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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alla individer upplever någon gång ångest, vilken är en naturlig del av livet. 
Somliga drabbas av panikångest vilket kännetecknas av återkommande attacker som sker 
hastigt och når sin kulmen inom några minuter. Utmärkande för panikångest är bland annat 
att individen får en känsla av att han eller hon är på väg att dö. Kvinnor drabbas oftare av 
panikångest jämfört med män, anledningen till detta är oklart. Genom att sjuksköterskan 
använder förbättringskunskap kring hur det är att leva med panikångest kan en god 
kommunikation och omvårdnad tillämpas individens hälsa. 
Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med panikångest. 
Metod: En kvalitativ metod har tillämpats baserad på tre patografier. Studien gjordes utifrån 
Hsieh och Shannons (2005) beskrivning av innehållsanalys med koder, subkategorier och 
huvudkategorier. 
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier – att vara i panikångestattacken, 
vardagliga livet och hantering av panikångest med åtta tillhörande subkategorier – 
fysiologisk påverkan, psykologisk påverkan, påverkan på vardagen, känsla av skam, 
förändrad livskvalité, egenhantering av panikångest, behandla panikångest och 
sjukdomsinsikt.  
Slutsats: Att leva med panikångest innebär ett fysiskt och psykiskt lidande. För att kunna 
utföra en god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan tar del av kvinnornas upplevelser 
och kan då få bättre förståelse för de drabbade kvinnorna.  
 
Nyckelord: kvinnor, litteraturstudie, panikångest, patografier, upplevelser 
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Inledning 
Panikångest beskrivs som ett stort folkhälsoproblem (Reid, Denieffem, Denny & McKenna, 

2005) och Baxter, Vos, Scott, Ferrari och Whiteford (2014) presenterar ett resultat på att 

cirka 35-36 procent av befolkningen drabbas av panikångest och den första 

panikångestattacken uppkommer i åldrarna 16-84. Meuret, Kroll och Ritz (2017) menar att 

panikångest är den mest unika bland alla ångestkategorier med dess symtom och hur 

sjukdomen uttrycker sig. Karsnitz och Ward (2011) lägger fram i sin studie att upptill 30 

procent av alla kvinnor upplever någon gång under deras liv en panikångestattack. 

Westergren (2016) förklarar att kvinnor drabbas oftare av panikångest jämfört med män med 

oklar anledning.  

 

Eriksson (2017) beskriver hur psykisk ohälsa är tabubelagt i dagens samhälle och menar att 

det finns fördomar om att individer som lider av psykisk ohälsa skulle vara annorlunda. 

Vidare belyses vikten av att samtala om psykisk ohälsa för att ge mer förståelse och mer 

kunskap (ibid). Det är enklare med hjälp av välutvecklade undersökningsmetoder att 

upptäcka de somatiska sjukdomstillstånden och snabbt sätta in behandling, till skillnad från 

de psykiska sjukdomstillstånden. Det råder otillräcklig kunskap hur panikångest ska bemötas 

i praktiken och därav blir många individer felbehandlade då symtom på panikångest är 

liknande symtom på hjärtinfarkt. Panikångest är inget som syns på den anatomiska kroppen 

och därför är det svårt att upptäcka enligt Potter, Drabick och Heimberg (2014).  

 

Individer med symtom som påverkad andning och smärta i bröstet har sökt sig till vården för 

att de trott att de fått en hjärtinfarkt när de egentligen fått en panikattack (Berko & Feier, 

2017). Carnlöf, Iwarzon, Jensen-Urstad, Gadler och Insulander (2017) visar även i sin studie 

att kvinnor som söker vård på grund av bröstsmärtor som symtom på deras panikångest inte 

blir tagna på allvar. Vidare beskrivs även en stor skillnad mellan hur könen behandlas då fler 

kvinnor blir avisad vård (ibid). Majoriteten av de som drabbas av panikångest är kvinnor och 

vi stöter på detta ohälsotillstånd i både den somatiska och även i den primära vården. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap kring hur dessa individer ska hanteras, i form av 

bemötande och omvårdnad (Hamer, McCallin & Garrett, 2009). Den bristande forskningen 

kring panikångest orsakar onödigt lidande för de individer som drabbas, de blir felbehandlade 

när de söker hjälp för att vården har för lite kunskap i hantering av panikångest. 
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Bakgrund 

Panikångest 
Dahlström (2014) berättar om den dagliga ångest de flesta individer någon gång upplever och 

även att ångest är en naturlig del av livet, men några personer får den i orimliga proportioner. 

Till skillnad från vanlig ångest kommer panikångest i form av en attack, sker hastigt och når 

oftast sin kulmen inom tio minuter men kan vara under både kortare samt längre tid. Det är 

även vanligt att individen utvecklar fler diagnoser i samband med panikångest exempelvis 

agorafobi, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom. Asselmann, Wittchen, Lieb, Höfler 

och Beesdo-Baum (2014) ser även att om individen har panikångestattacker är det troligt att 

han eller hon drabbas av några av de tidigare nämnda diagnoser som följd. Potter et al. (2014) 

presenterar i sin studie att den övervägande delen av unga individer med ångest drabbas av 

panikångestattacker. I Sverige drabbas ungefär 10% av befolkningen av panikångest varav 

kvinnor drabbas dubbelt så ofta än vad män gör (Westergren, 2016).   

 

Individer drabbas ofta av panikångest på grund av en stressreaktion som starkt påverkar 

kroppen. Vid en panikångestattack använder kroppen sig av en kamp- och flyktreaktion vilket 

är en försvarsmekanism som aktiverar en naturlig reaktion när individen upplever något 

hotfullt. Människan är programmerad på samma sätt och reagerar likadant vid hotfulla 

situationer oavsett ifall individen är diagnostiserad med panikångest eller inte. Skillnaden 

från ångest är att vid panikångest reagerar kroppen på stress oavsett om hotet är inbillad eller 

verklig, för så länge individen upplever sig vara hotad av något kommer kroppen reagera 

(Dahlström, 2014). 

Symtom 

Symtom vid panikångest ter sig ofta i huvudvärk, yrsel, illamående, hjärtklappning, 

darrningar, stickningar i händer eller fötter samt kvävningskänslor (Westergren, 2016). 

Dahlström (2014) nämner även symtom som overklighetskänslor, en rädsla för att tappa 

kontrollen, svettningar samt en rädsla för att dö. För att läkaren ska kunna fastställa 

diagnosen panikångest krävs det att individen har fyra eller fler av dessa symtom i en och 

samma attack. Berko och Feier (2017) skriver om hur panikångest förknippas med 

hjärtinfarkt eftersom de delar samma symtom som smärta i bröstet och påverkad andning. 

Vid vårdkontakt undersöks oftast individen efter de somatiska diagnoserna men panikångest 

benämns ej. Därför går många personer med en egentlig panikångest och tror att de har 
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problem med hjärtat och på så sätt kan individen utsättas för onödigt lidande (Berko & Feier, 

2017). 

Behandling 

Panikångest är ingen kronisk sjukdom men det finns ingen behandling som botar 

panikångest, istället behandlas symtomen med hjälp av terapi eller medicin, dessa kan även 

kombineras. Dessa behandlingar fungerar bara för att lindra symtomen till panikångest. 

Vanliga mediciner som förekommer är antidepressiva samt vissa lugnande mediciner av 

typen bensodiazepiner. Det är viktigt att orsaken som ligger i grund för panikångesten 

behandlas, därav är det inte långsiktigt att endast ge läkemedel (Dahlström, 2014). 

Panikångesten hos individer kan även dämpas ifall fysisk aktivitet utövas (Locke, Kirst & 

Shultz, 2015). Westergren (2016) berättar även att den form av terapi som rekommenderas 

vid panikångest är kognitiv beteendeterapi där individen träffar terapeut i korta sessioner med 

olika lång behandlingstid. Tillsammans försöker individ och terapeut komma fram till vad 

som orsakat individens problem och får lära sig nya avledande tekniker för att hantera sin 

panikångest. 

