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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med 
paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi 
relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och 
försämrar livskvaliteten.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med paniksyndrom. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier. 
Resultat: Det som framkommit i studien är fysiska och psykiska symtom under 
panikattacken samt att i livet mellan attackerna upplevs rädsla, förändrad självbild. Samtidigt 
finns det en tro på framtiden.  
Slutsats: Kvinnorna upplever en försämrad livskvalitet eftersom de hela tiden lever med en 
rädsla inför nästkommande panikattack. Detta utgör grunden för deras paniksyndrom. På 
grund av denna rädsla kan de inte leva sitt liv som de önskar, de blir begränsade även i de 
minsta vardagliga sysslor. Vid första panikattacken upplever samtliga kvinnor att det är något 
uppenbart fysiskt fel men efterhand får de insikt i sin psykiska ohälsa. Det finns svårigheter i 
att prata om paniksyndrom då kvinnorna känner en rädsla att bli misstrodda eller 
missförstådda och de känner skam på grund av sin sjukdom. 
 
Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, panikattack, paniksyndrom, patografi, psykisk 

ohälsa, upplevelse.
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Inledning 

Dubbelt så många kvinnor drabbas av paniksyndrom jämfört med män (de Jonge m.fl., 2016). 

Orsaker till paniksyndrom kan vara genetiska och sociala faktorer samt negativa 

livshändelser (Svihra & Katzman, 2004) Psykisk ohälsa är ett stort problem och en studie 

gjord i Europa (King et al., 2011) visar att bara en fjärdedel söker hjälp för sina 

ångestrelaterade sjukdomar. Ytterligare ett problem är att även om en diagnos fastställs 

erbjuds sällan behandling (ibid.). Ringbäck Weitoft och Rosén (2005) menar att personer som 

själva uppgett att de lider av ängslan, ångest eller oro har en betydligt större risk att vårdas på 

sjukhus för suicidförsök. Det är också två till tre gånger högre risk att de tar sitt liv eller av 

andra orsaker drabbas av en för tidig död. Ringbäck Weitoft och Rosén menar vidare att det 

är ett stort problem att dessa patienter inte får den vård och det stöd de behöver. Patienterna 

måste tas på allvar eftersom konsekvenserna kan bli stora för dessa individer (ibid.). 

Paniksyndrom kan bidra till stora kostnader för både individ och samhälle eftersom ett ökat 

behov av sjukvård är starkt relaterat till drabbade av paniksyndrom. Även produktiviteten 

minskar i vardagen på grund av den funktionsnedsättning som paniksyndrom bidrar till 

(Moitra et al., 2011). Även Jacobs, Davidson, Gupta och Meyerhoff (1997) beskriver hur 

sjukhusvistelser ökar samt att personer med paniksyndrom har en ökad risk för 

alkoholmissbruk. De har även en sämre insikt om sin hälsa både fysiskt och psykiskt samt har 

svårigheter att upprätthålla relationer till följd av paniksyndrom (ibid.). Kang et al., (2015) 

belyser att paniksyndrom är en vanlig sjukdom som förblir kroniskt utan behandling. Det har 

även framkommit att personer drabbade av paniksyndrom har lägre livskvalitet än personer 

med andra kroniska sjukdomar (ibid.). Paniksyndrom är en vanlig sjukdom och missuppfattas 

ofta av både vårdpersonal och den drabbade på grund av de somatiska symtomen. Det är 

viktigt att vårdpersonal får en ökad förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser av 

paniksyndrom. Eftersom kvinnor får ett sämre bemötande än män av vårdpersonal är det av 

vikt att belysa just kvinnors upplevelser av paniksyndrom (Fors & Sundby, 2003). 
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Bakgrund 

Paniksyndrom 

Paniksyndrom visar sig som själsliga och kroppsliga upplevelser av katastrof och en 

panikattack, som är en del av syndromet, kommer plötsligt utan förvarning (Allgulander, 

2005). Själva panikattacken tar vanligtvis slut inom 30 minuter men kan pågå längre tid. 

Panikattacker kan uppträda helt utan provokation och många drabbade beskriver att de tror att 

de ska dö eller håller på att tappa förståndet under panikattacken (ibid.). Enligt 

socialstyrelsens (2017) svenska klassifikation av sjukdomar är paniksyndrom återkommande 

attacker av svår panikångest. Dessa attacker är oförutsägbara eftersom de inte kan härledas 

till någon särskild situation eller plats. Symtomen kommer plötsligt och kan vara 

hjärtklappning, bröstsmärtor, kvävningskänslor, yrsel och overklighetskänslor. En rädsla att 

dö, förlora kontrollen och att bli sinnessjuk kan också finnas med i symtombilden (ibid.). 

Förutom dessa symtom ska den drabbade ha känt oro under minst en månad. Det kan till 

exempel vara över att ha drabbats av hjärtinfarkt eller att ha tappat kontrollen. Denna oro 

kallas förväntansångest, och det innebär att ha ångest och känna rädsla inför att drabbas av 

nästa panikattack (Sjöström & Skärsäter, 2014). 

 

Hoppe, Ipser, Gorman och Stein (2012) menar att det finns en ihållande rädsla om den 

eventuella förekomsten av framtida attacker. En rädsla om vad som blir resultatet av nästa 

attack. Personen kan även uppleva en rädsla för att bli förändrad som person som resultat av 

attackerna. Paniksyndrom relateras ofta till andra psykiska sjukdomar så som depression, 

bipolär sjukdom, missbruk av alkohol och andra ångestrelaterade sjukdomar. Paniksyndrom 

leder ofta till en depression vilket kan leda till en högre dödlighet. Det kan också leda till 

utvecklingen av agorafobi, även kallat torgskräck, vilket är rädsla för stora och offentliga 

platser. Om en panikattack har infunnit sig på en stor och offentlig plats blir rädslan så stor 

för en upprepning av attacken att agorafobi kan utvecklas. Paniksyndromet blir som en 

funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten för den drabbade (ibid.). Den 

allmänna befolkningen har dålig kännedom om psykisk ohälsa vad det innebär (Dahlberg, 

Waern, & Runeson, 2008). Allgulander (2005) skriver det samma och menar att de drabbade 

ofta söker vård av andra anledningar men att de känner sig då ofta missförstådda och 

nonchalant behandlade när sjukvården säger att det inte finns något fysiskt fel (ibid.). 
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Samhället påverkas både ekonomiskt och resursmässigt då det är vanligt att personer med 

paniksyndrom blir sjukskrivna. De personer som fortfarande arbetar tenderar att bli mindre 

effektiva på arbetet och kan inte hålla samma tempo som sina kollegor (Hoppe et al., 2012). 

Även Jacobs, Davidson, Gupta & Meyerhoff (1997) menar att arbetslöshet är vanligt för 

personer drabbade av paniksyndrom och studier visar att yrkesverksamma personer med 

paniksyndrom upplever att de har en försämrad produktivitet på arbetet.  

