”? 
(Ronja). Det kunde också vara som Sara sade: ”Jag vill inte berätta för nya människor att jag 
har panikångest utan jag tar…varje dag är ju unik så att säga”. 

 
 

Gruppens betydelse för individen 
 

Gruppsituationen som en exponeringsövning. Gruppbehandlingen kan i sig ses som en 
exponeringsövning, eftersom flera respondenter rapporterade om att de tiden före 
behandlingen dragit sig undan sociala sammanhang. Alexandra berättade att hon får ångest av 
att tala om ångest och att hon också fick panikångestattacker i gruppsituationen. Hon 
konstaterade att hon får ångest av att tala om ångest och berättade att man inte skall försöka 
styra bort ångesten i de lägena utan acceptera den och låta den ebba ut. Hon sade att hon nått 
den insikten genom att ha deltagit i gruppbehandlingen. Eva berättade: ”Efter de första 
gångerna var jag helt slut när jag kom hem, då lade jag mig och det snurrade och jag hade 
huvudvärk och jag ville bara sova. Sedan blev det så att det blev jättejobbigt innan man kom 
dit men när man väl var där ville man inte gå hem”.    

 
Ett forum för att utbyta tankar. Behandlingstillfällena gav tillfälle för respondenterna att 

ventilera känslor och utbyta erfarenheter. Även om själva terapistunden var ganska bunden 
efter modulernas innehåll så gavs det under varje session tillfälle för varje deltagares 
personliga reflektioner och under rasten beskriver en respondent att det var ett ”väldigt 
kackel”. Både att ha fått tala om sig själv och att fått tillfälle att lyssna på andra beskrivs som 
positivt ”Visst är det jobbigt när man sitter där men när man går därifrån känns det som man 
lyft någonting ur kroppen. Du känner dig lättare och jag vet inte om det har att göra med att 
man själv har pratat eller om det är att man har lyssnat på gruppen” (Ronja). Även om 
Alexandra berättade att hon får ångest av att tala om ångest så vittnar hennes övriga 
berättelse om att det var värdefullt och oundvikligt för henne att fått formulera ord över det 
hon kände för att kunna återfå sin hälsa.  

 
Uppvärdering av handlingar. För individen som drabbas av panikångest kan livet plötsligt 

kännas oöverstigligt. Sådant som förut var lätt och knappast fordrade tankearbete känns 
plötsligt omöjligt att genomföra. Det är lätt att individen känner sig misslyckad och att de 
upplevda hindren känns svårforcerade. Negativa tankar omkring den egna personen 
överskuggar allt annat. De mål individen satt upp att klara i behandlingsveckan kanske inte 
genomfördes. Vid sådana tillfällen kunde gruppen stötta och kunde också i individens 
berättelse över den gångna veckan finna exempel på andra exponeringar som gjorts och 
klarats av. ”Man tyckte inte att man hade gjort någonting /…/ - men jag gick och lade på ett 
brev [återger en ordväxling] - Jo, men då gjorde du ju det, då testade du ju det. Så de kom 
underfund med saker som inte en annan hade tänkt på” (Eva). ”och sedan liksom, kan de 
andra poängtera och säga att, - men du, nu pratar du mot dig själv!” (Ronja). 

För deltagarna i gruppen kunde det vara värdefullt att få höra att det varit svårigheter även 
för andra individer. På det sättet kunde det vara lättare att ha överseende med sig själv när det 
uppsatta målet för veckan inte nåtts ”Inspirerande att andra kan misslyckas” (Ronja). 

 
Att inte vara ensam. Även om deltagandet i gruppbehandlingen inneburit att individen fått 

inblick i hur olika panikångest kan upplevas och vilken mängd av symtom som existerar så 
sade alla åtta respondenter att insikten om att inte vara unik var en avgörande faktor för deras 
positiva slutomdöme av gruppbehandlingen. Redan efter första terapitillfället då deltagarna 
fick berätta så mycket de ville om sig själva för de andra deltagarna så stod det klart för 
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deltagarna att de inte var så ensamma som de trott och att de andra inte heller var konstiga på 
något sätt. 

 
Att inte ta efter andra. Ångest är en känsla som är en inre upplevelse för individen. Den är 

oftast osynlig för omgivningen jämfört med rädsla som kan avläsas i en människas 
kroppsmimik. Panikångest är visserligen en diagnos med jobbiga symtom men det kanske är 
vad den i förlängningen för med sig som blir det stora problemet. Den innebär att individen 
kanske inte klarar att stå i en kö, köra bil på motorvägen, gå på bio, fika med kompisar, läsa 
en bok. Det är problem som lämpar sig att arbeta med i KBT-behandling. 