 

Om individen inte får rätt behandling är det vanligt att individen självmedicinerar i form av 

alkohol eller droger i försök att må bra och slippa sina attacker. Detta kan ses som en 

kortsiktig lösning på problemen, men i slutändan resulterar det i fler panikångestattacker 

(Asselmann, Pané-Farré et al., 2014). Alkohol och rökning benämns som två viktiga faktorer 

som kan framkalla panikattacker för individer med panikångest. De som missbrukar alkohol 

har dubbelt så stor risk till att få en panikångestattack enligt Hearld, Budhwani och Chavez-

Yenter (2015). 

 

Omvårdnad vid panikångest 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) berättar att målet i omvårdnaden går ut på att 

sjuksköterskan ska besitta god kunskap för att kunna tillämpa god vård för att lindra 

patientens sårbarhet. Upplevelse av mening är ett centralt värde som är individuellt beroende 

på vad individen anser vara meningsfullt eller meningslöst och det är ett värde som kan skifta 

dagligen. Detta innebär att sjuksköterskan måste ha förmåga att vara lyhörd inför patientens 

kanske förändrade livssituation. Det huvudsakliga målet med omvårdnadens värdegrunder är 

att stödja patientens trygghet och framförallt hälsan, att förhindra ohälsa samt lindra lidande.  
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Sjöström och Skärsäter (2014) menar att omvårdnad vid psykisk ohälsa ska fokusera på att 

underlätta för individen på lång sikt men även att sjuksköterskan ska stödja patienten i direkta 

möten. Att kartlägga vad som kan ha orsakat panikångest samt hur individen tidigare har 

försökt att hantera sin panikångest är ett vanligt tillvägagångssätt för att kunna ge god 

omvårdnad. Willgoss, Yohannes, Goldbart och Fatoye (2011) beskriver i sin studie att 

panikångest har en stor inverkan på livskvaliteten och vidare styrker studien hur viktigt 

sjuksköterskans roll kan vara i hantering av individens panikångest samt ge vägledning i 

hantering av sina panikångestattacker (ibid). En viktig faktor sjuksköterskan bör bära med sig 

är att vara medveten om egna reaktioner (Sjöström & Skärsäter, 2014) då det kan komma upp 

starka känslor vid samtal med personer som har panikångest, samtal som kan väcka egna 

obearbetade känslor som inte ska ta ställning till individens åsikter. 

 

Sjöström och Skärsäter (2014) förklarar att ett personcentrerat förhållningssätt mot individen 

är viktigt för att skapa och säkerställa en känsla av trygghet hos personer med panikångest, 

där tryggheten ses som grundläggande i omvårdnaden hos dessa individer. I mötet är det svårt 

att förstå individer med panikångest genom bara iakttagelse och reflektion, det är inte förrän 

vid samtal mellan individen, i samverkan, som det går att få förståelse. Reflektion i form av 

olika samtal som grundas i tillit, leder till god fördjupning i omvårdnaden. Individer med 

panikångest kan inte alltid förklara eller förstå var denna ångest kommer ifrån och denna 

okunskap leder till frustration och svårhanterliga känslor hos individen. Davies (2007) visar 

att kommunikation mellan patient och vårdprofession är viktigt för annars är det lätt för 

individer med panikångest att utveckla panikattacker då de inte känner sig hörda eller 

förstådda. Sjöström och Skärsäter (2014) berättar att eftersom panikångest upplevs obegriplig 

och skrämmande kan det leda till en känsla av att inte ha kontroll och en känsla av kaos. 

Omvårdnaden hos dessa individer bör ha fokus på kontroll och förståelse genom ett 

personcentrerat förhållningssätt genom att tillsammans med individen försöka att reducera 

eller förhindra panikångest. Genom att reducera detta kan individen tillsammans med 

sjuksköterskan börja förhindra stressande faktorer. Detta kan exempelvis ske genom att 

hjälpa patienten att testa nya alternativ och förhindra ett destruktivt beteende eller att 

säkerställa individens behov i form av vila, smärtlindring, värme eller kontakt med familj 

eller nära anhöriga (ibid). Sjuksköterskan ska främja dessa grundläggande behov (Danielsson, 

Harvey, Macdonald, Jansson-Fröjmark & Linton, 2013) annars utvecklas, främst hos kvinnor, 

följdsjukdomar som exempelvis depression eftersom sömnlösheten orsakas av panikångest 

(Danielsson, Harvey, Macdonald, Jansson-Fröjmark & Linton, 2013).  
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Katie Erikssons omvårdnadsteori 
Wiklund-Gustin (2012) har utformat en teori för förståelse av lidande och lidandets drama.  

Meningen i denna teori är enligt Kirkevold (2000) att sjuksköterskan ska förstå interaktionen 

med individen för att kunna utföra god omvårdnad. Lidandet ses som ett grundmotiv för 

vården och lidandet är det som mest ger skäl till vår vård (Wiklund-Gustin, 2012). Lidandet 

kan ses som olika saker och innebär en förnimmelse av ett döende, då det upplevs som att 

händelsen av en helhet eller enhet hotas. En kamp där det finns en möjlighet till liv och 

försoning såväl som ett hot om undergivenhet, kan även ses som ett lidande. Även Katie 

Eriksson menar att lidandet också kan medföra vissa upplevelser av exempelvis lust, genom 

att individen blir medveten om en möjlighet till utveckling. Vidare utgår teorin ifrån att 

individen behöver lidande i en viss grad som möjlighet till att finna sig själv och det 

hanterbara lidandet kan då även ses som en förening med hälsa. Eriksson (2007) menar att 

om individen ska kunna skapa en länk för att minska lidandet från symtom i samband med 

sjukdom, och för att kunna bevara hälsan, behövs en känsla av helhet. För att kunna nå 

lättnad från lidandet måste individen vara i kontakt med sina existentiella och andliga delar. 

 

Eriksson (2014) presenterar att den egna omvårdnadsteorin går ut på att människan kan ses 

som en helhet av själen, anden och kroppen och att varje individ är unik. Vidare förklaras att 

vården bör förespråka en människosyn som fokuserar på helheten och samspelet mellan 

själen och kroppen. Detta bidrar till ett synsätt där sjuksköterskan kan möta individen med en 

öppenhet för individen bakom sjukdomen. Eriksson menar vidare att sjuksköterskan måste 

våga möta den lidande individen för att kunna utföra en god omvårdnad. Den levande 

individen har tankar, drömmar, hopp och tro samt en egen vilja att forma sitt liv. Det är 

individen som lider men även individen som åstadkommer lidande (ibid). De individer som 

lever med panikångest lever också med ett lidande, både psykiskt och fysiskt på grund av 

dess uttryck (Westergren, 2016). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerud (2003) 

förklarar även hur sjuksköterskans uppgift är att förstå individens lidande för att kunna lindra 

lindande. 

Upplevelse  

Eriksson (1987) påvisar att människans upplevelsevärld grundas i graden av 

självmedvetenhet och medvetenhet. Individens upplevelser är komplexa och kan ej helt 

förstås av andra, det är bara individen själv som vet vad som uppleves och hur upplevelsen 

tolkas. Med sin helhetsupplevelse är individen unik (Eriksson, 1987). Willgoss et al. (2011) 
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menar att genom att ta del av kvinnors upplevelse av att leva med panikångest kan 

sjuksköterskan få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser och erfarenhet (Willgoss et 

al., 2011). 

 

 

 

 
  



 

 
 

10 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med panikångest. 

Metod 
Design 
Arbetet är en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier. Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar att en kvalitativ metod innebär att forskaren vill ha en djupare 

förståelse för individens upplevada känslor och erfarenheter. Kristensson (2014) beskriver att 

den kvalitativa forskningen utgår från att varje individ är unik samt att varje människa har en 

individuell verklighetsuppfattning som formas av individens egna tolkningar och 

uppfattningar. En litteraturstudie är relevant för att sammanställa tidigare forskningsresultat, 

men kan även krävas inom ett visst område för att få fram ytterligare forskningsfrågor (ibid). 

En induktiv ansats följer arbetets gång, vilket innebär att forskaren tolkar, beskriver och 

förklarar eller eventuellt bygger en teori utifrån specifika obeservationer (Polit & Beck, 

2008).  