 

Orsaker till paniksyndrom 

Hoppe, Ipser, Gorman och Stein (2012) menar att personer som är extra benägna för ångest 

och beteendehämning löper större risk för att utveckla paniksyndrom. Det har även visat sig 

att barn som lever med föräldrar som lider av paniksyndrom ofta blir mer blyga, tysta, 

försiktiga och mer inåtvända. Barnen löper även större risk för att utveckla paniksyndrom 

själva. Paniksyndrom kan även relateras till personer som genomgått en svår separation i sitt 

liv vilket har lett till upprepade ångest- och panikattacker som sedan utvecklats till 

paniksyndrom (ibid.). 

 

Svihra och Katzman (2004) lyfter att paniksyndrom generellt sett utvecklas på grund av 

biologiska, psykologiska samt sociala faktorer. Personer med genetiska anlag för ökad 

ångestkänslighet, som även upplever rädsla, har en större risk att utveckla paniksyndrom. 

Svihra och Katzman fortsätter beskriva hur försiktiga, blyga och återhållsamma barn kan ha 

en större benägenhet att utveckla paniksyndrom antingen i tidig ung ålder eller i vuxen ålder. 

Att identifiera dessa beteenden hos barn tidigt för att kunna arbeta preventivt är därför 

essentiellt (ibid.).  

 

Enligt Olsson (2013) framkommer skillnader i förekomsten av psykisk ohälsa mellan pojkar 

och flickor när de når puberteten. Fram till puberteten är förekomsten mellan pojkar och 

flickor lika stor, men när puberteten och den första mensen infaller, förändras siffrorna till 

den dubbla förekomsten för flickor. Alltså har den stora förändringen som sker i kroppen 

samt könshormonerna en stor betydelse. Historiskt sett ansågs kvinnor att föda barn så fort de 

nått könsmognad, den synen har dock förändrats idag och kvinnor väntar tio till tjugo år 

längre med att skaffa barn. Dock beter sig kvinnors hormoner direkt efter könsmognad till 

beredskap för att föda och ta hand om ett barn vilket påverkar kvinnors beteende och sociala 
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roll även i modern tid. Unga flickor präglas av äldre könsroller i samhället vilket kan hindra 

flickor från att leva ett lika utåtriktat, självständigt och aktivt liv jämfört med unga pojkar.  

Något som anses skydda ungdomar mot depression är en stark och bra relation till 

föräldrarna. Om en flicka exempelvis har dålig kontakt och relation till sina föräldrar, i 

synnerlighet sin moder, ökar det risken för att drabbas av en depression. Det kan även leda till 

att flickan söker sig till instabila relationer med pojkar som kan leda till smärtsamma uppbrott 

och flickan utsätts för ytterligare påfrestningar (ibid.). Även Lovick (2014) menar på att 

kvinnor drabbas lättare av panikattacker i samband med menstruation och menar att det 

kopplas speciellt till den senare fasen i menstruationscykeln. Det antas bero på förändringar i 

hormonnivåerna då progesteronet minskar under denna fas i cykeln. Då kvinnors 

hormonnivåer varierar medan män har en jämn nivå menar Lovick att det kan vara 

anledningen till varför kvinnor drabbas oftare än män av paniksyndrom (ibid.).  

 

Behandling vid paniksyndrom 

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i en studie av Nagata et al. (2018) visat sig kunna hjälpa 

patienter med paniksyndrom att ändra sitt tankesätt. Katastroftankarna om att symtom de 

upplever kommer döda dem har kunnat ändras till ett mer objektivt synsätt där de vet om att 

symtomen inte kan leda till döden. Symtom de upplever kan de efter KBT hantera på ett 

bättre sätt och i studien har de kunnat visa på detta genom ett stresstest som genomförts före 

behandling med KBT samt efter (ibid.). KBT är ett samlingsnamn för olika terapier som går 

ut på att träna på att använda nya beteenden eller tankemönster för att minska psykologiska 

problem för patienten. Genom att ersätta de tankar och beteenden som finns kring de problem 

som patienten har med nya tankar och beteenden kan symtomen minskas och förebygga att de 

återkommer (Socialstyrelsen, u.å.).  

 

En metaanalys som Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper, och Hedman-Lagerlöf (2018) 

gjort av studier som lottat ut om patienterna fått sedvanlig KBT behandling eller 

internetbaserad KBT visar att båda grupperna fick lika bra resultat av sina behandlingar 

(ibid.). I Sverige är det vanligt med både internetbaserad och sedvanlig KBT vid 

paniksyndrom (Sjöström & Skärsäter, 2014). 
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Farmakologisk behandling  

Enligt Hoppe, Ipser, Gorman och Stein (2012) är SSRI (selektiva 

serotoningåterupptagshämmare) tillsammans med KBT att betraktas som 

förstahandsalternativet vid paniksyndrom. Det tar cirka två veckor innan man ser effekter av 

SSRI. SSRI hämmar upptaget av serotonin så att serotonin uppehåller sig längre vid 

nervändarna vilket ger en ökad impulsöverföring och ett förhöjt stämningsläge. I vissa fall 

används bensodiazepiner i denna period innan SSRI preparatet hunnit hjälpa patienten, då 

vägs nyttan i att ha ett läkemedel som hjälper snabbt mot biverkningarna och risken att 

drabbas av ett beroende. Bensodiazepiner är ångestdämpande och lugnande (ibid).  

Sjuksköterskans roll vid mötet med kvinnor som har paniksyndrom 

När kvinnan ska få besked om sitt tillstånd är det viktigt att visa inlevelse och förståelse för 

hur obehaglig paniken kan vara, så att kvinnan inte upplever sin oro förminskad (Ottosson, 

2007). Det är också bra att upplysa om att panikångest är vanligt både bland allmänheten men 

också att vi möter många drabbade inom sjukvården. Kvinnan bör även försäkras om att hon 

inte kommer att dö, att inget farligt kommer att hända. Det är viktigt vare sig hon frågar om 

det eller inte (ibid.). Fors och Sundby (2003) beskriver i sin studie att vårdpersonal upplever 

kvinnor som mer krävande än män. Kvinnor är mer diffusa i sitt sätt att prata om sina symtom 

samt tar upp mer tid av personalen jämfört med män. Vårdpersonalen upplever också att män 

litar på dem mer och släpper kontrollen medan kvinnor vill vara mer delaktiga i sin vård. 

Dessa uppfattningar från vårdpersonal skapar olikt bemötande mot kvinnor och män (ibid.). 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att hur samtalet förs är 

otroligt viktigt. För att verkligen förstå hur kvinnan mår krävs det att sjuksköterskan ser till 

kvinnans hela livsvärld. Denna förståelse kan endast uppnås om sjuksköterskan går in med ett 

så öppet sinne som möjligt och försöker bortse från sina tidigare erfarenheter av liknande 

tillstånd. Förförståelsen kan med andra ord ge oss en bra grund att föra samtalet med 

patienten men förförståelsen kan också rama in samtalet för snävt och riskerar att patienten 

anpassar sig dit, vilket bidrar till att sjuksköterskan missar livsvärldsperspektivet (ibid.).  