När individer med samma diagnos träffar varandra och känner trygghet tillsammans så 
väcks tanken att det skulle vara ett utmärkt tillfälle för deltagarna att utbyta tips på hur de 
hanterar ångestskapande situationer i vardagen. När frågan ställdes om respondenterna lärt sig 
något av någon annan deltagare eller fått något konkret tips som de använt sig av, så var det 
inte någon som uttryckte att så hade varit fallet. Tvärtemot gav respondenterna exempel på 
vad de hade reflekterat över som sämre tillvägagångssätt att hantera ångest på hos andra 
deltagare. Johan påpekade att vissa tips ”kan vara rätt fast de blir fel…det är bra att träna och 
göra saker men de får inte bli ett säkerhetsbeteende”. Andra exempel som nämndes som 
sämre tillvägagångssätt som de sett hos andra deltagare var överanalysering, alkoholdrickande 
och överdrivet motionerande. 

För Alexandra hade en annan deltagares reaktion på henne gjort att hon reflekterat över sitt 
eget beteende. ”Han sade det många gånger när jag satt där och han pratade med mig/…/att 
jag gav honom ångest och han mådde dåligt av det.”  
 
 
Personliga förändringar. 
 
Alla respondenter var nöjda över att ha deltagit i KBT-gruppbehandlingen. ”Det var ett stort 
steg att ta sig dit men när man väl var där gick det jättebra” berättade Eva och det verkade 
gälla alla respondenter. Bengt som var den som hade kritik att framföra angående 
gruppsammansättningen var även han nöjd. Alla respondenter uttryckte på ett eller annat sätt 
att de kommer att fortsätta sökandet över panikångestens ”gåta”. Bengt sade till exempel att 
han planerar att gå i individuell privat terapi, Erik hade engagerat sig i en förening för 
individer med ångest, Eva hade börjat med att träffa andra gruppdeltagare privat och de 
övriga läste på om ångest på egen hand. Behandlingen hade givit insikten om att individen 
kanske får leva med sin ångest men att det finns sätt att hantera den på och att det finns starka 
belägg för att ångest försvinner när kropp och psyke får tid att upptäcka att det inte händer 
något farligt i situationen.  

Alla respondenter utom tre ville berätta om hur de vid intervjutillfället fortfarande var 
hindrade av panikångesten, två av dem som inte berättade visste att aven intervjuaren haft 
panikångest. Även om intervjun inte var ämnad att ha tyngdpunkten vid symtom på 
panikångest så präglades alltså de flesta intervjuer av detta ändå. Respondenterna visade 
överlag på ett behov att förklara innebörden av att leva med panikångest. ”Jag älskar fotboll 
men min panikångest hindrar mig från att gå och se på matcherna” (Eva). ”Frisk i aspekten 
att kunna arbeta men har relativt många svårigheter, bland annat stå i kö som är en mardröm” 
(Ronja). Ett par respondenter uttryckte det som så att ingen som inte haft panikångest kan 
föreställa sig hur det är.  

De många beskrivningarna av respondenternas fortsatta symtom väckte frågan om det alls 
blivit någon effekt av behandlingen? På en sådan direkt fråga om vad behandlingen givit kom 
det ändå fram att panikångesten minskat och flera respondenter valde att referera till poäng 
som de uppnått enligt ett psykologiskt test som utförts på mottagningen ”Från att ha gått från 
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49 poäng i panikångest till 19, nu syntes det ju faktiskt på pappret att jag mådde bättre” 
(Eva). En respondent berättade att hon lyckats sluta med medicin, troligtvis på grund av 
behandlingen. Det förekom också vittnesmål om hur respondenterna återigen kunnat 
genomföra sådant som de kunnat innan panikångesten debuterade ”Efter behandlingen kan 
jag till och med gå en lov på stan. Det är en enorm förbättring från att inte ha kunnat göra 
någonting” (Ronja). 

 
Faktakunskap, stöd och samvaro var tre delar som spontant berördes av alla respondenter. 