 

Patografier utgår ifrån författarens egna upplevelser eller erfarenheter vilka antingen skrivs 

av författaren själv eller med hjälp av någon annan (Segesten, 2012). Ur ett vårdande 

perspektiv är det intressanta med patografier möjligheten att ta del av individens upplevelser 

av hälsa och ohälsa, vård och lidande (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Genom att ta del av 

individens upplevelse av att leva med panikångest med hjälp av patografier ger det arbetet 

den förståelse som krävs relaterat till syftet.  

Urval 
De valda patografierna preciserades med hjälp av inklusionskriterier. Friberg (2012) 

motiverar att inklusionskriterier är nödvändiga för att arbetet ska få ett så exakt resultat som 

möjligt relaterat till syftet (ibid). Inklusionskriterna var att patografierna ska vara skrivna på 

svenska för att få perspektiv på den svenska sjukvården. Böckerna skulle även vara skrivna 

av kvinnor som är över 18 år och som själva upplevt panikångest. Det sista inklusionskriteriet 

var att böckerna skulle vara publicerade under 2010 eller senare.  
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Datainsamling 
För att hitta relevant litteratur som kan svara mot arbetes syfte gjordes en strukturerad 

sökning i LIBRIS. LIBRIS är en svensk nationell bibliotekskatalog som innehåller all 

litteratur som finns på de svenska biblioteken, här finns all litteratur från 1866 och framåt 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Det sökord som användes var 

panikångest med avgränsningar för att få en så bred sökning som möjligt (se bilaga 1).  

 

Vid första sökningen användes ordet panikångest vilket gav 128 träffar, detta avgränsades 

genom att välja böcker, utgivningsår 2010 eller senare och svenska som originalspråk (se 

bilaga 1).  Slutligen var det 24 böcker, varav tre svarade på inklusionskriterierna. Av de 21 

böcker som exkluderades hade elva böcker en manlig författare, sju stycken var inte 

självbiografier, två handlade inte om panikångest samt en var en nyupplaga med utgivningsår 

2001. De böcker som uppfyllde studiens omfattning och inklusionskriterierna var 

Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren, 

Jag är inte galen: en bok om panikångest av Anna Lithander och 

Mitt liv med panikångest och OCD av Angelique Skröder.  

Dessa patografier valdes till studiens resultat (se bilaga 2). 

Metod för analys 
Arbetet använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Med manifest 

ansats arbetar man textnära skriver Dahlborg-Lyckhage (2012), samtidigt som analysen av 

det manifesta ändå innehåller någon form av tolkande. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

en kvalitativ analys ger ingen ny kunskap utan istället skapas en ökad förståelse och kunskap 

för fenomenet genom analysering (ibid). De tre patografier som valts ut lästes av båda 

författarna enskilt två gånger, första gången lästes patografierna för att se ifall innehållet hade 

en god grund för studiens syfte. Andra gången togs det ut meningsenheter kopplat till 

studiens syfte. En diskussion om patografierna ägde rum, där det försäkrades att det fanns en 

gemensam uppfattning om innehållet och de valda meningsenheterna som svarade på 

studiens syfte. Detta var nödvändigt för att minimera risken av egen tolkning av 

textinnehållet.  

 

Innehållsanalysen som följts är Hsieh och Shannons (2005) beskrivning av innehållsanalys.  

Arbetet grundar sig på en konventionell innehållsanalys, vilket följer en induktiv ansats. 

Målet för metoden är att skapa förståelse och kunskap för det fenomen som ska studeras, 
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vilket uppnås genom att forskaren granskar det manifesta innehållet i en text (Hsieh & 

Shannon, 2005). Att hålla arbetet textnära ger en god grund för studiens syfte, då de kvinnor 

som skrivit patografierna har uttryckt med egna ord så som de själva tolkat fenomenet utefter 

sina individuella erfarenheter. Hsieh och Shannon (2005) beskriver vidare hur fördelen med 

konventionell innehållsanalys är att forskaren direkt får tillgång till individers 

fenomenbeskrivning, som inte tidigare är definierad av teorier eller begränsad av ett 

insamlingsförförande som grundar sig i forskarens egen erfarenhet eller kunskap angående 

det fenomen som ska studeras. Med hjälp av konventionell kvalitativ innehållsanalys kan text 

sortera i kategorier som representerar meningen i den primära textmassan. Därmed alstras 

koder och kategorier ur patografierna och är då inte fördefinierade inför datainsamling (ibid). 

 

Efter att ha läst patografierna så framställdes sammanlagt 256 meningsenheter. 

Meningsenheterna togs även ut enskilt dels för att undvika att meningsenheter som svarade 

på syftet missades, men även för att minimera risken att påverka varandras tolkningar. 

Meningsenheterna jämfördes sedan och det visade sig att ungefär samma meningsenheter 

hade markerats. De meningsenheter som skilde sig diskuterades och efter att gemensamt läst 

igenom samtliga meningsenheter plockades sju bort, då de inte ansågs svara till studiens 

syfte. Processen fortskred sedan genom att meningsenheterna klipptes ut och placerades på 

ett bord för att få en bättre överblick. Därefter kondenserades de öppet genom att diskutera 

det centrala i meningsenheten och på så sätt genererades preliminära koder. Detta steg 

gjordes två gånger för att minimera risken att eventuellt ha tolkat textinnehållet och påverkat 

varandra under tiden som meningsenheterna kondenserades öppet. När detta steg sedan gjort 

två gånger kunde koderna fastställas. Koderna sorterades sedan i olika högar beroende på hur 

koderna var länkade och relaterade till varandra och detta utgjorde preliminära subkategorier. 

Även detta steg gjordes två gånger för att kontrollera så att varje kod endast var under en 

subkategori samt för att se så att koden passade in under den valda subkategorin. Därefter 

fastställdes åtta subkategorier och de subkategorier som sedan var relaterade till varandra 

bidrog till tre stora huvudkategorier som besvarar studiens syfte. Genom att använda 

konventionell innehållsanalys har en tabell skapats med slutliga definitioner för varje kod, 

subkategori och huvudkategori. Hsieh och Shannon (2005) beskriver att forskaren undviker 

förbestämda kategorier och vill istället fokusera på vad texten menar. I första steget görs en 

närläsning för att få en överblick och sedan kondenseras meningsenheterna öppet genom 

diskussion för att i sin tur genereras i koder. Koderna organiseras sedan i subkategorier och 

huvudkategorier som bör visas i någon form av tabell för att tydliggöra analysen. Dessa 
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huvudkategorier och subkategorier presenteras och tolkas sedan i resultatdelen tillsammans 

med ett citat för att visa textexempel (Hsieh & Shannon, 2005).  

Etiskt övervägande  
Inte-skada-principen har som utgångspunkt att behålla en respekt gentemot författarna samt 

att behålla individers värderingar och integritet (Olsson & Sörensen, 2011). Arbetet utgår från 

att innehållet ska vara så textnära som möjligt samt att resultatet inte ska vara värderande. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver även autonomiprincipen där respekt för individens 

autonomi och integritet står i fokus, då förmågan att bestämma själv kan vara begränsad av 

psykiska och fysiska funktionshinder En annan innebörd är att ha respekt för individens 

självbestämmande i diverse ställningstagande till handlingar och information (Olsson & 

Sörensen, 2011). Författarna av patografierna har själva valt att skriva samt publicera 

innehållet offentligt, därav anses autonomiprincipen vara övervägd. Upphovsrätten (SFS 

1980:729) anser att ett verk offentliggörs när det under samtycke publicerats för allmänheten, 

vilket författarna till patografierna har valt att göra. Innebörden av godhetsprincipen är att 

forskaren ständigt ska sträva efter att göra gott samt förhindra skada beskriver Olsson och 

Sörensen (2011). Arbetet betonar godhetsprincipen vars syfte är att sprida kunskap som kan 

förbättra omvårdnad, diagnostik, prevention samt behandling. Studien förhåller sig till denna 

princip när det gäller att sprida kunskap kring omvårdnad, prevention och behandling mot 

panikångest. Med rättviseprincipen som grund kommer kvinnornas upplevelser inte att 

generaliseras på grund av deras kön, utan de ses som unika individer (Kjellström, 2017). I 

analysen av patografierna har det eftersträvats att ha ett manifest förhållningssätt för att 

undvika feltolkningar. I analysen av patografierna har kvinnors beskrivning av deras 

upplevelser av att leva med panikångest behandlats med respekt och sanningsenligt framförts 

i studiens resultat, där både negativa och positiva upplevelser redovisas. 