Upplevelse och livsvärld 

För att förstå upplevelse av att leva med paniksyndrom krävs en förståelse av patienternas 

livsvärld (Dahlberg et al., 2003). I livsvärldsperspektivet är det människors vardag och 

dagliga tillvaro som står i centrum. Det innebär att se, analysera och försöka förstå världen 

såsom den upplevs av människor. Livsvärlden är det som befinner sig mellan människan och 
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världen, den levda och upplevda världen. Det är den komplexa verkligheten för personen med 

personens egna erfarenheter, omständigheter, relationer och historia. Det är i livsvärlden vi 

söker vår mening och lever våra liv. Eftersom livsvärlden är unik för var och en, med likheter 

och olikheter till andra personer, upplever vi svårigheter på olika sätt (ibid.). Människan 

utvecklas och förändras allt efter vilka erfarenheter och upplevelser de besitter menar 

Flensner (2015). För att kunna förstå och hjälpa en person krävs det att utgå ifrån personens 

berättelse och se det från ett livsvärldsperspektiv. Ett livsvärldsperspektiv innebär en persons 

“levda upplevelse” och det menas med personens upplevelser och innebörd av sitt vardagliga 

liv. Även personens upplevelser av att leva med sin sjukdom och hur sjukdomen påverkar det 

dagliga livet. Vid sjukdom, besvär eller ohälsa förändras kroppen och kan upplevas som en 

ofrivillig störning i livet. Personen kan då känna sig vilsen i sin egen kropp. Det kan både 

vara upplevelsen av sin sjukdom eller upplevelsen av den behandling som erbjuds för 

sjukdomen som bidrar till att personen inte kan leva sitt liv som planerat (ibid.). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att notera betydelsen av genus i ett vårdande 

sammanhang. Vårdandet kan påverkas av de föreställningar av vad som är kvinnligt och 

manligt. Förståelsen för individens hälsa och välmående kan med ett allt för generellt eller 

könsstereotypiskt bemötande bli ett hinder (ibid.). För att kunna möta kvinnor med 

paniksyndrom är det av vikt att ha en förståelse för världens såsom den upplevs av dessa 

kvinnor. 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med paniksyndrom. 

Metod 

Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier genomfördes för få fram 

material för att besvara studiens syfte. En patografi är en biografi där författaren uttrycker 

känslor och upplevelser kring sin sjukdom, sjukvård eller andra relevanta erfarenheter. Ordet 

“pato” innebär sjukdom och “grafi” betyder skriva. Att utgå ifrån patografier genererar en 

djupare förståelse i personens känslor, tankar och upplevelser (Hawkins, 1999). Att utgå ifrån 
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dagboksanteckningar menar Polit och Beck (2012) kan ge en tydligare beskrivning av 

författarens upplevelser och händelser. 

 

Designen i en kvalitativ studie hålls flexibel för att på bästa sätt kunna anpassa studien 

efterhand. I denna kvalitativa studie användes det naturalistiska paradigmet som innebär att 

verkligheten sätts i ett sammanhang ur människans sätt att uppleva (Polit & Beck, 2012). 

Urval 

För att kunna besvara studiens syfte var inklusionskriterierna att böckerna var skrivna av 

kvinnor som lever med paniksyndrom, böckerna skulle vara skrivna på svenska för att 

undvika onödig tolkning vid översättande. Böckerna skulle även innehålla tydliga 

beskrivningar av personens upplevelser av paniksyndrom. Enligt Van Manen (1997) är 

biografier en bra potentiell källa för forskningsmaterial då de ofta innehåller privata, 

personliga och unika händelser och upplevelser i personens liv.  

Datainsamling 

Data samlades in genom LIBRIS som är en svensk nationell bibliotekskatalog med stort 

innehåll av svensk litteratur från år 1866 och framåt (Willman, 2016). Patografierna som 

valdes söktes fram via flera olika fritextsökningar. Sökorden som användes var panikångest, 

panikattack, biografi. För att konstatera att material i tillräcklig mängd fanns för att utföra 

studiens syfte påbörjades en pilotsökning, som är en mindre strukturerad sökning (Jakobsson, 

2011) 

 

Efter pilotsökningen genomfördes en strukturerad sökning. Med sökordet ”panikattack” fick 

vi fram tolv träffar. Sökningen avgränsades till bokformat och skriven på svenska och fick då 

fem träffar varav tre av böckerna inte uppfyllde våra krav. En bok var skriven av en man, en 

var en skönlitterär bok och en bok var en dubblett. Detta gav oss två patografier som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Sökning på ”biografi” + ”panikångest” gjordes i LIBRIS och 

genererade totalt åtta träffar varav en var artikel, fyra var ljudupptagningar och tre var böcker 

skrivna av män. Sökningen gav inga patografier som uppfyllde inklusionskriterierna. En ny 

sökning i LIBRIS gjordes med sökorden “panikångest + självbiografi” vilket gav en träff som 

passade inklusionskriterierna. Kvar blev tre böcker som gick till analys. Se bilaga 1- 

Datainsamling samt bilaga 2- Presentation av patografierna. 
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Dataanalys 

Böckerna lästes först en gång var för att bekanta sig med författarens språk samt för att 

kontrollera att böckerna har ett innehåll som svarar på syftet. Därefter lästes böckerna 

ytterligare en gång för att påbörja en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen med manifest ansats genomfördes med inspiration från Graneheim och 

Lundman (2017) som beskriver en innehållsanalys som ett moment som görs för att granska 

och tolka texter. I kvalitativ forskning utgår forskaren ifrån människors berättelser och 

upplevelser, till exempel upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom (ibid.). Under andra 

läsningen av böckerna markerades meningsbärande enheter med överstrykningspenna av 

varje läsare. Enligt Graneheim och Lundman är en meningsenhet antingen ord, meningar eller 

stycken i boken eller texten som hör ihop med varandra och relaterar till studiens syfte. Det är 

viktigt att meningarna, orden eller styckena är lagom stora för att kunna utgöra en grund för 

analysen och relaterar till studiens syfte. Om en för stor data tas ut kan den vara svår att 

hantera då den skulle kunna innehålla flera olika betydelser, känslor eller upplevelser 

(ibid.).  När boken lästes av läsare nummer två, markerades de meningsbärande enheterna 

ytterligare en gång om båda läsare var överens om att enheterna innehöll relevant betydelse 

för studiens syfte. Därefter diskuterades och jämfördes meningsenheterna för att säkerställa 

relevansen till studiens syfte. De meningsenheter som gemensamt togs fram genom 

diskussioner och jämförelser skrevs in i ett dokument för att sedan kondenseras gemensamt. 