Respondenterna skilde sig dock åt beträffande vilket av detta som de lagt störst vikt vid. 
Bengt och Sara betonade den vetenskapliga faktakunskapen som förmedlades via det skrivna 
behandlingsmaterialet och av terapeuterna. Bengt och Sara hade varit mycket fokuserade och 
väl förberedda inför varje terapiträff. Båda två ansåg att ansvaret för att lyckas med 
behandlingen låg hos dem själva. Som tidigare noterats så hade Sara förväntningar om att få 
stöd och ”peppning” av andra deltagare när hon ingick i behandlingen men när hon 
fortsättningsvis berättade sade hon inget mer om detta, förutom att ”stämningen i gruppen 
aldrig lättades upp helt,” och hon betonade mer vetenskapliga fakta än det sociala stödet när 
hon beskrev varför hon tyckte terapin var så bra.  För Johan, Eva och Erik var det däremot de 
andra deltagarnas stöd och ”peppning”, för att de skulle kunna förstå och arbeta med 
materialet, som varit det viktigaste. ”Psykologerna vet på ett djupare teoretiskt sätt men vi vet 
ju hur det känns därför är det lättare att lära sig av varandra och stötta varandra” (Johan). För 
Ronja och Alexandra som båda beskrev en ångest som inverkat stort på deras vardag bland 
annat i form av sjukskrivning och isolering så var det samvaron/gemenskapen och därmed 
insikten om att inte vara ensam som skattades högst i terapin. För de sistnämnda två var också 
terapin en viktig exponeringsövning i sig, särskilt för Alexandra som fick ångest av att prata 
om ångest. Både Ronja och Alexandra hade haft panikångest längre tid än ett år (Se figur 2). 

 
Inställning till Internetbehandling respektive individuell terapi. Om de innan behandlingen 

hade fått välja mellan individuell terapi och gruppterapi trodde alla att de nog skulle ha valt 
individuell terapi, men de påpekade att sådant är svårt att svara på i efterhand. De kunde 
heller inte svara på om de skulle ha arbetat hårdare med materialet om de gått i enskild terapi.  
Efteråt skulle alla utom Bengt och Erik ha valt gruppterapi framför individuell terapi. De två 
sistnämnda skulle helst se en kombination av individuell behandling och föreläsningar i 
grupp. Erik och Bengt var två av tre i denna studie som haft panikångest mindre än ett år 
tillbaka (Se figur 2). 

Respondenterna var tveksamma till att Internetbehandling hade kunnat hjälpa dem. De 
sade att de antingen var allt för sjuka för det, att de alltid haft svårt för att studera, att de 
uppskattade närheten till terapeuten eller att en Internetbehandling inte skulle ha givit dem 
tillräcklig motivation för att fortsätta. Respondenterna menade i det sistnämnda fallet att 
andra deltagare givit dem motivation. ”För att nu har man ju den här tryggheten att det 
faktiskt inte är bara jag som inte förstår [skratt] och vi kommer med olika synpunkter från 
olika aspekter så man får se det från flera olika nyanser” (Ronja). 

 
Känslomässiga förändringar. Alla respondenter var under intervjun öppna för att berätta 

om sin bakgrund och vad panikångesten inneburit för deras liv. De berättade också gärna om 
terapiformen och ville att deras erfarenheter skulle komma andra människor till del. Ur deras 
berättelser går det att förstå att denna vilja att berätta inte funnits på samma sätt tidigare. De 
var synbarligen säkra på vad de ville åstadkomma i fortsättningen och de såg ljust på 
tillvaron och framtiden. Eivor beskrev att hon överlag var mer orolig förut: ”Liksom väldigt 
så här ’uppstissad’ och det har ju blivit bättre nu” en beskrivning som troligtvis även gällde 
de andra respondenterna. Alexandra var kanske den som mest hade funderat över tillvaron, 
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hon hade också varit mycket begränsad av sin panikångest, hon resonerade nu bland annat 
över hur svårt det måste vara för missbrukare att ta sig ur sitt missbruk för de har också 
ångest och Alexandra visste hur svår den känslan är att stå ut med. ”Förut visste jag inte bara 
hur jag skulle leva mitt liv utan jag visste också hur andra skulle leva sitt” (Alexandra). 

 
 

Diskussion 
 
 
Av de åtta intervjuade terapideltagarna uttryckte sju att de var mycket nöjda med 
behandlingen; den åttonde respondenten var även han nöjd men hade viss kritik att framföra 
angående gruppsammansättningen och det faktum att flera deltagare avslutade behandlingen i 
förtid i hans grupp. Ingen av de intervjuade deltagarna ångrade sitt deltagande i behandlingen 
och de önskade att fler skulle få möjlighet att delta. 

