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Går det att picka bort rädslan för att flyga?
VK:s reporter Elin Turborn testade EFT-metoden mot sin flygrädsla
Jag är inte ensam. Man räknar med att omkring 20–25 procent av befolkningen
är flygrädda. En del är så rädda att de överhuvudtaget inte närmar sig en flygplats. Andra är som jag, de flyger och far ändå – men verkligen, verkligen hatar
det. Skulle några besök hos en EFT-terapeut kunna ändra på det?

D

et var nyhets
chefen som fick
nys om en ”tant i
Umeå som pickar
bort flygrädsla”
och tyckte att jag skulle tes
ta. Jag måste erkänna att jag
var aningen skeptisk. Pick
ning mot flygrädsla? Det låter
ju onekligen flummigt. Men
jag gick dit med ett öppet sin
ne, fullt besluten att ta det på
allvar. ”Picktanten” visade
sig vara Iréne Ödmark Hall,
en trevlig kvinna i sina bästa
år som själv berättade att det
hjälpt henne i många situatio
ner. Men, det visade sig också
handla om så mycket mer än
pickning. Jag skulle nog mer
vilja kalla det terapi med en
touch av pickning. Så nu får
ni, vare sig ni vill eller inte,
hänga med in på mina terapi
sessioner.
VI ÄR I IRÉNES arbetsrum.
Jag sitter på en stol och mitt
emot sitter Iréne. Hon hål
ler min hand i sitt knä. Ber
mig tänka mig in i situatio
nen att jag är på en flygplats.
Vilka känslor dyker upp? Hur
känns det i kroppen? Var sit
ter rädslan?
Jag blundar, föreställer mig
flygplatsen och känner klum
pen i magen som jag efter fler
frågor från Iréne identifierade
som en stor fotboll. Iréne for
mulerade rädslan i mening
ar och lade till en positivare
del i slutet: ”Jag har en fotboll
i magen. Jag vill inte ha den
där, men jag accepterar att
den finns där.”
HON SÄ GER meningen som jag
ska upprepa efter henne om
och om igen. Samtidigt pickar
hon med två fingrar på min
panna, under ögonen, på över
läppen, bröstet och armarna.
Vi går vidare med rädslan,
hittar fler känslor och situa

re. Timmarna hos Iréne kän
des bra, men om våra träffar
verkligen skulle hjälpa mot
min flygrädsla visste jag inte
riktigt om jag trodde på.

Iréne Ödmark-Hall pickar
reportern Elin Turborn.
tioner som jag får sätta ord på
och Iréne formulerar återigen
meningar och fortsätter picka.
Under de tre gånger vi träf
fas går vi igenom flygplatssi
tuationen, men vi går också
tillbaka i mitt liv och försöker
se var rädslan kommer ifrån.
Vad handlar den egentligen
om? Hon tar mig tillbaka till
när jag är sju år och jobbiga
avsked var en del av min var
dag som skilsmässobarn. Hon
tar mig tillbaka till de dödsfall
som inträffat i min närhet och
som gjort mig rädd att förlo
ra fler. Dödsfall som gjort mig
högst medveten om min egen
dödlighet.
Samtidigt som vi går tillba
ka till olika situationer formu
lerar hon meningar som jag
ska upprepa, samtidigt som
hon pickar. Det handlar om
att se bakåt, framåt och försö
ka hitta känslor som man ska
lära sig acceptera och ta kon
troll över.
JAG SKA INTE ljuga, det är rus
kigt jobbigt och jag måste gå
tillbaka till situationer som
jag kanske lämnat långt nå
gonstans därbakom mig.
Men efter varje träff vi har
känner jag alltid ett påtag
ligt lugn. Axlarna sjunker ner
en aning och jag andas lätta