Enligt Graneheim och Lundman är en kondensering när meningsenheterna kortas ner för att 

göras mer hanterbara, det är dock viktigt att det centrala innehållet inte går förlorat under 

processen (ibid.). Efter kondenseringen av meningsenheterna gavs varje enhet koder vilket 

Graneheim och Lundman beskriver som att sätta en etikett på meningsenheterna för att 

kortfattat beskriva dess innehåll (ibid.). Efter enheterna placerats i koder, placerades koderna 

i rubriker och underrubriker vilket enligt Graneheim och Lundman beskriver som kategorier 

som har ett liknande innehåll och kan relateras till varandra.  Beskrivning av patografierna 

återfinns i Bilaga 3- Exempel på dataanalys. 

Etiska överväganden 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2017) har textmaterialet tolkats med respekt för 

författarna. Helsingforsdeklarationen beskriver att ny kunskap ska genereras utan att vara på 

bekostnad av forskningsdeltagarna, i detta fall författare av patografier. Det innebär att göra 

gott och att på ett effektivt och tillförlitligt sätt generera ny och nödvändig kunskap. Detta för 

att kunna förbättra behandling och omvårdnad, likaså förbättra prevention och diagnostik. 
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Sandman och Kjellström (2013) menar att det är av vikt att deltagarna i en studie har av fri 

vilja valt att medverka (ibid.). Kvinnorna i denna studie blev inte tillfrågade och därmed inte 

lämnat något samtycke. Däremot har kvinnorna själva valt att publicera patografierna för 

allmänheten med vilja att sprida kunskap om hur det är att leva med paniksyndrom vilket 

därmed gjorde att de kunde användas i studien. 

Resultat 

När analys av de tre valda patografierna var genomförd togs två kategorier och fem 

underkategorier ut som skildrar upplevelsen av att leva med paniksyndrom. Kategorierna som 

visade de huvudsakliga upplevelserna av att leva med paniksyndrom var upplevelserna under 

en panikattack och hur livet förändrats mellan attackerna vilka formade rubrikerna 

“upplevelse av panikattack” samt “att leva med paniksyndrom”. “Upplevelse av panikattack” 

fick underrubrikerna fysiska upplevelser och psykiska upplevelser. “Livet mellan 

panikattackerna” gav underrubrikerna rädsla, förändrad självbild och framtidstro. 

 

 

Upplevelse av panikattack 

Fysiska upplevelser 

Fysiska upplevelser som relaterar till panikattacken upplevs av kvinnorna. En kvinna tror att 

hon blivit galen, hjärtat dunkar och hon tror att hon ska skrika högt rakt ut, eller sjunka ner på 

golvet. Samtidigt är det dimmigt och hon har tunnelseende (Lithander, 2010). Även 

upplevelsen av att inte kunna formulera sina ord och kommunicera med omvärlden, en känsla 

av att musklerna i ansiktet blivit förlamade (Lindgren, 2017). ”Inte nog med att jag inte hörde 

mannen, jag lyckades inte heller svara honom. Det var som att kopplingen mellan hjärnan och 

munnen inte längre fungerade” (Lindgren, 2017, s.28) Skröder (2013) beskriver hur hon kunde 

vakna om nätterna med en panikattack, svettig och bara vilja slita av sig kläderna.  
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Mitt hjärta började slå fortare och fortare, jag började kallsvettas och bli yr, 
illamående och svimfärdig. Nu var jag varm i hela kroppen, pulsen var på 
högsta grad och jag sökte efter att få kontroll. Jag kunde inte stå still, inte sitta 
still, jag visste inte vart jag skulle ta vägen. “JAG KOMMER DÖ”. Det var det 
enda jag tänkte.  (Skröder, 2013, s.4) 

 

Lindgren (2017) upplevde att någonting var allvarligt fel, att halsen knöt sig och hon fick 

kippa efter luft. Hon kände inte sina ben och händerna skakade sedan blev allt svart. Hon såg 

en kort stund och sedan blev det svart igen (ibid.). Yrsel, en känsla av att kvävas och suddig 

syn som inte förbättras när hon blinkar upprepade gånger beskrivs av Lithander (2010) vid 

panikattack.  

Psykiska upplevelser 

Panikattacken kan upplevas komma smygande bakom ryggen innan den sätter in (Skröder, 

2013) En kvinna tror att hon blivit galen, hjärtat dunkar och hon tror att hon ska skrika högt 

rakt ut, eller sjunka ner på golvet. Samtidigt är det dimmigt och hon har tunnelseende 

(Lithander, 2012) Panikattackerna bidrar till en känsla av förlust av kontroll och maktlöshet 

(Lindgren, 2017; Lithander, 2010; Skröder, 2013). En känsla av overklighet är något som 

samtliga kvinnor beskriver att de upplever. Att uppleva overklighetskänslor beskrivs som att 

befinna sig i en dröm eller i något dimmigt. Att inte kunna greppa verkligheten och finna sig i 

något mardrömslikt ogripbart och att inte kunna ta sig ur det tillståndet är skrämmande 

(ibid.). Men när man är mitt i attacken så kan det vara svårt, nästan omöjligt, att skilja på vad som 

är verkligt och vad som är en katastroftolkning av verkligheten. (Lithander, 2010, s.59).  

Skröder (2013) beskriver att overklighetskänslorna liknar det som sker när man upprepar ett 

ord många gånger och till slut uppfattar ordet som konstigt. Samma sak händer vid 

panikattacker, när hon är så fokuserad på sig själv uppfattar hon till slut att hon är konstig och 

overklig (ibid.). Lithander (2010) beskriver hur hon drabbas av panik och andas fort men att 

ingen runt omkring henne märker att hon håller på att gå sönder. Lindgren (2017) belyser att 

trots att hon är övertygad om att hon hade en hjärnblödning är det viktigt för henne att inte 

visa sig svag eller verka konstig inför andra personer.  
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Livet mellan panikattackerna 

Rädsla 

Kvinnorna levde med en ständig rädsla, en rädsla för hur attackerna påverkade dem och 

utspelade sig, en rädsla för att inte ha kontroll eller makt över sitt mående samt en rädsla för 

nästa attack (Lindgren, 2017; Lithander, 2010; Skröder, 2013). Rädslan för nästa attack fanns 

alltid där även när det inte fanns tecken på att en panikattack var på väg (ibid.). “Nu var jag 

inte bara rädd för känslan jag fick i kroppen när jag fick en ångestattack. Nu gick jag runt 

med en rädsla hela tiden om att få en ny attack”. (Skröder, 2013, s.14). Om en attack har 

uppstått på en viss plats, undviks denna plats i framtiden för att rädslan för en ny attack ska 

komma beskriver en av kvinnorna “ju fler panikattacker, desto fler platser och situationer att 

bli rädd för. Det är som skräcken sprider sig och förstärks för varje attack”. (Lithander, 

2010, s.42). Det upplevdes som obehagligt att veta att en attack kunde komma när som helst 

utan provokation och det inte fanns rum att förbereda sig, att hela tiden vara på sin vakt 

(Skröder, 2013). Lindgren (2017) beskriver hur hon kunde leta efter fel, potentiella markörer 

som kunde sätta igång en panikattack. “Man är hela tiden på sin vakt och ägnar dagarna åt 

att leta efter saker som kan gå fel, så kallade katastroftankar.” (Lindgren, 2017, s74) 

Lindgren (2017) beskriver vidare hur hon satte upp regler för sig själv för att undvika 

attacker, regler som begränsade henne i sin vardag. Hon beskriver också en rädsla för att inte 

kunna leva ett normalt liv och en rädsla för att inte kunna försörja sig själv på grund av sitt 

mående (ibid.). 