 

Kjellström (2017) påstår att människor inte ska såras, skadas eller utnyttjas, detta kan ses som 

en etisk utmaning. Etiska principer vid studier är att deltagarnas självbestämmande och frihet 

ska respekteras och skyddas. Patografiernas författare har i studien inte varit anonyma då de 

valda patografierna redovisas i metoden och genom referenshänvisning.  
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Resultat 
I resultatet undersöks kvinnors upplevelser av att leva med panikångest och presenteras tre 

huvudkategorier: att vara i panikångestattacken, vardagliga livet och hantering av 

panikångest. Dessa huvudkategorier representerar studiens huvudfynd. Panikångestattack, 

behandling samt hur panikångesten påverkar vardagen berättas i patografierna vara de stora 

delarna av hur det är att leva med panikångest, därför är det dessa huvudkategorier vi 

framställer.   

 

Tabell 1: Översikt huvudkategorier, subkategorier och koder.  

 

 

Huvudkategori Att vara i panikångestattacken 
Subkategori Fysiologisk påverkan Psykologisk påverkan  

Koder Hjärtat slår fortare 
 
Svårt att andas 
 
Skakningar 
 
Okunskap över symtom  
 
Energikrävande 
 

Maktlöshet 
 
Obehagskänslor 
 
Hjälplöshet   
 
Dödsupplevelse 
 

Huvudkategori Vardagliga livet 

Subkategori Påverkan på vardagen 
                                

Känsla av skam Förändrad livskvalité 

Koder  Oroskänslor 
 
Rädsla 
 
Vardag 
 
Begränsningar  
 

Diagnostiserad 
 
Upplevelser av tabu 

Undvikande av aktiviteter 
  
Ändrad personlighet 
 
Ifrågasätta självbild  
 
Psykisk påfrestning 

Huvudkategori Hantering av panikångest  
Subkategori Egenhantering av 

panikångest 
Behandla panikångest Sjukdomsinsikt 

Koder  Alkohol 
 
Bekräftelsebehov 
 
Trygghet  

Kognitiv beteende terapi  
 
Farmakologisk behandling 

Acceptans  
 
Ödmjukhet  
 
Nya perspektiv på livet  
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Att vara i panikångestattacken 
Här beskrivs kvinnornas upplevelse av fysiologisk och psykologisk påverkan. 

Fysiologisk påverkan 

Gemensamt för kvinnorna innan en panikångestattack var att de kände hur hjärtat plötsligt 

började slå fortare, händer och fötter skakade och hur en obehagskänsla trängde igenom deras 

kroppar. De starka hjärtslagen tillsammans med andra symtom kunde ibland leda till 

bröstsmärtor. Vidare beskrivs även hur de upplevde att de fick svårt att andas, som om 

andetagen fastnade halvvägs. Innan attacken bröt ut upplevde kvinnorna sig vara 

desorienterade, som att de försvann från verkligheten (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; 

Skröder, 2017).  

 

Känslan i kroppen när de befann sig mitt i panikattacken var hjärtats slag som stegrade i fart 

och kraft, illamående, kallsvettningar och skakningarna som nu kändes över hela kroppen. 

Ljuden runt omkring började försvinna och upplevdes vara långt borta samtidigt som det 

ekade i huvudet med en öronbedövande volym som gjorde det svårt att tyda omgivningen 

(Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). Synen blev till ett tunnelseende och ibland 

kunde det även svartna för ögonen (Lindgren, 2016; Lithander, 2010).  

 

”Skräcken tar tag i mig. Vad är det som händer?! Jag tittar på mina 

kurskamrater, de ser inte vad som sker med mig utan småpratar 

obehindrat vidare om tentan i nästa vecka. Varför ser de inte? Det måste 

ju synas. Att jag är på väg bort.” (Lithander, 2010, s. 30) 

 

Panikångesten gick till slut över och de fick tillbaka en normal andning, hjärtat började slå 

rätt igen och de fick tillbaka sin kropp som var styrd av deras panikångest. De kunde nu tänka 

klart och kände sig som vanligt igen, med skillnaden att de var svaga i kroppen efter att 

panikångestattacken tog så mycket energi (Lindgren, 2016; Skröder, 2017). 

Psykologisk påverkan 

Mitt under attacken ville de inget annat än att få hjälp, att panikångestattacken skulle gå över, 

men panikångestattacken får dem att känna sig handlingsförlamade. En gemensam 
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beskrivning av att de vill ropa på hjälp men orden kommer inte fram, de vill springa där ifrån 

men kroppen hade frusit fast. Vid deras allra första attack tänkte och upplevde de samma sak, 

att var det såhär det kändes att dö (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

De kunde vakna mitt i natten av att de svettades och med en känsla av att någonting var fel. 

De kunde inte avgöra om de drömde eftersom upplevelsen kändes så overklig (Lindgren, 

2016; Skröder, 2017). Det som upplevdes vara något av det svåraste med panikångest var att 

attackerna kunde komma helt utan förvarning vilket fick kvinnorna att känna sig maktlösa 

inför sin sjukdom. Innan de fick reda på att det var panikångestattacker de utsatts för började 

de undra ifall det bara var de som blivit galna eller att de fått en hjärtinfarkt. De förklarade 

hur de kontaktade sjukvården eftersom de trodde att de drabbats av en hjärtinfarkt (Lindgren, 

2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

Efter panikångestattacken gjordes undersökningar som visade på att de var friska och blev 

respektlöst avvisade med att inget var fel och det de kände inte var farligt. De skulle åka hem 

och sluta oroa sig (Lindgren, 2016; Lithander, 2010). Ingen förstod varför de drabbats av 

panikångest eller vad som var orsaken till att de kände som de gjorde. De försökte hitta 

förklaringar till sin panikångest genom att rannsaka sig själva och undersöka ifall de kunde 

hitta orsaker tidigare i livet som kan ha utlöst det. Senare med erfarenheter av fler 

panikångestattacker, visste de att de inte skulle dö utan de kände mest att de inte orkade leva 

såhär mer (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017).  

 

”Undersökningar görs och prover tas. Ingenting. Inget fel på hjärtat. I 

värsta fall en stressad och oförstående läkare som avfärdar det man 

berättar.” (Lithander, 2010, s. 77). 

Vardagliga livet 
Här sker en beskrivning av upplevelser hur kvinnornas panikångest påverkar deras 

vardag samt hur de får en förändrad livskvalité. De beskriver även hur de hela tiden 

lever med en känsla av skam på grund av deras sjukdomsdiagnos.  

Påverkan på vardagen  

Rädslan över att få en ny attack som de inte kan kontrollera eller som de kan fastna i blir ett 

nytt orosmoment. De var inte längre osårbara utan panikångestattacker var något som kunde 
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komma när som helst och detta ledde till att de ständigt gick med obehagliga känslor i hela 

kroppen. De visste ju inte heller hur panikångestattacken skulle få dem att reagera, de kunde 

skrika eller göra något okontrollerat och detta upplevdes vara väldigt påfrestande (Lindgren, 

2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

”Skräcken inför vad som skulle kunna hända har byggts in i mina 

tankemönster så att rädslan på något sätt går igång av sig själv.” 

(Lithander, 2010, s.104) 

 

Rädslan för panikångesten bygger upp tankar till för att förebygga panikattacker vilket får 

dem att undvika olika platser eller att undvika att göra vissa saker, så kallade katastroftankar. 