Inför behandlingen hade respondenterna funderat mycket över vilka de andra deltagarna 
skulle vara. Den funderingen eller förväntningen var överskuggande över innehållet i och 
vilken hjälp den aktuella terapin skulle komma att ge individen. Till viss del skulle detta 
kunna bero på att respondenterna inte förstått eller blivit informerade om vad terapin skulle 
innehålla men troligare är att farhågorna över vilka de andra deltagarna skulle vara berodde 
på att panikångest fortfarande är en ohälsa belagd med en form av skam och individuell skuld 
och att respondenterna upplevt en ensamhet i sitt tillstånd. Alla åtta deltagare upplevde 
insikten om att inte vara ensam med sitt tillstånd som det största värdet med behandlingen. 
Detta stämmer väl med de resultat som Lutwak (1998) och Laberg et al. (2001) fått i sina 
studier. För att lindra skamkänslan, som inte öppet erkändes av alla men visade sig genom 
olika uttryck, kunde individen välja att jämföra sig med dem som var sämre, hänföra sitt 
tillstånd på yttre omständigheter/stress eller välja att skämta bort den egna panikångesten. 

Stämningen i terapigruppen beskrivs som hjärtlig och alla återkommer till hur mycket de 
skrattat i gruppen och hur befriande detta var. Detta kan antingen vara ett tecken på att det 
fanns mycket trygghet i gruppen eller att individen försökte skämta bort nervositet, oro och 
skam. En deltagare sade också att stämningen i hennes grupp aldrig kom att lättas upp helt. 
Förmodligen skulle en utomstående person uppleva många skämt som interna då deltagarna 
ofta skojade om gemensamma upplevelser knutna till att leva med panikångest. Just dessa 
hjärtliga stunder i gruppbehandlingen, som verkar ha varit många, är något som 
respondenterna nämnde som något de kommer att bära med sig i framtiden som ett kärt 
minne.  

Respondenterna beskrev att andra deltagare gav dem motivation att fortsätta behandlingen 
genom att de bland annat kunde uppvärdera individens handlingar och att det upplevts 
positivt att inte heller de andra alltid förstod vad som menades med det som stod i det skrivna 
materialet. Terapeuterna fick bara lovord av deltagarna och den handledande mindre aktiva 
rollen dessa intog uppmuntrade istället deltagarna till att aktivt engagera sig i diskussioner 
och komma med inlägg när någon annan deltagare berättade om veckan som gått. Av 
respondenternas berättelser kan slutsatsen dras att de upplevde terapitimmarna som en form 
av frizon där de emottogs oavsett hur dåligt de mådde och att de kände trygghet och omtanke 
i gruppen, en del av innebörden i begreppet ”holding” enligt Josselson (2003). Om de fick 
behovstillfredsställelse som är den tredje och sista delen i begreppet ”holding” är mer 
tveksamt när jag noterar att alla deltagare pratade om hur de ska gå vidare för att må bra. Att 
söka efter behovstillfredsställelse kan å andra sidan ses som en förutsättning för att vilja leva 
vidare. Gruppens karaktär kan beskrivas som mer formell än informell beroende på att 
deltagarna förts samman mer av behovet att nå ett visst mål, att bli fri från panikångest, än av 
spontant kontakttagande. Terapiträffarna hade mer av karaktären klassrumsundervisning än 
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socialt ”omhuldande” över sig. Ingen av deltagarna uttryckte någon besvikelse över detta 
faktum.  

Hur mycket deltagarna hade arbetat med materialet skilde sig åt och i den här studien 
framkom inte, liksom det inte heller hos Woods et al. (2002) framkom något som tydde på att 
de som arbetat ”hårdare” återfått högre hälsa än den som arbetat med valda delar ur 
materialet och blott läst igenom det övriga. 

Panikångesten hade inte helt försvunnit hos någon av respondenterna vid intervjutillfället 
men alla sade sig vara bättre. Ångesten hade minskat och blivit mindre ”laddad”, den var i de 
flesta fall hanterbar och den gick dessutom till stor del att förstå mekaniken bakom. Konkret 
hade behandlingsframgången hos deltagarna inneburit bland annat att de kunnat gå tillbaka 
till arbetet alternativt fortsatt arbeta eller studera, avslutat sin medicinering eller kunnat flyga 
på semester efter många års uppehåll även om det var med en viss kvardröjande ångest. 