Skröder (2013) beskriver hur hon måste förbereda sig genom att alltid ha vatten eller 

tuggummi med sig i väskan eftersom hon är rädd att få en panikattack om hon blir torr i 

munnen. Lithander (2010) förbereder sig genom att alltid kontrollera vilka flyktvägar som 

finns ur ett rum, ifall paniken kommer över henne. Hon beskriver också hur hon ofta vill fly 

när hon blir rädd för att en attack ska uppstå men samtidigt att hon inte vill dra 

uppmärksamhet till sig (ibid.).  

 

 

Förändrad självbild 

En förändrad självbild visar sig på flera sätt i kvinnornas upplevelser. Kvinnorna beskriver 

det som att de plötsligt känner sig rädda och små, isolerade och ensamma (Lindgren, 2017; 

Lithander, 2010; Skröder, 2013). En känsla av att inte känna samhörighet eller att känna sig 
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annorlunda från alla andra efter att drabbats av paniksyndrom är något samtliga författare 

beskriver. De beskriver också att de finner sig i situationer där de inte längre känner igen sig 

själva (ibid.). Lindgren (2017) skriver mycket om sina svårigheter i vardagen som tillkommit 

i samband med paniksyndromet. Att hon har svårt att koncentrera sig, att läsa böcker och att 

känna igen ansikten på personer hon träffar. Hon upplever det som en stor bedrift att göra 

mer än en sak per dag, något som tidigare inte varit ett problem för henne (ibid.). “Jag ansåg 

det nämligen som en stor bedrift om jag faktiskt orkade duscha OCH hänga tvätten på en och 

samma dag” (Lindgren, 2017, s19). Kvinnorna beskriver tveksamma känslor till att vara 

drabbad av paniksyndrom, att de plötsligt behöver hjälp när de tidigare varit personer som 

känt sig starka mentalt (Lindgren, 2017; Lithander, 2010). De har tidigare tänkt att de kunnat 

stötta personer som drabbats av psykisk ohälsa men aldrig haft en tanke på att det kan drabba 

de själva (ibid.). Lindgren (2017) skriver att hennes självbild förändrats i och med att hennes 

vanliga liv begränsas av hennes rädsla för nya panikattacker. Hon känner sig otrygg i de 

kontexter hon tidigare brukade befinna sig i och isolerar sig därför i hemmet (ibid.). “På 

pappret är jag framgångsrik, men mitt liv begränsas dagligen av ångest och rädslan för 

panikattacker” (Lindgren, 2017, s 16). Lithander (2013) delar upp sitt liv i ett före och ett 

efter första panikattacken. Före var hon orädd och äventyrslysten och efter känner hon sig 

liten, livrädd och full av skam (ibid.). En av kvinnorna skriver om hur hon kände stor 

besvikelse över att ha drabbats av en sjukdom som inte ens var en riktig sjukdom (Lindgren, 

2017). Samtliga kvinnor skriver om hur de har känt skam kopplat till sjukdomen (Lindgren, 

2017; Lithander, 2010; Skröder, 2013). Skammen kunde uttrycka sig i att inte vilja gå till en 

psykolog då det upplevdes som någonting bara “psyksjuka” behövde. Att vara på apoteket för 

att hämta ut medicin upplevdes som otroligt jobbigt på grund av den skam de kände över att 

ha drabbats av psykisk ohälsa (Lindgren, 2017; Lithander, 2010) medan Skröder (2013) 

skriver att medicinerna hjälpte men att hon aldrig tyckt om att ta tabletter. Hon beskriver att 

hon kände sig misslyckad, att hon faktiskt hade misslyckats och att hon funderade mycket på 

varför hon drabbats av paniksyndrom (ibid.). Lindgren (2017) berättar att det fanns två saker 

hon kunde göra för att må bättre i sin tunga period med paniksyndrom. Det ena var att hålla 

sig hemma, hon fick aldrig panikattacker där. Det andra var att dricka alkohol. Med alkohol i 

kroppen kunde hon vara sitt gamla jag och var inte rädd, då kunde hon göra allt som brukade 

trigga igång panikångest (ibid.). 
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Framtidstro 

Trots sina svårigheter att upprätthålla vardagen upplever alla tre kvinnorna om sitt hopp om 

bättring (Lindgren, 2017; Lithander, 2010; Skröder, 2013). De upplever att även om livet 

förändrats och förmodligen aldrig kommer bli helt som förr så kan de lära sig att kontrollera 

sina attacker (ibid.). Att ha någonting att se fram emot som ger lite annat att tänka på kan 

också visa på möjligheterna att komma vidare i genom sin sjukdom (Lindgren, 2017). “Jag 

katastroftankarnas deprimerade drottning, som varit sjukskriven och levt som en zombie det 

senaste året - var för första gången på över två år förväntansfull.” (Lindgren, 2017, s 108). 

En kvinna beskriver att behandlingen hjälpte och att det hjälpte henne att prata om sin ångest 

(Skröder, 2013). När hon sedan befann sig i ny kontext var det lättare att hantera sin sjukdom 

(ibid.). “Jag hade en bra psykolog, jag hade en ny miljö att gå till varje dag, nya vänner och 

nya intressen. Panikångesten var inte såklart inte borta, men det kändes som att den hade 

lagt sig för att vila.” (Skröder, 2013, s 49). Lithander (2010) skriver att hon var skeptisk till 

att behöva läkemedel men att medicinerna blev hennes livlina och hjälpte henne att hitta 

tillbaks till sin vardag. Nu vågar hon göra nästan allt igen (ibid.). Lindgren (2017) upplevde 

att det hjälpte henne att skaffa en hund som kunde vara hennes sällskap. Den gav henne 

uppgifter att utföra under dagen som hon kunde klara av och hon kom ut på promenader varje 

dag (ibid.). 