Syftet med att bygga upp katastroftankarna var att minimera risken för eventuell 

panikångestattack. Varenda dag går tankarna till detta och det resulterar i att kroppen är på 

helspänn och individen känner hela tiden efter små symtom som kan tyda på 

panikångestattack. De hade inte längre kontroll över sitt mående och var styrda av sin 

panikångest. De beskriver känslan som förväntansångest där panikångesten inför att göra 

någonting var brutal. Oftast insåg de att själva genomförandet av en ångestladdad aktivitet 

inte var svårt utan det var tankarna inför att utföra aktiviteten som gav panikångest (Lindgren, 

2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

En av kvinnorna förklarar hur hennes förväntansångest övergick till tvångshandlingar då hon 

trodde att om hon utförde vissa handlingar skulle det förhindra hennes panikångest som då 

inte ledde till en panikångestattack (Skröder, 2017). 

 

”När man har förväntansångest är man ständigt rädd för att få en ny 

panikattack, denna rädslan blir till slut nästan jobbigare än själva 

panikattacken.” (Skröder, 2017, s. 81).  

 

När ångesten var borta beskriver de att livet var fullt av aktiviteter tillsammans med vänner 

och det kunde vara perioder utan ångest i flera månader (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; 

Skröder, 2017), medan en av kvinnorna upplevde att attackerna aldrig riktigt släppte taget, 

vilket resulterade i en balansgång där all kraft och energi gick åt till att försöka ta sig igenom 

vardagen (Lindgren, 2016). De kände inte igen sig själva under de perioder som var fyllda 
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med panikångest, de avgränsade sig från omvärlden och befann sig istället där de upplevde 

trygghet (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

”Jag fick ångest av att se hur resten av omvärlden snurrade på som 

vanligt i full fart medan jag satt isolerad, utmattad och ångestladdad 

hemma på mina femtiotre kvadratmeter.” (Lindgren, 2016, s. 19). 

 

En upplevelse av vardaglig panikångest som beskrivs så stark att hon uttrycker att det känns 

som att hjärtat fysiskt slits itu. Vidare förklaras hur det kryper i hennes kropp när hon har 

panikångest och beskriver känslan metaforiskt, som om kläderna hon hade på sig var för små 

att hon inte kunde andas. All denna panikångest fick henne till att ifrågasätta vem hon var och 

allt hon gjort (Lindgren, 2016).  

 

Upplevelse av en ständig oro som beror på panikångest, vidare beskrivs hur hon alltid gick 

runt och oroade sig och aldrig kunde koppla av, vilket gav hennes kropp mer panik. Det 

beskrivs även en oro över att somna, då rädslan för att vakna i en panikångestattack eller att 

inte vakna igen överhuvudtaget var kraftig (Skröder, 2017).  

 

Två av kvinnorna klarade inte av att lämna sina hem för de förknippade allt utanför hemmet 

med panikångest som ledde till panikattack. Hemmet var det enda de inte kunde få 

panikattack av (Lindgren, 2016; Skröder, 2017). Den tredje kvinnan utmärkte sig då hon 

upplevde att hon inte klarade att vara hemma, detta berodde på att hon själv hade fått 

panikångestattack där och det var det hon förknippade hemmet med. Då valde hon att istället 

bo hos familj och vänner (Lithander, 2010).  

 

Att utesluta saker som att ha på telefonen för att de fick ångest av att ta emot samtal, en av 

dem undvek att se på nyheterna på tv, allt för att slippa sin ångest (Lindgren, 2016). De 

undvek sådant som gav dem ångest, vilket var platser med andra människor (Lindgren, 2016; 

Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

Alla undvek miljöer där de tidigare haft panikångestattacker, detta begränsade deras vardag 

eftersom de inte längre kunde besöka vilka platser som helst. De valde att undvika mataffärer 

och kollektivtrafik, då stora folkmängder med sorlande ljud och dålig ventilation tidigare 

utlöst en panikångestattack. Även när de var tvungna att utsätta sig för platser som påverkade 
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deras ångestkänslor gick all tankeverksamhet och energi åt till att kontrollera eventuella 

flyktvägar (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). En berättar hur hon alltid 

behövde ha med sig sin nära vän på bussresor i förebyggande syfte (Skröder, 2017). 

  

”Efter panikattacken på det där mötet fasade jag för instängda rum med 

dålig luft. Jag undvek att åka kommunalt efter ett par attacker på 

tunnelbanan.” (Lindgren, 2016, s. 30).  

 

Känsla av skam 

Hanterandet av sin diagnos skedde med blandade känslor, en lättnad över att äntligen bli 

bekräftade och att ha fått en ”riktig” sjukdom. Känslan av ensamhet försvann då de fick en 

gemenskap med andra med samma problem, de hade nu fått ett ord på det onda. Lättnaden 

över att få en diagnos gick över i andra känslor, de kände nu istället en skam över vem de 

hade blivit (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). 

 

Tidigare hade de levt med fördomen att psykisk ohälsa var något som bara drabbade andra. 

Nu när de själva hade blivit diagnostiserade med psykisk ohälsa upplevde de skam och att de 

förlorat sin självbild. Tanken på att prata med någon eller att berätta om sin panikångest var 

inget alternativ. Rädsla över att familj och vänner skulle tycka att de var konstiga och att de 

skulle se dem som misslyckade eller bli besvikna över vad de hade blivit (Lindgren, 2016; 

Lithander, 2010; Skröder, 2017). En annan rädsla upplevs då hon trodde att panikångesten 

kunde bli värre vid samtal om sin panikångest med andra (Skröder, 2017).  

 

”Jag skämdes så mycket där och då att jag bestämde mig för att absolut 

inte berätta något för mina föräldrar eller vänner. Jag ville inte att de 

skulle bli besvikna på mig.” (Lindgren, 2016, s. 75).  

 

Upplevelse över att ha blivit en ”sådan” person, en person som hon bara tidigare läst om, en 

psykiskt svag person som måste äta lyckopiller för att fungera (Lindgren, 2016). En skam 

över att bli medicinerade med antidepressiva bidrog till att de tog omvägar till apoteket för att 

minimera risken att bli upptäckt av någon de kände (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; 

Skröder, 2017). 
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Förändrad livskvalité 

Livet med panikångest var påfrestande, inte bara på ett fysiskt sätt utan också psykiskt. En 

enorm orkeslöshet bidrog till att de endast låg på soffan, stirrade ut genom fönstret och väntade 

på att dagen skulle ta slut. Orkeslösheten hindrade dem från att laga mat, städa och ibland ens 

lämna sängen (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017). Med hjälp av medicinering 

lättade panikångesten, men den gjorde henne till slut nästan melankolisk. Hennes nuvarande 

tillstånd gjorde att hon inte såg glädje i att träffa familj och vänner, fastän hon kände att hon 

kunde klara av det (Lindgren, 2016).  

 

En fallerad självbild som bidrog till att de inte längre klarade av att utföra enkla handlingar 

som de tidigare gjort, detta resulterade i att de började ifrågasätta sin identitet. De var inte 

längre sociala eller utåtriktade och de fick inte heller sina vänner och familj till skratt, den 

individen fanns inte längre kvar (Lindgren, 2016; Lithander, 2010). 

 

”Paniken som slog till var inte bara en attack, det var ett krig. Mot mig. 

Det var som om jag slogs till marken och förlorade det som var jag.” 

(Lithander, 2010, s. 91). 

 

Panikångesten har nedvärderat henne och gjort henne som ett med diagnosen. Från att 

tidigare levt ett självständigt liv med eget boende sedan 16 års ålder och varit en individ som 

vart nyfiken på äventyr och faror. Nu fick hon avbryta sitt liv och böja sig för sin 

panikångest, hon bröt det mönster som bekräftade hennes identitet vilket smärtade 

(Lithander, 2010).  

 

Hantering av panikångest 
Här presenteras en beskrivning av kvinnornas upplevelser av deras behandling, egna sätt att 

hantera panikångesten. Det beskrivs även upplevelser hur de tänker kring sin panikångest 

efter behandling och efter att ha levt med sin diagnos. 