Tre behandlingsfaktorer dök upp under alla intervjuer: Kunskap, samvaro/gemenskap och 
stöd/”peppning”. Även om respondenterna önskade att terapin skulle ge dem något av alla 
tre områden så framkom ändå en skiljelinje mellan deltagarna om vilken faktor de haft mest 
behållning av. De individer som lade vikt vid samvaro/gemenskap och de som lade vikt vid 
att få stöd av de andra deltagarna var de som uttryckte störst tacksamhet och glädje över 
terapin. De betonade gruppen som bidrag till sin goda upplevelse av terapin. För dem som 
främst satte värde på att erhålla nya faktakunskaper så upplevdes diskussioner och prat från 
andra gruppdeltagare som tidsödande. Det verkar också som de deltagare som främst 
uppskattade faktakunskaper var de som tog mest seriöst på att följa behandlingsmanualen. De 
arbetade intensivare med att genomföra exponeringsövningar och lade ned mer tid på de 
skriftliga redogörelserna i behandlingsmaterialet. Möjligtvis var detta ett personlighetsdrag 
och gällande även för andra uppgifter de företog sig i livet eller så berodde det på hur många 
och vilka symtom panikångesten gav dem. För de individer som främst uppskattade 
samvaron och gemenskapen i terapigruppen var gruppträffarna också en kraftfull 
exponeringsövning, lika värdefull som någon annan. Dessa individer hade ett mer 
kringskuret liv och kan på så sätt betraktas som att de hade högre ohälsa och led mer av sin 
panikångest än de individer som sökte faktakunskaper. Så även om det till en början varit 
motigt för de mest sjuka att ta sig till terapiträffarna så uppskattade de träffarna mycket när 
de väl var där.  Carlbring (2004) förespråkade annars att individer med panikångest/agorafobi 
var särskilt lämpade för Internetbehandling. Ingen av de två individer som hade svår 
panikångest i den här studien ansåg att Internetbehandling hade kunnat hjälpa dem då de 
ansåg att de inte skulle ha orkat genomföra behandlingen utan de andra deltagarnas stöd och 
terapeuternas fysiska närvaro. 

Det var naturligt för mig att välja detta ämne när jag skulle skriva min uppsats eftersom jag 
själv haft panikångest och också genomgått den aktuella behandlingen. Det innebar 
åtminstone två fördelar. En är att det blev lättare att få tillgång till deltagare från en miljö som 
är restriktiv med att släppa in okända forskare. Den andra och största fördelen har varit att jag 
inte behövt sätta mig in i eller varit rädd för vad panikångest innebär och att jag därför kunnat 
koncentrera mig på syftet att beskriva gruppupplevelsen och vad den inneburit för individen. 
Jag har hela tiden frågat mig om jag beskriver dem jag intervjuat eller mig själv, för att 
försäkra mig om att det är det förstnämnda.  

Värdet i resultatet ligger främst i beskrivningen av de tankar och känslor som patienter 
med panikångest kan ha inför och under en gruppterapeutisk behandling. Sådana erfarenheter 
kan förhoppningsvis leda till att metoden utvecklas och förståelsen för patienterna ökar. Det 
går inte att generalisera resultatet till andra individer annat än att individer som inte haft 
panikångest längre än ett år hellre verkar vilja prova en kombination av individuellt stöd och 
genomgång av behandlingsmaterialet i grupp. En möjlig anledning till detta kan vara att de 
som haft panikångest längre tid än ett år redan haft individuella stödsamtal i någon form och 
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fått det behovet ”mättat”. Det kan också noteras att det i denna studie var männen som hade 
fått snabbast behandling. 

 De som intervjuades i denna studie hade genom terapeutens hjälp rekryterats och urvalet 
var därför okontrollerbart för mig. Inte heller deltagare som avbrutit behandlingen kunde 
intervjuas då dessa inte gick att nå. Det finns anledning att tro att deras uppfattning skulle ha 
bidragit med fler synpunkter på sådant som kan förbättra behandlingen ytterligare. Detta 
skulle kunna vara ett studieområde att titta vidare på. Något annat som vore intressant att titta 
vidare på är hur länge individer som haft diagnos panikångest anser sig ha kvar diagnosen. I 
denna studie var det ingen av deltagarna som uttryckte att de var färdigbehandlade även om 
de var mycket nöjda med behandlingen, tvärtom beskrev de ingående tidigare eller aktuella 
symtom och reflekterade över olika möjligheter och ageranden för att kunna ”bli som vanligt” 
igen.   
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