SÅ KOM dagen när jag skulle
sätta mig på ett flygplan igen.
Eller vi kan börja med vec
kan innan, den där veckan
innan när orosklumpen i ma
gen brukar växa för varje dag
som går. Det gjorde den inte
den här gången. Det fanns lik
som ingen klump, på sin höjd
en liten liten oro långt därbak.
Det var inte förrän jag satte
mig i bilen på väg till flygplat
sen som rädslan gjorde sig
mer påmind. När jag klev in
på flygplatsen och satte mig
för att vänta så blev den inte
större än så. Den fanns där,
men den blev inte gigantisk.
Men det visade sig finnas en
gräns för hur länge de gick
att hålla paniken inombord i
från sig. För när jag väl gick
på planet, motorerna startade
och turbulensen gjorde sig på
mind kändes det som om inga
pickningar i världen kunde
hjälpa mig mot dödsångesten
som kom som ett brev på pos
ten. För hur ska pickningar
kunna förhindra att ett plan
kraschar?
MEN SEN HÄN DER något. När
planet väl är uppe i marsch
höjd, vädret utanför är strå
lande och det inte finns någon
turbulens i sikte så känns fak
tiskt flygturen helt ok. Jag gil
lar det fortfarande inte, men
jag hatar den inte lika inner
ligt som vanligt.
Kanske är det pickningarna
som har hjälpt? Kanske något
annat. Oavsett vilket så var
det här första resan på län
ge jag faktiskt kunde se fram
emot dagarna innan och där
paniken inte helt tog över un
der resan.
ELIN TURBORN

Psykologen:
”Bäst är att
lära sig reglera
känslorna”
Per Höglund, psykolog
vid psykologimottag
ningen vid Umeå univer
sitet, säger att flygräds
la är en relativt enkel
åkomma att bota om
man jämför med andra
psykiska tillstånd.
– Många som flyger kän
ner obehag och det finns
ingen behandling som
ger noll ångest eller oro.
Utan i stället handlar det
om att lösgöra sig och inte
låta rädslan styra över en
och det kan man göra med
hjälp av olika behandling
ar, säger han.
Han säger att vetenskap
ligt dokumenterade be
handlingar mot flygskräck
ofta innehåller komponen
ter av direkt eller indirekt
exponering, samt att man
ska lära sig färdigheter
att hantera och reglera de
känslor som uppstår.

”Är jag beredd
att dö för en trevlig
weekend? Är jag beredd
att göra mina barn
moderslösa för en
arbetsresa?”

Känner inte till EFT
EFTmetoden, som vi be
skriver härintill, känner
han inte till.
– Men bara för att en
metod inte har vetenskap
lig grund behöver det inte
vara så att den inte är verk
sam. Det handlar ofta om
att den inte är beforskad.
Sedan kan det vara så att
teorin bakom är tveksam,
men själva handhavandet

har verksamma faktorer,
säger Per Höglund.
Han säger att metoden
till viss del verkar likna
den metod han själv an
vänder sig av EMDR, Eye
Movement Desensitization
and Reprocessing.
– Där är den dubbla upp
märksamheten, den inre
och yttre uppmärksamhe
ten som är viktig att po
ängtera. Det vill säga att
du tänker på hur det är att
åka flygplan och registre
rar de känslor som dyker
upp, samtidigt som du ock
så fäster uppmärksamhe
ten på psykologens pend
lande finger, eller tapping
på handflatan, säger Per
Höglund.

Några bättre än andra
Det finns många olika me
toder mot flygrädsla, någ
ra bättre än andra menar
Per Höglund.
– Det finns sämre me
toder, bland annat de som
bara pratar utan närmare
specifikation. Bättre är de
där man lär sig reglera sina
känslor, där känslorna inte
får ta över och styra, säger
han.

ELIN TURBORN

090–17 60 53
elin.turborn@vk.se

Snart lyfter planet och paniken inombords är nära för Elin Turborn.

Terapeuten: ”Som psykologisk akupunktur
Iréne Ödmark Hall
hjälper Elin
Turborn att
bli av med
sin flygrädsla med hjälp
av EFTmetoden
som innebär att man
knackar på
olika delar
av kroppen.