Egenhantering av panikångest 

Innan påbörjad behandling i form av medicin eller terapi försökte de dämpa sin panikångest 

på andra sätt (Lindgren, 2016; Skröder, 2017). Det hjälpte att fokusera på att måla eller lyssna 

på musik för att dämpa panikångesten. Det hjälpte även att tänka på andra saker och ha något 
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att se fram emot (Skröder, 2016). När panikångest var som värst behövde den dämpas med 

hjälp av alkohol och bekräftelse av män. Alkoholen var något som även brukades till vardags 

då några glas vin fick henne att känna sig som sitt gamla vanliga jag. Hon förklarar hur hon 

hade ett liv där hon aldrig satt stilla eller var ensam hemma utan var ständigt på språng för att 

fly från sin panikångest (Lindgren, 2016).  

 

En annan viktig faktor var närhet. Till en början fanns det personer de klamrade sig fast vid 

som stod för trygghet och som de blev beroende av. Det var både ett sätt för att lindra sin 

panikångest och samtidigt ha något annat att fokusera på, något som de kunde ha kontroll 

över när de inte hade kontroll över sitt egna liv (Lindgren, 2016; Skröder, 2017).  

 

”Min ångest kunde vara så kraftig och fruktansvärd, jag hade perioder 

där jag verkligen inte mådde bra och allt som hjälpte mig var att få vara 

runt min mamma.” (Skröder, 2017, s. 19).  

 
Behandla panikångest 

Att samtala om sin panikångest sågs ingen mening med till en början och de förstod definitivt 

inte poängen med att samtala med en psykolog. Med tanke på de få behandlingsalternativen 

upplevdes det att kognitiv beteendeterapi (KBT) var värt att prova för att försöka återfå 

kontrollen över livet igen. Det beskrivs en skam över att prata om sina problem men efter ett 

tag insåg de hur KBT faktiskt hjälpte dem. Att samtala med en terapeut fick dem att succesivt 

ändra sina tankemönster, de utmanades också att möta sina rädslor för att kunna hantera dem 

istället för att undvika dem (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017).  

 

Från att inte lämnat lägenheten mer än någon gång i veckan till att under KBT-behandling 

börja promenera två till tre timmar om dagen. Rädslan för att promenera långt ifrån hemmet 

hade tidigare skrämt henne då rädslan för att få en panikattack var påfrestande. Men efter att 

succesivt utmanat sina rädslor blev det lättare att göra saker som hon tidigare inte klarat av 

(Lindgren, 2016).  

 

”Jag är glad att jag började prata om det för att det hjälpte mig 

verkligen. Han fick mig att åkta tåg för första gången på flera år.” 

(Skröder, 2017, s. 49).  
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En känsla av skam över att använda sig av mediciner för sin panikångest framkom till en 

början men sedan upplevde de hur medicinerna faktiskt hjälpte dem och fick 

panikångestattackerna att avta. Med tabletterna levde de nästan som vanligt igen (Lithander, 

2010; Skröder, 2017). Den högsta dosen av sin medicinering fick panikångesten att försvinna. 

Hon kände ingen panikångest när hon skulle försöka sova, om dagarna och hon upplevde 

heller ingen panikångest inför framtiden. Alltså ingen panikångest eller oro överhuvudtaget, 

istället var hon totalt likgiltig. Däremot upplevdes biverkningar så som krypningar i benen, 

ökad aptit, dimmig syn och oregelbundna menstruationer, vilket påverkade vardagen negativt 

då hon inte kunde sova regelbundet och inte kände sig bekväm med sin viktuppgång 

(Lindgren, 2016). 

 

Sjukdomsinsikt 

Efter att ha levt med sin diagnostiserade panikångest och behandlats för den under en längre 

period började de återfå kontroll över livet igen (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 

2017). Det fanns en medvetenhet om att de alltid kommer få leva med sin panikångest, 

skillnaden för dem nu är att de inte längre är rädda för sin panikångest (Lindgren, 2016; 

Skröder, 2017). Rädslan för panikångestattackerna har inte försvunnit, det har bara tagit 

mindre plats i livet (Lithander, 2010). Det fanns ett hat mot sina panikångestattacker och de 

skulle inte önska att någon får vara med om en panikångestattack, men samtidigt beskriver de 

en sorts tacksamhet över sin panikångest. Sjukdomens motgångar har medfört andra 

perspektiv som påverkat deras personligheter till att bli mer ödmjuka inför livet och tillvaron 

(Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2017).  

 

När de accepterade sitt nuvarande liv med panikångest blev även panikångestattackerna 

mindre påtagliga och de var inte lika påfrestande längre. Med acceptansen kunde de även 

fokusera på sig själva och gå igenom tidigare traumatiska händelser och få förståelse för 

tidigare beteenden. De slutade att skuldbelägga sig själva för sina handlingar under sina 

panikattacker och de hade slutit fred med sin nya identitet (Lindgren, 2016; Lithander, 2010).  
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Diskussion 
Här presenteras både en metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen förklarar 

Kristensson (2014) att en diskussion kring studiens svagheter och styrkor i förhållande till 

den valda metodens tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte är nödvändigt. I studiens 

resultatdiskussion sker en argumentation och jämförelse av resultatet gentemot den tidigare 

forskning som finns inom det valda ämnet. 

Metoddiskussion  
Ett bra tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte var att använda en kvalitativ ansats. 

Kristensson (2014) styrker detta i en beskrivning av att en kvalitativ metod är lämplig för att 

studera individens tankar, erfarenheter och upplevelser. Kvalitativ forskning kan aldrig ha en 

eftersträvan att jämföra eller mäta något mellan olika grupper människor som kvantitativ 

forskning ger möjlighet till (ibid). Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser 

att leva med panikångest och den valda metoden till att besvara syftet var en kvalitativ ansats 

baserad på patografier. Skott (2012) menar att som val för datainsamling ger patografier en 

möjlighet att studera individens perspektiv och innehållet i patografierna har väl beskrivit 

upplevelser av att leva med panikångest under en lång tid. Kvinnorna som har skrivit 

patografierna har kunnat reflektera över sina känslor innan de började skriva patografierna 

och har på sätt fått fram sina känslor på ett väl genomarbetat sätt (ibid). Att kunna ta del av 

kvinnornas egna ord om deras upplevelser blev en av de centrala anledningarna för val av den 

tillämpade metoden.  

 

Ett alternativ till studiens metod hade kunnat vara baserad på vetenskapliga artiklar istället 

för patografier, men hade den metoden valts hade författarna till artiklarna redan bestämt vad 

artiklarnas material skulle baseras på och vilken ingång de skulle ha i artiklarna. Det hade 

uppstått en risk att avgörande material för vår studie hade kommit bort, eftersom det är viktigt 

att helheten i hur det är att leva med panikångest finns med i datainsamlingen för att få svar 

på studiens syfte. Vid vetenskapliga artiklar har författaren till dessa delvis tolkat och 

bearbetat materialet och vid fortsatt analys för vår studie hade det även funnits risk för att 

materialet tolkats ännu en gång. Fördelen med en datainsamling baserad på artiklar hade dock 

gett möjlighet till att åtskilja materialet till det aktuella ämnet för studien, men risken hade 

ökat att viktiga delar i texten faller bort och att upplevelser som ej är relevant för syftet 

inkluderas (Skott, 2012). 



 

 
 

24 

Att hålla sig textnära ökar trovärdigheten för studiens resultat styrker Hsieh och Shannon 

(2005) då materialet behåller sin innebörd och inte ändras i författarens tolkning. 

Trovärdigheten för studien hade ökat ifall fler böcker inkluderats då det påvisar att fler 

kvinnor som lever med panikångest har lika upplevelser. Efter att det färdiga materialet 

framställts från de tre valda patografierna ansågs dock saturationen vara uppnådd (ibid). 

Trovärdigheten stärks för metoden genom att författarna har läst varje patografi enskilt och 

utvunnet material har reflekterats, jämförts och diskuterats mellan författarna (Skott, 2012). 

Olsson och Sörensson (2011) förklarar att vid analys av personberättelse går det ej att ställa 

följdfrågor som är möjligt vid intervjustudie, detta medför att författaren inte kan klargöra 

eventuella frågor eller tveksamheter i litteraturens material. Vid analys av patografier får 

läsaren bara förhålla sig till det skrivna innehållet (ibid). Ifall möjligheten hade getts till att 

ställa följdfrågor till patografiernas författare hade detta kunna påverka resultatet då det kan 

ha tillförts en mer detaljerad beskrivning. 