 

Alla kvinnorna beskriver att de börjar utmana sig själva och utsätter sig för situationer där de 

tidigare upplevt panikattacker. De upplever att de vinner över attackerna när de utsätter sig 

för sina rädslor och ingenting händer (Lindgren, 2017; Lithander, 2010; Skröder, 2013). ”Jag 

visste att det var jag som hade makten, att det var jag som bestämde över mig själv och min 

kropp. Det var svårt och det tog tid, men jag insåg att det var viktigt att bli vän med 

problemet, då blev det lättare att hitta lösningen ur det.” (Skröder, 2013, s 96) En kvinna 

skriver att hon började utmana panikångest eftersom hon inte orkade vara rädd längre, och 

inte brydde sig om vad som hände ifall hon fick en attack och därigenom förbättrades hennes 

tillstånd (Lithander, 2010). 
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Metoddiskussion  

Studien valdes att baseras på patografier vilket enligt Graneheim och Lundman (2017) ger en 

likvärdig mängd material som intervjuer och videoinspelningar (ibid.). Ett av 

inklusionskriteriet för val av patografi var att boken var skriven av personen som hade 

upplevt sjukdomen och inte en anhörig eller närstående. Det kriteriet var av betydelse då 

syftet är att undersöka kvinnors egna upplevelser vilket beskrivs bäst av kvinnan själv. 

Böckerna skulle ha strukturen och innehållet som dagboksanteckningar för att få fram den 

tydligaste bilden av att leva med paniksyndrom. Polit och Beck (2012) beskriver hur skrivna 

berättelser och dagboksanteckningar ger en tydlig förklaring på personers livsberättelse och 

upplevelser dock skiljer sig personberättelser och dagboksanteckningar genom att en 

personberättelse kan återge en persons kompletta livsberättelse medan dagboksanteckningar 

ger en mer direkt beskrivning av upplevelser eller händelser (ibid.). Valet att arbeta utifrån en 

kvalitativ metod baserad på patografier gjordes för att få en stor mängd data att utgå ifrån för 

att kunna ta fram personernas upplevelser på bästa sätt och på så sätt besvara studiens syfte. 

Att besvara studiens syfte med den kvalitativa metoden har inte upplevts som något problem 

och en stor mängd relevant data har framkommit. Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

kvalitativ metod har som syfte att upptäcka kategorier och definitioner av en persons 

upplevelse och livsvärld. Patel och Davidson (2011) menar dock att mängden data kan bli för 

stor i en metod som utgår från dagböcker och att tidsaspekten samt möjligheten att kunna 

bearbeta och analysera den data som framkommit bör ses över innan arbetet påbörjas. En 

annan aspekt som bör ses över är författarens förmåga att uttrycka sig i skrift (ibid.). Detta 

togs i beaktning och en noggrann planering gjordes innan studien påbörjades och tidsaspekten 

ansågs inte vara något problem. Att få för mycket data att analysera ansågs inte heller vara ett 

problem då efter första läsningen av böckerna gavs en inblick i vilken mängd av data som 

svarar på syftet i studien.  

 

Böckerna söktes fram i LIBRIS med hjälp av fritextsökningar som enligt Kristensson 

(2014) bör användas när sökningen inte sker i en databas som har indexord. En fördel med att 

använda sig av fritextsökning är att den ökar sökningens känslighet. En nackdel är att den 

däremot skulle kunna minska specificiteten i sökningen vilket betyder att sökningen ger fler 

oväsentliga böcker (ibid.). Svårigheter att hitta böcker upplevdes under sökningen och flera 

fritextsökningar behövdes genomföras med olika termer. Det fanns endast tre böcker som 

passade in på inklusionskriterierna vilket medförde ett litet urval. De tre böckerna skulle läsas 
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först gjordes för att få en överblick av innehållet, skulle böckerna inte vara tillräckligt 

informativa övervägdes inklusionskriterierna att justeras till att översatta böcker får 

inkluderas. Detta behövde dock inte göras då böckerna gav tillräcklig mängd information.  

 

Meningsenheter som svarade på studiens syfte plockade ut för att kondenseras, kodas och 

kategoriseras. Ett problem som skulle kunna uppstå i arbetet med patografier är om 

författaren inte kan uttrycka sig tydligt eller har försämrad kunskap inom det svenska språket 

och meningarna blir svåra att tyda. Det skulle även kunna leda till att transkriberingen inte 

blir korrekt. Två av böckerna var lätta att följa med ett bra och tydligt språk och blev därmed 

enkla att analysera. En av böckerna var något svårare att analysera då författaren hade något 

bristande kunskaper i det svenska språket vilket visade sig genom en del stavfel. Dock ansågs 

boken ändå vara aktuell i studien då den gav stora mängder tydligt beskrivna upplevelser 

kring paniksyndrom. Sandman och Kjellström (2013) poängterar hur det istället skulle kunna 

vara studenten som har bristande språkkunskaper vilket skulle kunna hindra att en rättvis 

bedömning av materialet genomförs (ibid.). Inga bristande kunskaper som skulle påverka 

studien fanns vilket därför inte sågs som en svårighet i bedömning av materialet.  

 

Alla tre patografier lästes först en gång var för att göra en bedömning av hur mycket material 

böckerna kunde generera som svarade på studiens syfte, därefter lästes böckerna en andra 

gång vardera för att markera meningsbärande enheter. De markerade meningsenheterna 

diskuterades sedan och plockades ut för att kondenserad, kodas och kategoriseras. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) så ska en transkribering alltid göras även om materialet är i text 

eller i tal. En transkribering innebär att meningarna antecknas ordagrant (ibid.). Eftersom en 

av böckerna innehöll en del brister i rättstavning upplevdes det svårt att transkribera 

meningsenheterna utan att göra någon rättning. Graneheim och Lundman (2017) påpekar hur 

fördelar men även nackdelar att arbeta med kondensering och tolkning av meningsenheter 

kan vara att helheten riskerar att gå förlorad. För att få fram ett förståeligt och väsentligt 

resultat krävs en tolkning till viss del för att kunna generera mönster och sammanhang då det 

underlättar kategoriseringen (ibid.). En viss tolkning kan har gjorts i arbetet när 

kategoriseringen har gjorts men en manifest ansats har legat i grund under analysdelen. Att en 

viss tolkning har gjorts under kategoriseringen skulle kunna påverka innebörden i 

meningsenheterna och på så vis kunna påverka trovärdigheten. Enligt Peterson (2012) är 

trovärdighet när resultatet äger giltighet. Det som stärker trovärdigheten är om en 
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utomstående kritiskt granskar tolkningen som gjorts (ibid.). Ingen utomstående har granskat 

analysen. 

 

Sandman och Kjellström (2013) lyfter hur forskningsetiska problem kan tillkomma utav olika 

metoder. Det är av stor vikt att insamlingen av data sker på sådant sätt att de berörda av 

insamlandet inte tar skada eller utsätts av kränkning. Kristensson (2014) förklarar att 

forskningsetik handlar om att värna om de personer som ingår i forskningen. Det är av vikt 

att se till personernas välbefinnande och att följa ett korrekt och respektfullt sätt när data 

samlas in (ibid.). Eftersom författarna till böckerna på eget initiativ har gett ut böckerna för 

allmänheten ansågs det inte vara nödvändigt med ett samtycke till studien. För att på något 

sätt inte kränka, misstolka eller påverka författarnas välbefinnande har studien följt 

helsingforsdeklarationens (2017) etiska principer.   