”Sannolikheten
att jag dör nu
är cirka 100
procent!”

”Vad var det där
som lät? Ska motorn
verkligen låta
så där?”

Metoden där knackningar
används för att bota flyg
rädsla kallas EFT. Iréne
ÖdmarkHall, som driver
företaget EFT Scandinavia
i Umeå, liknar metoden
vid en slags psykologisk
akupunktur utan nålar –
och i kombination med
samtal.
EFT står för Emotional
Freedom Techniques och
Iréne ÖdmarkHall berättar
att metoden är en kombina
tion av österländska tanke
gångar och modern väster
ländsk psykologi.

och ropunkter” på kroppen
samtidigt som man fokuse
rar på det som känns job
bigt och de negativa känslor
det väcker. Punkterna man
knackar på är slutändarna
på kroppens viktigaste me
ridianer – energibanor.

”Kroppen slappnar av”
Irene Ödmark-Hall driver företaget EFT Scandinavia –
Stresshantering och positivt
lärande.
EFT handlar enligt Irene
ÖdmarkHall om att man
”lätt stimulerar vissa lugn

– Amygdala, ett slags stress
centrum i hjärnan, lugnar
då ner sig och man kan se
på det som känns hotfullt
eller farligt utan att det väc
ker samma känslor. Krop
pen slappnar av, och det blir
lättare att acceptera det som
hänt och vad man känner,
säger hon.

utan nålar”
– EFT bygger på modern
kunskap om hur hjärnan
fungerar. Det är ett väldigt
sofistikerat
terapeutiskt
verktyg som fungerar vid all
slags stressproblematik och
ångest och går hand i hand
med både mindfulness och
KBT. EFT är också ett själv
hjälpsverktyg som man kan
använda effektivt på egen
hand.

– Jag tror det beror
på att de där har en an
nan syn på
kom ple men
tära be
hand
lings
metoder. Men det som är
positivt med att det nu spri
dit sig är att många terapeu
ter nu tagit till sig det här.

Har funnits i 20 år
Hon berättar att EFT är re
lativt nytt i Sverige, men att
metoden funnits i cirka 20
år och att den på senare tid
vuxit mycket på kontinen
ten, i England och USA.

FOTO:
IZABELLE NORDFJELL

090–17 59 61
izabelle.nordfjell@vk.se

Andra metoder mot flygrädsla
Det finns flera olika metoder som kan hjälpa mot flygrädsla. Här är några av dem:
På hemsidan flygtrygg.se finns
en egenbehandling mot flygrädsla
som man kan göra på nätet.
I behandlingen får den flygrädde fakta och kunskap om
flygningar samt hjälp med
självhjälpsövningar, baserad på KBTteknik, som ska hjälpa den flygrädde att
behandla rädslan framför datorn.

✔ På Swedavias hemsida finns råd
till den som känner sig rädd inför
flygresan. Där ger de råd om hur man
kan förbereda sig före och under
flygningen. De tipsar bland annat om
att man kan berätta för flygpersonalen ombord om man är flygrädd, så
kan de hjälpa till under resans gång
genom att förklara saker som sker.

✔ På hemsidan flygfobi.se finner man
piloten och samtalsterapeuten Tom Johansson som arbetar med kognitiva metoder, samtalsterapi och exponering för
att bota flygrädsla. Behandlingen är ett
femstegsprogram och att flyga ingår som
en del i behandlingen.

✔ Det finns kurser mot flygrädsla.
Bland har aviasafe.se en tredagarskurs som genom flyginformation,
stresshantering, mental träning och
kognitiv pedagogik ska få en att ändra tankemönstren vid flygning. Kursen avslutas med en flygtur.

✔

✔ Den före detta flygvärdinnan
och stressterapeuten Mia Regnér har skrivit en självhjälpsbok för flygrädda som heter En
flygvärdinnas hemligheter och
sanningar. Boken är en metodbok där flygrädda själva genom
mental träning ska hantera och
bearbeta sin rädsla genom olika steg.