 

Studiens inklusionskriterier har givit en samlad bild av individer under liknande 

förutsättningar, i detta fall svensk text, kvinnor och patografier publicerade 2010 eller senare. 

För att få tillgång till en individuell upplevelse som inte var tolkad av någon annan, var ett av 

inklusionskriterierna att patografierna skulle vara skrivna av kvinnorna själva. Patografier 

som var skrivna ur ett anhörigperspektiv eller av anhöriga exkluderades eftersom det 

eventuellt kunde uppstå svårigheter i att separera de upplevelser som verkligen var 

kvinnornas egna. Valet av att använda patografier skrivna på svenska motiveras då en 

översättning eventuellt hade kunnat misstolka upplevelsen.  

 

För att få fram så relevanta sökresultat som möjligt användes LIBRIS som databas vilket är 

ett nationellt register. Sökorden som användes var panikångest som avgränsandes genom att 

använda endast böcker, böcker med svenska som originalspråk och utgivningsår 2010 eller 

senare. Fler sökningar var inte relevant då utbudet var smalt och de tre patografier vi valde 

uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Hsieh och Shannons (2005) beskrivning av konventionell innehållsanalys användes då 

metoden inriktades på att studera ett fenomen vilket ansågs passa studiens syfte. Hsieh och 

Shannons innehållsanalys valdes också för att den innehåller tydliga steg som var lätta att 

följa. Dreyer (2012) menar att läsaren av en narrativ berättelse riskerar att läsa denne naivt 

och det resulterar i att läsaren kan tolka texter fritt utan struktur eller att läsaren gör egna 
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spontana antagande (Dreyer, 2012). För att hindra detta har patografierna och de 

meningsbärande enheterna utförts enskilt, vilket anses vara en styrka. För att minimera risken 

för egen fri tolkning jämfördes och diskuterade de meningsbärande enheterna mellan 

författarna.  

 

Hsieh och Shannon (2005) förklarar hur det kan vara en utmaning att utveckla en full 

förståelse för analysens del där koder framtas. Utmaningen ligger i att utveckla en fullständig 

förståelse för sammanhanget och därigenom misslyckas beskriva, i detta fall, koderna 

korrekt. Detta har varit en utmaning då det varit svårt att sätta exakta ord för koderna för att 

läsaren ska förstå upplevelsens innebörd, detta har hanterats genom att gemensamt diskutera 

och sätta preliminära namn på koderna för att hålla det textnära. En annan utmaning med det 

konventionella sättet att analysera innehåll är att det lätt kan förväxlas med andra kvalitativa 

metoder. Dessa metoder delar liknade inledande analysmetod men vid konventionell 

innehållsanalys inriktas den på en mer anpassad metod för att kunna hantera ett fenomen. 

Hsieh och Shannons konventionella innehållsanalys är begränsad i teoriutveckling då 

beskrivning av den upplevda erfarenheten är svår att utveckla och ny information från 

individen inte är tillgänglig för resultatet (ibid). En svårighet var till en början att inte jämföra 

Hsieh och Shannon med annan kvalitativ innehållsanalys då det finns likheter i 

tillvägagångssättet. Detta har hanterats genom att kontinuerligt återkomma till Hsieh och 

Shannons beskrivning av innehållsanalys.   

 

Studiens analys valdes att göras manifest för att vara textnära så att kvinnornas upplevelser 

inte skulle tolkas. Preliminära subkategorier infördes innan de framställdes för att under 

bearbetning få en tydlig förståelse över vad kvinnorna egentligen sade med sina upplevelser 

och kunde därefter tydligt sorteras in till angivna huvudkategorier. Detta såg som en styrka 

för arbetet då subkategorierna diskuterats och granskats ytterligare en gång mellan 

författarna. Analysen för koderna fick göras om ett antal gånger för att inga meningsbärande 

fick gå förlorad. De tre patografierna sorterades efter analys i tre huvudkategorier och åtta 

subkategorier vilka visas i tabell 1 under ”Resultat”.   

 

Resultatet i ett examensarbete vid kvalitativ forskning skall bedömas utifrån trovärdighet 

menar Kjellström (2017), detta för att avgöra om studiens kunskap kan användas och 

appliceras inom andra områden (ibid). Studiens resultat handlar till stor del om hur det är att 

drabbas av en psykisk sjukdom, hur sjukdomen upplevs och det framgår hur kvinnor i 
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Sverige upplever hur det är att leva med denna sjukdom. Resultatet av studien skulle kunna 

appliceras och överföras till hur andra kvinnor upplever att leva med panikångest. Studien 

belyser även hur lite kunskap det finns om panikångest, hur det uppstår och hur vården ska 

bemöta situationer där kvinnor har panikångest. Genom att låta utomstående läsa 

resultatbeskrivningen och kontrollera om den är rimlig för studien stärks trovärdigheten 

tycker Henricson (2012). Under detta arbetets gång har handledare regelbundet tagit del av 

arbetet och arbetet lästes även av utomstående. Det ultimata för studien hade varit om en 

individ med panikångest hade haft möjlighet att läsa resultatbeskrivningen men detta var inte 

möjligt då vi inte har någon individ med panikångest i vårt kontaktnät.  

Resultatdiskussion 
Kvinnornas första attack kan tolkas i en form av okunskap då kvinnorna var helt säkra på att 

de fått en hjärtinfarkt och att de skulle dö av den. Till en början fick de lärdom av sina egna 

erfarenheter i hur de skulle hantera sin panikångest. Hamer et al. (2009) förklarar att 

sjuksköterskans roll i mötet med individer med panikångest är viktig och studien visar att det 

här finns utrymme för lärdomsutveckling för vårdprofessioner. Hade sjuksköterskan fått mer 

utbildning hade kvinnorna kunnat få hjälp tidigare då de upplevde att de blivit felbehandlade 

och på sätt sluppit hantera sin ohälsa på egen hand. Reid et al. (2005) pekar på ett problem i 

sjukvården hos individer med panikångest då deras symtom har likheter med hjärt- och 

kärlsjukdomar. Detta resulterar ofta i att individerna blir odiagnostiserade och har följaktligen 

långsammare återhämtningstider och är kostsamma för vårdsystemet. Även när kvinnorna har 

fått sin diagnos ställd framkommer rädslan över att få nya attacker samt när de slår till. Här i 

studien en förnimmelse av ett döende, då de upplever att händelsen av en helhet hotas, att 

panikångestattacken förgör en del av dem själva och ändrar deras självbild. Sjöström och 

Skärsäter (2014) förklarar att i mötet är det svårt att förstå individer med panikångest genom 

bara iakttagelse. Det är inte förrän genom ett samtal med individen som det går att få en 

djupare förståelse över vad som sker. Redan på sent 1900-tal konstaterar Laria (1991) hur det 

saknas forskning om omvårdnad kring panikångest. Trots diagnostisering av panikångest 

upplever kvinnorna sig otrygga när det kommer till sina panikångestattacker. Den befintliga 

omvårdnaden upplevs inte ge tillräckligt med kunskap om hur de ska hantera sin panikångest, 

utan rädslan för att få nya attacker finns kvar.  