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att samtliga kvinnor upplever en nedsatt hälsa och en försämrad 

vardag. Det som försämrade vardagen var de olika begränsningarna som kvinnorna upplevde 

till följd av rädsla och skam för paniksyndromet, som samtliga kvinnor led av. Rädslan och 

skammen gjorde att de isolerade sig från omvärlden, undvek offentliga platser och relationer 

till familj och vänner försämrades. Kvinnans livsvärld grundar sig i upplevelser, känslor, 

relationer och erfarenheter. I samband med att kvinnan drabbas av paniksyndrom förändras 

hennes livsvärld. Det är av vikt att som sjuksköterska förstå kvinnans värld så som den ses av 

henne för att kunna få insyn i vilka svårigheter hon upplever nu. Detta går endast om 

sjuksköterskan kan bortse från sin förförståelse och se kvinnans problematik. 

 

Det framkom också det att en panikattack kom snabbt och utan förvarning och kunde uppstå 

under vilken tid som helst på dygnet vilket innebar att rädslan alltid fanns där. Locke, Kirst 

och Shultz (2015) skriver i sin studie hur paniksyndrom visar sig i återkommande 

panikattacker och att en panikattack kommer plötsligt vilket bidrar till stor rädsla och oro 

(ibid.). Den rädsla som kvinnorna upplevde under attacken var en förlust av kroppskontroll 

vilket visade sig genom att inte kunna styra över armar och ben eller inte kunna formulera 

några ord. Kvinnorna förklarar även att under en panikattack försvinner kontrollen på 

omgivningen och de förlorar kontroll på vart de befinner sig. De påpekar även hur rädslan var 

så stor under en pågående panikattack att de kunde få en känsla av att de skulle dö. Johnson, 
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Federici och Shekhar (2014) bekräftar i sin studie att rädsla och en känsla av att dö infinner 

sig ofta. Även att förlora kontroll över kropp och omgivning är vanliga symtom vid 

panikattack (ibid.). Det är av största vikt att som sjuksköterska visa förståelse för hur svårt 

det är för kvinnan samt försäkra henne om att hon inte kommer dö. I resultatet framkommer 

även ett flertal upprepningar om hur fysiska symptom visar sig vid en panikattack och 

samtliga kvinnor upplever samma symtom. Johnson, Federici och Shekhar (2014) bekräftar 

att fysiska symtom förekommer vid en panikattack. Svettningar, illamående, yrsel och ett 

rusande hjärta är vanliga kännetecken för en panikattack (ibid.).  

 

Rädslan som kvinnorna upplevde infann sig dock inte endast under en panikattack 

framkommer det i resultatet. Det fanns även en rädsla mellan attackerna, då en ständig rädsla 

för att drabbas av en ny attack fanns. Kvinnorna menar att deras vardag har förändrats till 

följd av sin rädsla och skam. Locke et al. (2015) lyfter i sin studie hur vanligt förekommande 

paniksyndrom är och hur det begränsar viktiga och meningsfulla aktiviteter i vardagen vilket 

bidrar till en nedsatt livskvalitet för drabbade personer (ibid.). I resultatet framkom det att 

kvinnorna som lever med paniksyndrom upplever förväntansångest varje dag vilket innebär 

en rädsla och ångest inför att en ny attack ska uppstå samt att de har utvecklat en torgskräck 

som gör att de inte vill vistas på stora, öppna och offentliga platser då tidigare panikattacker 

har uppstått och framkallats i dessa miljöer. Förväntansångesten och torgskräcken bidrar även 

till den isolering som kvinnorna upplever vilket är en stor bidragande faktor till en försämrad 

livskvalitet. Carrera et al. (2006) styrker att livskvaliteten sänks för personer som lever med 

paniksyndrom men en ännu sämre livskvalitet har visats hos personer som upplever 

förväntansångest och torgskräck då det begränsar personerna i vardagslivet (ibid.). För att 

hjälpa kvinnorna återfå en god livskvalitet bör sjuksköterskan ha kunskap om ett gott 

bemötande, kunna hänvisa och guida kvinnan till rätt vårdkontext. Det är också viktigt att 

säkerställa att kvinnan förstått och känner sig väl bemött samt att försäkra kvinnan om att hon 

inte är till besvär. 

 

I patografierna beskriver kvinnorna hur deras liv har förändrats, vilket resulterar i att deras 

livsvärld förändrats. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en persons livsvärld är hur en 

person ser och förstår sig själv och att livsvärlden är unik och personlig. En störning i en 

persons livsvärld kan vara när något inträffat i det förflutna som väcker oro och rädsla inför 

framtiden (ibid.). Detta framkommer tydligt i resultatet då kvinnorna beskriver hur deras 

förväntansångest påverkar och hindrar dem från att leva sitt vanliga liv. Olika upplevelser 
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framträder under sjukdomen, upplevelser som att de ska dö när en panikattack inträffar eller 

att de håller på att bli galna. Upplevelsen av sjukdomen kan bidra till att kvinnan inte kan 

leva sitt liv som planerat vilket kan bidra till en ofrivillig förändring i livsvärlden. I mötet 

med en kvinna som har paniksyndrom är det viktigt att som sjuksköterska kunna inge 

förtroende, vilket krävs för att kvinnan ska våga ställa frågor och prata om sina problem 

(Milton & Mullan, 2014). I samtalet bör sjuksköterskan vara ärlig för att kvinnan ska känna 

trygghet och tillit och få realistiska förhoppningar om framtiden. Det är också viktigt att visa 

att det finns hopp om bättring (ibid.). 

 

Att vara isolerad, känna skam och rädsla ledde till en försämrad självbild och kvinnorna 

beskriver att de inte längre är sig själva. Efter att ha blivit diagnostiserade och fått hjälp i 

form av läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT) återfanns en tro om framtiden, att ett 

tillfrisknande var möjligt. En studie av Davidoff, Christensen, Khalili, Nguyen och IsHak 

(2012) bekräftar att KBT är en bra hjälp vid paniksyndrom och att det kan hjälpa patienterna 

komma förbi sitt beteende av att undvika situationer som kan trigga igång panikattacker. De 

beskriver också hur behandlingen kan hjälpa patienterna att bli av med sina symtom och få en 

ökad livskvalitet (ibid.).  

 

När en kvinna med paniksyndrom söker vård är det viktigt att ta hennes symtom på allvar 

eftersom det kan bli stora konsekvenser för henne om hon blir förbisedd. En ökad kunskap 

om psykisk ohälsa och dess konsekvenser kan minska risken för att kvinnor blir hemskickade 

utan att få någon hjälp. 

Självständighet 

I bakgrunden har Fredrika och Sofia samarbetat, artiklar har letats upp tillsammans och i 

fakta under varje underkategori har skrivits av båda parter. Patografierna lästes under en 

överenskommen avsatt tidsperiod och hade innan påbörjad läsning planerat hur 

meningsenheterna skulle markeras för att enkelt kunna plockas ut och diskuteras tillsammans. 