 

Skillnader kan ses i studiens resultat då kvinnorna har blivit diagnostiserade med psykisk 

ohälsa och ändå kände en lättnad över att de nu fått ett ord på vad som hände med dem. Trots 



 

 
 

27 

att det benämns som psykisk ohälsa kände kvinnorna att de hade mer hälsa än tidigare genom 

att bli bekräftade. Dahlberg och Segesten (2010) menar att för en individ kan hälsa uppnås 

om individen får känna mening och sammanhang, detta är något som setts var betydelsefullt 

för individer med panikångest. Finner individer med panikångest en mening i sitt nya 

sammanhang kan detta innebära att hälsa ändå infinner sig (ibid). Däremot upplevde 

kvinnorna att de inte ville prata eller berätta om sin panikångest för någon. De var rädda att 

deras familj och vänner skulle tycka att de var konstiga och att de skulle ses som 

misslyckade. Wisdom, Bruce, Auzeen Saedi, Weis och Green (2008) förklarar att individer 

som lever med panikångest bemöts av fördomar av omgivningen och de kände också att de 

inte accepteras eller passar in varken i möte med vården eller i samhället. Detta styrker 

Eriksson (2017) där han berättar hur psykisk ohälsa är tabubelagt i dagens samhälle samt om 

fördomarna kring de som lider av psykisk ohälsa. Vidare berättar Eriksson hur viktigt det är 

att börja samtala om psykisk ohälsa, vilket genererar mer kunskap och förståelse (ibid). Att 

börja prata om sin panikångest blev till slut det enda behandlingsalternativet, insåg 

kvinnorna, eftersom behandlingsalternativen är få. Sjöström och Skärsäter (2014) påvisar 

vikten i hur sjuksköterskan reflekterar tillsammans med individen i form av samtal vilket ger 

en god grund för individens omvårdnad, bygd på förtroende och tillit. Vidare påvisas hur det 

hjälper individens hantering av panikångest genom att kartlägga vad som kan ha orsakat 

panikångesten. Willgoss et al. (2011) stärker även hur viktig sjuksköterskans roll är vid 

individens panikångest då sjuksköterskans kunskap i vägledning är nödvändig för individens 

upplevelse av sina panikångestattacker. 

 

I resultatet förklarar kvinnorna gemensamt hur mycket kraft som gick åt vid dessa 

panikångestattacker och hur energin tog slut efteråt. Hamer et al. (2009) beskriver hur 

okunskapen över kroppens reaktioner vid panikångestattacker kan leda till ohälsa. De 

förklarar vidare hur viktig sjuksköterskans roll är i förebyggande syfte för att undervisa om 

hur individens kropp reagerar på stress och panikångest, att lära sig mer om det kan 

förebygga att panikångestattacken utlöses. Kan panikångestattacken förebyggas minimerar 

det risken för ohälsa och kvinnorna får behålla sin energi till att hantera sin vardag (ibid). All 

kraft som gick åt vid en panikångestattack bidrog till en energilöshet som gjorde att de 

stannade hemma och låg i sängen eller i soffan för att vila. Detta i sin tur var ännu en 

bidragande faktor till att deras självbild fallerade. Wisdom et al. (2008) styrker detta att 

individer med psykisk ohälsa beskriver hur de förlorat sig själva samt sin identitet. Eriksson 

(2014) visar på hur viktigt det är i en sådan här situation att sjuksköterskan fokuserar på 
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helheten mellan individens själ och kropp samt att sjuksköterskan kan möta individen med en 

öppenhet. Genom att våga möta individer som lider på grund av en förlorad självbild kan en 

god omvårdnad utföras (Eriksson, 2014).   

 

I studiens resultat berättar kvinnorna om sin problematik vad gäller oroskänslor och 

begränsningarna panikångesten bidrar till. Den förändrade livsvärlden som panikångesten 

resulterat i kan ses som ett lidande för kvinnorna då de inte kan utföra aktiviteter som tidigare 

haft betydelse för deras välmående menar Eriksson (2007). Davies (2007) förtydligar att det 

är viktigt att sjuksköterskan kan ge ett förtroende till individen vilket genererar en god 

kommunikation mellan parterna. Detta har visat ge goda resultat hos individerna eftersom de 

då vågat prata om hur panikångesten påverkat deras vardag negativt. Utan kommunikationen 

har individerna inte känt sig hörda eller förstådda (ibid).  

 

Alla kvinnorna hade egna sätt att hantera sin ångest på innan de fick professionell hjälp, som 

användning av alkohol eller att lyssna på musik. Asselmann, Pané-Farré et al. (2014) styrker 

detta i sin studie där de visar att det är vanligt att individer med panikångest självmedicinerar 

med alkohol för att slippa sin ångest (ibid). Problemet med att leva med en obehandlad 

panikångest är att risken ökar för djupare depressioner och att sjukdomen blir långvarig, detta 

kan leda till självmord och självmordstankar (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Eriksson (2007) beskriver i sin teori att individen behöver lidande i en viss grad för möjlighet 

för att finna sig själv och det hanterbara lidandet ses även som en förening med hälsan (ibid). 

Detta kan ses hos kvinnorna då de gemensamt beskriver att efter ha drabbats av panikångest 

har de blivit mer ödmjuka inför livet och deras tillvaro. Genom att acceptera sin panikångest 

slutade de att skuldbelägga sig själva och kunde sluta fred med sitt liv med panikångest.  
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Slutsats  
Panikångest ses som ett folkhälsoproblem där många är drabbade och vem som helst kan få 

panikångest. Samtidigt är det många som lever med panikångest utan att de vet om det. 

Studiens resultat presenterar kvinnornas upplevelser av hur det är att leva med panikångest, 

där de beskriver vilken fysisk och psykisk livsomställning panikångesten har genererat i. Att 

hantera panikångesten är något de kommer få jobba med i fler år och de beskriver hur de 

alltid kommer stå maktlösa för sin panikångest när den väl kommer. Det finns för lite 

forskning kring panikångest vilket leder till okunskap hos sjuksköterskan vad gäller 

bemötande och omvårdad gentemot de individer som drabbats av panikångest. Detta gör att 

individerna ofta får fel behandling och på så sätt utsätts de för onödigt lidande.  

Självständighet  
Julia Gummesson och Stephanie Håkansson har under arbetets gång haft ett gott samarbete 

med självständiga inslag. Inledning, bakgrund och metod har skrivits gemensamt med öppen 

diskussion för att innehållet ska vara så objektivt som möjligt. Patografierna söktes fram 

gemensamt för att sedan läsas och plocka ut meningsenheter enskilt. Slutliga meningsenheter 

har granskats och jämförts mellan författarna för att se så att de uppfyller studiens syfte. 

Resultatets innehåll och analys har bearbetats tillsammans. Det har inte förekommit några 

enskilda skrivtillfällen utan båda författarna har varit ständigt närvarande under 

textarbetesprocessen.  
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 Bilaga 1 Databassökningar 

 
 

Sökord Sökdatum Avgränsningar Antal 
träffar 

Utvalda Patografier 

Panikångest  20171220  
 
Bok 
 
Bok, svenska  
 
Bok, svenska, utgivningsår 
2010 eller senare 
 
Valda 

128 
 
80 
 
61 
 
24 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ibland mår jag inte så 
bra (Lindgren, 2016) 
 
Jag är inte galen: en 
bok om panikångest 
(Lithander, 2010) 
 
Mitt liv med 
panikångest och 
OCD (Skröder, 2017) 
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Bilaga 2 Översikt patografier 
Författare Titel Sidantal Utgivningsförlag- och år Handling 
Angelique Skröder Mitt liv med panikångest och 

OCD 
147 Solentro, 2017 Angelique har kämpat med sin panikångest och OCD 

sedan hon var tolv år. I boken berättar hon om sin 
uppväxt och hennes liv som tonåring samt hur 
panikångesten har begränsat hennes liv. Angelique 
skriver i boken om hur panikångesten i sin tur 
utvecklade andra diagnoser, i detta fall OCD. 

Anna Lithander Jag är inte galen 143 Bonnier Existens, 2010 I boken får vi följa Anna som lever ett helt vanligt liv 
som journalist, tills den dagen hon drabbas av 
panikångest. I boken berättar Anna om sina erfarenheter 
kring sin panikångest och hon beskriver även de olika 
behandlingsalternativen hon går igenom.  

Therese Lindgren Ibland mår jag inte så bra 140 Forum, 2016 Therese lever ett liv som går i full fart och gillar att ha 
många bollar i luften, tills den dagen hon drabbas av sin 
första panikattack och blir sjukskriven. Hon berättar om 
sitt eget liv och barndom samt orsakerna som grundat 
hennes ångest. I boken får vi läsa Therese tankar om de 
första symtomen, hennes behandling och hur hon 
kämpar sig fri från sin panikångest.  