Även metoden skrevs tillsammans dock krävdes en del justeringar i både metod och 

bakgrund och Fredrika tog ansvaret för att korrigera metoden och Sofia ansvarade för att 

justera bakgrunden. Meningsenheterna plockades ut, kondenserades och kodades tillsammans 

sedan tog Sofia det största ansvaret med kategorisering och underkategoriseringen, dock 

under god kommunikation och delaktighet från Fredrika. Resultatet började Fredrika skriva 
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men togs sedan över av Sofia då Fredrika började skriva metoddiskussionen då den ansågs 

vara enklast att skriva ensam för att erhålla en så god struktur som möjligt. 

Resultatdiskussionen skrevs av både Fredrika och Sofia och likaså sökningen efter artiklar till 

resultatdiskussionen. Hela arbetet har under arbetets gång lästs och diskuterats av Fredrika 

och Sofia flera gånger för att behålla en god kommunikation och röd tråd genom arbetet.  

Slutsats 

Studien har belyst kvinnors upplevelser av att leva med paniksyndrom vilket har framkommit 

i olika psykiska och fysiska symtom som påverkar livskvaliteten för kvinnorna. Kvinnorna 

levde med en ständig ångest, rädsla och skam vilket bidrog till många påfrestningar, 

begränsningar och förändringar i deras vardagliga liv. Rädslan var en stor del av kvinnornas 

liv då den upplevdes av flera olika anledningar. Det var en rädsla för kommande attack, en 

rädsla som kom under en pågående attack och en rädsla för vad vänner, familj och människor 

i deras omgivning skulle tycka vilket ledde till skam och isolering. När kvinnorna sökte vård 

fanns också en rädsla över att inte bli tagen på allvar eller att inte bli förstådd då det inte var 

något fysiskt uppenbart fel. Dock när kvinnorna fått hjälp i form av läkemedel och kognitiv 

beteendeterapi, fick kvinnorna att känna hopp och tro om framtiden igen. Dubbelt så många 

kvinnor drabbas av paniksyndrom jämfört med män därför bör vidare forskning göras för att 

fastställa orsaken till den höga siffran för just kvinnor, samt för att kunna påbörja ett 

preventivt arbete. Ofta söker kvinnor med paniksyndrom vård för somatiska besvär och 

därför är det viktigt att alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats har en fördjupad kunskap om 

paniksyndrom eftersom risken är stor att hon inte söker vård igen om hon blir förbisedd, och 

därav får leva med paniksyndrom utan vård vilket skapar onödiga konsekvenser när det finns 

hjälp att tillgå. 

.  
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Bilaga 1 – Databassökning 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Böcker Valda patografier 

Libris 
150118  

Panikattack*  

Bok 

12 
 
5 

 

Panikboken: en 
berättelse om 
borderline Kaj 
Hedman 2003 
 
Jag är inte galen: 
en bok om 
panikångest Anna 
Lithander 2010 
 
Ibland mår jag 
inte så bra 
Therese Lindgren 
2017 (E-bok) 
 
Järngreppet Aino 
Trosell 2014 
 
Ibland mår jag 
inte så bra 
Therese Lindgren 
2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jag är inte galen: 
en bok om 
panikångest Anna 
Lithander 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibland mår jag inte 
så bra Therese 
Lindgren 2017 

Libris Biografi* 
Panikångest* 

 

Bok 
Svenska 

8 
 
3 
1 

 
 

Du är inte sjuk 
Charlie Eriksson 
2014

Libris Panic* 
Anxiety* 

 

Bok 
Svenska 

215 
 
190 
11
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Självbiografi 0

Libris Panikångest* 
Självbiografi* 

 
1 Mitt liv med 

panikångest och 
OCD Angelique 
Skröder 2013

Mitt liv med 
panikångest och 
OCD Angelique 
Skröder 2013

 

 

Bilaga 2 – Presentation av patografierna 

 

Titel och 
författare 

Utgiven Sidantal Handling 

Jag är inte 
galen: en bok 
om panikångest 
Anna Lithander 

2010 144 Anna Lithander delar med sig av sina erfarenheter av 
panikattacker och känslan att ha tappat kontrollen 
och att inte längre vara en del av verkligheten. Boken 
varvas med intervjuer och fakta om sjukdomen som 
Per Carlbring, professor i psykologi, bidrar med. 

Ibland mår jag 
inte så bra 
Therese Lindgren 

2017 139 Författaren varvar sina egna erfarenheter av 
panikattacker med fakta. Therese skildrar sina 
upplevelser av att leva med paniksyndrom på ett 
personligt sätt.

Mitt liv med 
panikångest och 
OCD 
Angelique 
Skröder 

2013 147 Boken skildrar Angeliques barndom och uppväxt där 
hon beskriver ingående sina upplevelser av 
panikångest och OCD. Hon skriver blandat mellan 
högt och lågt, ett vanligt tonårsliv och svårigheterna 
med psykisk ohälsa. 
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Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
Jag har inget minne av att 
jag tog mig ur 
mötesrummet till 
damtoaletten, men i nästa 
stund kräktes jag i 
handfatet. 

Minns ej att jag 
tog mig ur 
mötesrummet till 
toaletten, kräktes 
nästa stund i 
handfatet. 

Ur mötesrummet, 
kräktes. 

Fysiska upplevelser Upplevelse av panikattack 

Jag fick panik och var 
tvungen att gå av på nästa 
hållplats. 

Fick panik, 
tvungen att gå av 
nästa 
busshållsplats 

Panik, tvungen att 
gå av bussen. 

Psykiska upplevelser Upplevelse av panikattack 

Det finns. Jag finns. Jag är 
alltså inte ensam. Jag har 
en diagnos. Helt plötsligt är 
det som om jag inte är så 
knäpp längre. 

Jag har en 
diagnos, plötsligt 
är jag inte så 
knäpp längre. 

Jag har en diagnos, 
är inte knäpp 

Framtidstro Livet mellan 
panikattackerna 

Om jag inte fick panik i 
kassakön eller blev rädd 
för att bli inlåst på Ikea, så 
var jag livrädd för att tappa 
bort mamma. 

Fick jag inte 
panik i kassakön 
eller blev rädd att 
bli inlåst på Ikea, 
så var jag livrädd 
att tappa bort 
mamma. 

Panik i kö, rädd att 
bli inlåst, rädd att 
tappa bort mamma. 

Rädsla Livet mellan 
panikattackerna 

Jag skulle kunna dela in 
mitt liv i ett före och efter. 
Före - oantastlig, 
äventyrslysten, orädd. Efter 

Kan dela in livet i 
före och efter. 
Före: oantastlig, 
äventyrslysten, 

Livet kan delas in i 
före och efter. Före: 
orädd. Efter: 
livrädd 

Förändrad självbild Livet mellan 
panikattackerna 
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Bilaga 3 – 

Exempel på 

dataanalys 

 

 

 

 

- liten, livrädd och full av 
skam. 

orädd. Efter: liten, 
livrädd, full av 
skam. 
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